
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 

INFORMATIVO 
Edição Especial - IRDR 

VOLU 

 

O NUGEPNAC, ciente da relevância da aplicação do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR) na construção de uma dinâmica eficiente de uniformização jurisprudencial no âmbito 

do TJBA, elaborou o presente Boletim Informativo, que contém dados acerca dos pontos de maior 

relevância no processamento e julgamento do incidente em âmbito local.  

Com o Código de Processo Civil 2015, observa-se a ênfase à uniformização e estabilidade da 

jurisprudência e, por consequência, a ampliação do rol de técnicas processuais civis voltadas à padroni-

zação decisória no Poder Judiciário, na busca por isonomia e segurança jurídica, dentre as quais, destaca-

se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). 

Esse incidente apresenta-se especialmente relevante à dinâmica jurisprudencial dos tribunais 

locais, em razão de permitir a racionalização do tratamento atribuído às demandas repetitivas, o que 

confere, a tais órgãos judiciários, importância fundamental na efetivação de um dos objetivos mais 

precípuos do Direito Processual Civil contemporâneo.  

Nesse contexto, figurando ao lado dos recursos extraordinário e especial repetitivos, o IRDR 

encontra previsão direcionada a completar o microssistema de julgamento de questões repetitivas e a 

integrar o microssistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios, potencializando a 

estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais.  

O presente informativo, embora tenha como finalidade precípua contribuir para o 

aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos internos de gestão processual, direciona-se a Magistrados e 

Servidores, como também a Advogados e ao público em geral. 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJBA 

 
  

 

 

Embora indispensável ao aprimoramento dos mecanismos internos de gestão 
processual, o presente estudo direciona-se não só a Magistrados e Servidores, como também a 
Advogados e ao público em geral.  

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJBA 
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Os incidentes de resolução de demandas repetitivas integram o Microssistema de 

Precedentes Obrigatórios e de Julgamento de Casos Repetitivos (art. 927 e 928 do CPC/2015 c/c 

o art. 218 a 226 do RITJBA) 

  Desde a sua criação, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia registra o total de 74 

(setenta e quatro) Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurados, 

levando-se em conta os processos com a situação: em análise, admitido, inadmitido, extintos, 

mérito julgado e transitado em julgado.  

Confira o quadro resumo: 

TJBA – IRDRs INSTAURADOS 

Situação  Quantitativo 

Em análise 35 

Admitido 08 

Inadmitido 20* 

Extintos sem resolução do mérito 05 

Mérito Julgado (IRDR admitido) 04 

Transitado em julgado 02 

(*) O IRDR nº 8016155-29.2020.8.05.0000, não foi conhecido, em parcela do pedido, em razão do reconhecimento da coisa julgada e, 

na parte que sobejou, restou inadmitido. Para fins de contagem, inclui-se o incidente na situação inadmitido.  

Após a apresentação do panorama geral, passa-se a elencar os Temas IRDRs e indicar os 

principais motivos de inadmissão de incidentes de resolução de demandas repetitivas, a partir 

de consultas realizadas pelo NUGEPNAC nos sistemas judiciais.    

  

 

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), quando 

da comunicação da admissão do incidente pelo Órgão Julgador ou Desembargador Relator, 

realiza o cadastro do incidente BNPR para a criação do NUT (Número único do TEMA).  

Assim, a  partir da criação do número do TEMA no BNPR, os processos em que se discuta 

a mesma questão de direito podem ser sobrestados.  

Atualmente, a Corte Estadual tem 14 Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas 

admitidos e cadastrados no Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes 

Obrigatórios (BNPR), na forma a seguir: 

                             Tema IRDR Questão submetida a julgamento/Tese Firmada Situação  

1 
Concessão de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, nos 

moldes previstos no art. 92, V, Letra H, da Lei Estadual n.º 7.990/2001. 
Acórdão publicado 

(mérito)  

2 
A controvérsia quanto à aplicação dos arts.7º, §1.º, da Lei n.º 9.145/1997 e 110, §3.º, 

da Lei n.º 7.990/2001, que dispunham sobre a garantia de revisão dos valores da 

Gratificação de Atividade Policial - GAP na mesma época e no mesmo percentual de 

 

PANORAMA GERAL 

TEMAS IRDRs 
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reajuste do soldo, quando se tratar de ato normativo que incorpore parcela da 

referida vantagem pessoal ao vencimento básico do Policial Militar. A revogação 

tácita ou não do art. 110, §3.º, da Lei n.º 7.990/2001, que tinha idêntica redação do 

art. 7.º, §1.º, da Lei n.º 7.145/1997, após este último ter sido suprimido 

expressamente por ocasião da promulgação da Lei n.º 10.962/2008. 

