
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 

INFORMATIVO 
Edição 03/2022 – 16.02.2022 a 28.02.2022 

VOLU 

 

O Código de Processo Civil Brasileiro tem exigido uma intensa integração entre as diversas 

instâncias do Poder Judiciário. O NUGEPNAC do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ciente da 

importância da difusão das informações atinentes aos processos submetidos à sistemática dos 

Precedentes Judiciais, elaborou o Boletim Informativo, que contém informações resumidas sobre os 

Recursos Extraordinários com Repercussão Geral, Recursos especiais Repetitivos, Incidentes de 

Resolução de Demandas Repetitivas e Incidentes de Assunção de Competência. O NUGEPNAC 

disponibiliza, por meio do boletim periódico, de forma resumida e organizada, uma nova ferramenta de 

consulta rápida às novidades ocorridas em termos de Precedentes Judiciais e Incidente de Assunção de 

Competência a Magistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJBA 
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Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 495 

Questão Submetida a Julgamento: Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o 

INCRA, em face da Emenda Constitucional nº 33/2001. (Obs.: proposta de revisão de tese do 

tema 108, o qual não tinha repercussão geral). 

Tese firmada: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada 

ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 

RE 630898 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 18/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 517 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa 

optante pelo SIMPLES NACIONAL. 

Tese firmada: É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo 

Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade 

empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia 

produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. Novos embargos 

declaratórios opostos.  

RE 970821 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data de publicação do acórdão: 17/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 991 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de anulação de cláusula de contrato de 

concessão de serviço público que autoriza a incidência de reajuste de tarifa telefônica em 

percentual superior ao do índice inflacionário estipulado. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Tese firmada: Afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de 

contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia 

que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a 

incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice 

inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. 

RE 1059819 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da decisão de mérito: 21/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1033 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de 

preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força 

de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 

199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 

Tese firmada: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor 

de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar 

como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por 

serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 

RE 666094 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do trânsito em julgado: 19/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1130 

Questão Submetida a Julgamento: Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto 

de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e 

fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. 

Tese firmada: Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das 

receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores 

pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a 

prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição 

Federal. 

RE 1293453 

Relator: Min. Alexandre De Moraes  
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Data do trânsito em julgado: 16/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1186 

Questão Submetida a Julgamento: Exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de 

cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1341464 

Relator: Ministro Presidente  

Data de publicação do acórdão: 18/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1187 

Questão Submetida a Julgamento: Dedução dos valores provenientes das contribuições ao 

Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM. 

Tese firmada: Sem publicação de tese até a presente data. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: houve reafirmação da jurisprudência dominante sobre a 

matéria.  

RE 1346658 

Relator: Ministro Presidente  

Data do trânsito em julgado: 16/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1191 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de 

correção monetária de créditos trabalhistas. 

Tese firmada: Sem publicação de tese até a presente data. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: houve reafirmação da jurisprudência dominante sobre a 

matéria.  
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RE 1269353 

Relator: Ministro Presidente  

Data da publicação do acórdão: 23/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1192 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão 

geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. No mérito, o Tribunal não reafirmou a 

jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no 

Plenário físico.   

RE 1344400 

Relator: Ministro Presidente  

Data da publicação do acórdão: 18/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1193 

Questão Submetida a Julgamento: Recepção da contribuição prevista no artigo 1º da Lei 

Complementar 110/2001 pela Emenda Constitucional 33/2001. 

Tese firmada: Sem publicação de tese até a presente data. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: houve reafirmação da jurisprudência dominante sobre a 

matéria.  

RE 1317786 

Relator: Ministro Presidente  

Data do trânsito em julgado: 18/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1195 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não 

qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 
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RE 1335293 

Relator: Ministro Presidente  

Data da publicação do acórdão: 23/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1196 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da Medida Provisória 739/2016, 

substituída pela Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017, as quais 

alteraram a Lei 8.213/1991, inserindo preceito sobre prazo estimado para a duração do 

benefício. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1347526 

Relator: Ministro Presidente  

Data da publicação do acórdão: 23/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1197 

Questão Submetida a Julgamento: Vedação à compensação de débitos relativos ao 

recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em razão do artigo 74, § 3º, IX, da Lei 

9.430/1996, acrescido pelo artigo 6º da Lei 13.670/2018. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1356271 

Relator: Ministro Presidente  

Data da decisão: 18/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1198 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora 

de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades 

comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605). 
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Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1357421 

Relator: Ministro Presidente  

Data da decisão: 18/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1199 

Questão Submetida a Julgamento: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições 

da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento 

subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no 

artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 843989 

Relator: Ministro Presidente  

Data da decisão: 25/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1200 

Questão Submetida a Julgamento: Inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, 

pela redação conferida após o advento da EC 45/04. Alcance da competência da Justiça Militar 

para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma 

sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1320744 

Relator: Min. Alexandre de Moraes  

Data da decisão: 25/02/2022 

 

 

Incidente de Assunção de Competência 

Trânsito em julgado 

Tema: 02 
 
 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IAC 

DIREITO CIVIL 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4652910
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=6149965
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Questão Submetida a Julgamento: Prazo anual de prescrição em todas as pretensões que 

envolvam interesses de segurado e segurador em contrato de seguro. 

Tese firmada: É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado 

em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres 

(principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no 

artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916). 

REsp 1303374/ES 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data do trânsito em julgado: 21/02/2022 

 

 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 1048 

Questão Submetida a Julgamento: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto 

no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 

Tese firmada: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação 

não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo 

decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, 

I, ambos do CTN. 

REsp 1841798/MG 

REsp 1841771/MG 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do trânsito em julgado: 18/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

Tema: 1075 

Questão Submetida a Julgamento: Legalidade do ato de não concessão de progressão 

funcional do Servidor Público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento 

de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

referentes a gastos com pessoal de Ente Público. 

Tese firmada: sem publicação de tese até a presente data. 

REsp 1878849/TO 

REsp 1878854/TO 

 
 
 

 
 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –  RECURSOS REPETITIVOS 

DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
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REsp 1879282/TO 

Relator: Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5) 

Data do julgamento de mérito: 24/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

Tema: 1113 

Questão Submetida a Julgamento: Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do 

IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco 

municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. 

Tese firmada: sem publicação de tese até a presente data. 

REsp 1937821/SP 
Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data do julgamento de mérito: 24/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1127 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha 

concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 

9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação 

diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos 

(CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em 

curso de educação superior. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão do processamento dos recursos 

especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou 

em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L 

do RISTJ. 

REsp 1945851/CE 

REsp 1945879/CE 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 23/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

 
 
 

 
 
 

 

DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
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Tema: 1128 

Questão Submetida a Julgamento: Definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da 

multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a 

partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso - nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ 

-, ou de outro marco processual. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão do processamento dos recursos 

especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou 

em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L 

do RISTJ. 

REsp 1942196/PR 

REsp 1953046/PR 

REsp 1958567/PR 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 23/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1129 

Questão Submetida a Julgamento: i) interstício a ser observado na progressão funcional de 

servidores da carreira do Seguro Social: 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses; ii) legalidade da 

progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta daquela de entrada do servidor 

na carreira (início do exercício funcional); iii) exigibilidade de eventuais diferenças existentes 

em favor dos servidores quanto ao período de exercício da função até 01/01/2017, 

considerada a redação do art. 39 da Lei n.º 13.324/2016. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão do processamento dos recursos 

especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou 

em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L 

do RISTJ. 

REsp 1956378/SP 

REsp 1956379/SP 

REsp 1957603/SP 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 23/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

 
 

 
 
 

 

DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL E DO TRABALHO 
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Tema: 1130 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva 

promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva 

categoria profissional (filiados ou não) lotados ou em exercício na base territorial da entidade 

sindical autora. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão do processamento dos recursos 

especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou 

em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L 

do RISTJ. 

REsp 1966058/AL 

REsp 1966059/AL 

REsp 1966060/AL 

REsp 1966064/AL 

REsp 1968286/AL 

REsp 1968284/AL 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 23/02/2022 

 

 

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

Iniciada a análise de Repercussão Geral no STF 

Tema: 05 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia acerca do referencial do teto remuneratório 

aplicável aos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, em que se visa a fixação 

de tese jurídica acerca da ausência de vigência, ou restabelecimento de 

vigência, do art. 34, §5º, da Constituição Estadual, a teor do quanto 

disposto pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela Emenda 

Constitucional nº 47/2005. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O recurso extraordinário interposto nos autos do IRDR – Tema 

05/TJBA, registrado como RE 1355112, teve sua análise de repercussão geral iniciada no 

Plenário Virtual do STF (Tema 1202). 

IRDR 0006792-96.2016.8.05.0000 

Relator: Ministro Presidente 

Data de início da análise de repercussão geral: 18/02/2022 
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Banco Nacional de Precedentes (BNP) 

Alteração da Resolução nº 235/2016 

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, aprovou Resolução que institui 

o Banco Nacional de Precedentes (BNP) para consulta e divulgação por órgãos e pelo público 

em geral de precedentes, com ênfase nos pronunciamentos judiciais listados no art. 927 do 

Código de Processo Civil em todas as suas fases processuais. O Banco substitui o que havia sido 

criado pelo art. 5º da Resolução CNJ nº 235/2016 e consiste em repositório e plataforma 

tecnológica unificada de pesquisa textual e estatística de precedentes qualificados e 

precedentes em sentido lato. Consideram-se precedentes qualificados os pronunciamentos 

judiciais dos incisos I a V do art. 927 do Código de Processo Civil; e precedentes, em sentido 

lato, os pedidos de uniformização de interpretação de lei de competência do STJ, os 

enunciados de súmula do STM, do TSE, do TST, dos Tribunais de Justiça, dos TRFs, dos 

Tribunais de Justiça Militares, dos TREs, dos TRTs e os pedidos representativos de controvérsia 

da Turma Nacional de Uniformização dos juizados especiais federais (TNU), bem como os 

precedentes normativos e as orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. A 

proposta surgiu a partir de proposições formuladas no Grupo de Trabalho, instituído pela 

Portaria CNJ nº 240/2020, destinado à elaboração de estudos voltados ao fortalecimento dos 

precedentes no sistema jurídico brasileiro, sob a coordenação do Ministro Joel Ilan Paciornik 

do Superior Tribunal de Justiça. O BNP será mantido pelo CNJ, sob gerenciamento técnico-

operacional de um Comitê Gestor a ser coordenado pelos conselheiros integrantes da 

Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, e composto por 

representantes de tribunais convidados pela Presidência do CNJ, além de juiz auxiliar. A 

alimentação será feita pelos tribunais e pela Turma Nacional de Uniformização (TNU), com a 

padronização e as informações previstas em ato a ser publicado pela Presidência do CNJ. A 

pesquisa estatística de dados decorrentes dos precedentes apresentará informações para toda 

a comunidade jurídica, separada em painéis específicos, com informações sobre o tema e a 

classe. Para permitir a padronização, a organização e o controle dos recursos representativos 

da controvérsia encaminhados aos tribunais superiores e à TNU e daqueles que permanecem 

sobrestados no estado ou na região, conforme o caso, bem como nas turmas e colégios 

recursais e nos juízos de execução fiscal, os tribunais deverão criar grupo de representativos 

(GR). O GR é o conjunto de processos enviados ao STF, ao STJ ou ao TST, nos termos do § 1º do 

art. 1.036 do CPC e do § 4º do art. 896-C da CLT. Na pesquisa textual, serão utilizados 

conectivos de busca semelhantes aos adotados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos 

tribunais superiores. O objetivo é a recuperação assertiva e padronizada de informações sobre 

precedentes. Para o Presidente do CNJ, Ministro Luiz Fux, Relator dos autos, a aprovação do 

novo Ato Normativo contribui para o aperfeiçoamento da Justiça brasileira, ante a necessidade 

de fortalecimento dos precedentes e de incremento da adesão dos julgadores, de maneira a 

evitar a insegurança jurídica gerada por decisões díspares em casos semelhantes. Destacou os 

artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil de 2015, os quais preconizam que os tribunais 

devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como que 

os juízes e tribunais têm o dever de observar, em suas decisões: i) as decisões do STF em 

controle concentrado de constitucionalidade; ii) os enunciados de súmula vinculante; iii) os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 

e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; iv) os enunciados das 

súmulas do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional; e v) a 

orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. A decisão que se 
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afastar de precedente ou jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a superação do 

entendimento ou a existência de distinção no caso em julgamento, é tida como sem 

fundamentação, nos termos do que dispõe o art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC/2015. Tais 

normativas, além de trazerem previsibilidade e certeza para os jurisdicionados, possibilitam 

que o sistema judicial brasileiro tenha seu acervo reduzido, afirmou o Ministro Luiz Fux. O 

Relator reconheceu ainda a importância da estabilidade da jurisprudência e do respeito aos 

precedentes também para o aprimoramento das relações comerciais, premissa estabelecida 

no Ranking Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial. Os tribunais e a TNU deverão 

implantar, no prazo de 120 dias, contados da disponibilização da nova versão do webservice 

pelo CNJ, as ferramentas tecnológicas necessárias para a alimentação do BNP. Em 60 dias, 

deverão encaminhar plano de ação ao Conselho, indicando servidores e profissionais 

responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico previsto na nova Resolução. O Ato aprovado 

deu nova redação ao artigo 1º, caput, e aos incisos III, IV, V, VII e IX do artigo 7º da Resolução 

CNJ nº 235/2016. Foram revogados os artigos 5º; 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 e parágrafos 1º, 2º e 3º; 

além do artigo 14, parágrafo 1º e 2º; e 15, e os anexos da Resolução CNJ nº 235/2016. As 

disposições da Resolução não se aplicam ao Supremo Tribunal Federal, ressalvada a 

possibilidade de adesão voluntária por meio de acordo de cooperação ou outro ajuste. A 

iniciativa está alinhada à necessidade de promover segurança jurídica e estabilidade, com foco 

na prestação jurisdicional eficiente, um dos 5 eixos da gestão do Ministro Luiz Fux, bem como 

aos Macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, instituídos pelo CNJ, 

consistente no aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. 

ATO 0000291-58.2022.2.00.0000 

Relator:Conselheiro Min. Luiz Fux 

Data da sessão: 22/02/2022 
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