 

Admitido 

3 

A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar - GHPM através da Lei 

Estadual nº 7.145/1997 constitui ato único de efeitos concretos, sujeitando-se a 

pretensão de restabelecimento da aludida gratificação ao prazo prescricional de 05 

(cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a atingir o próprio fundo do 

direito, contados da publicação da lei. 

 

Trânsito em julgado 

4 

Existência de direito do Município ao recebimento de repasse integral da quota de 

participação do ICMS computando-se valores não arrecadados em razão de 

programas estaduais de incentivos fiscais, à luz do art. 158, IV, da Constituição 

Federal e do art. 4.º, §1.º, da Lei Complementar n.º 63/1990. 

 

Admitido 

5 

Referência do teto remuneratório dos servidores públicos estaduais do Poder 

Executivo no subsídio de Governador do Estado ou de Desembargador do Tribunal de 

Justiça Estadual. 

 

Acórdão mérito 

(publicado) 

6 

A definição do marco temporal final para a aplicação do percentual decorrente da 

equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos 

dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo do Estado da Bahia, ativos e 

inativos, e pensionistas, analisando se as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 

e n. 8.889/2003 implicaram, ou não, na reestruturação das carreiras da Polícia Militar 

do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, 

das autarquias e fundações públicas. 

 

 

Admitido 

7 

(i) necessidade de edição de lei local para concessão de adicional de insalubridade a 

servidor público; 

(ii) necessidade de regulamentação da lei local, pelo Poder Executivo, para concessão 

de adicional de insalubridade a servidor público; 

(iii) necessidade de realização de perícia para definição do percentual do adicional de 

insalubridade devido. 

 

 

Acórdão mérito 

(publicado) 

8 

A possibilidade de extinção sem resolução de mérito, por ausência de interesse 

processual, das ações de execução fiscal voltadas à cobrança de créditos tributários 

inferiores à quantia mínima prevista no art. 276, da Lei Municipal nº. 7.186/2007 

(Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador). 

 

Trânsito em julgado 

9 

A definição da natureza jurídica da Lei n. 10.558/07, se veiculou um reajuste geral 

anual, nos moldes do art. 37, X, da CF, ou se reestruturou a carreira policial militar, 

possibilitando a concessão de aumentos setoriais diferenciados. 

 

Admitido 

10 

A Legalidade das questões de raciocínio lógico-quantitativo de n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 

38, da prova objetiva (Caderno Tipo 01) do Concurso Público para Seleção de 

Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2012 (Edital SAEB 

01/2012). 

 

Admitido 

11 

Competência para efetivação de decisão que versa sobre bens partilhados em razão 

do término da relação familiar, se da vara cível ou da vara de família. 
 

Admitido 

12 

Possibilidade de utilização da lista de servidores públicos contratados 

temporariamente pela Administração Pública, extraída do Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde - CNES, como prova de preterição em concurso público. 

 

Admitido 

13 

A competência para o processamento e julgamento das 

ações indenizatórias propostas contra a Petrobras e Transpetro, em decorrência de 

um incêndio ocorrido no dia 23/09/2015, num tanque de armazenamento de gás de 

cozinha (GLP), localizado no Terminal Aquaviário de Madre de Deus. 

 

Admitido 

14 

A legalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70, 72 e 

75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de 

Formação de soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18, 41 e 57, da prova objetiva 

para soldado do Corpo de Bombeiros Militar (Edital SAEB 02/2019). 

 

Admitido 
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Verifica-se, assim, que o maior número de temas IRDR encontra-se na situação admitido, 

aguardando análise de mérito, conforme indicado abaixo:   

 

   A consulta aos incidentes admitidos no TJBA e as suas principais peças pode ser realizado 

no Portal NUGEPNAC, no link: http://www2.tjba.jus.br/nugep/  

 

                

 

1. Motivação de Inadmissão  

 A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas depende da presença 

de requisitos cumulativos (art. 976, CPC c/c art.219 RITJBA), a serem examinados pelo julgador:  

 efetiva repetição de processos; 

 controvérsia sobre o tema; 

 risco de ofensa segurança jurídica e isonomia; 

 questão unicamente de direito; 

 recurso, remessa necessária e competência originária; 

 ausência de afetação do tema por Tribunal Superior. 

 

A análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia revela que a Corte vem 

entendendo necessário, ainda, o preenchimento de outro requisito – não utilização do 

incidente como sucedâneo recursal - com respaldo na doutrina e nos precedentes dos 

Tribunais Superiores sobre o assunto.  

Em conferência dos IRDRs inadmitidos por este Tribunal, que totalizam 20 processos, 

analisou-se a aplicação, pelos julgadores, de todos os critérios acima mencionados, 

destrinchando-se cada uma das motivações decisórias esposadas.  

  Os resultados alcançados foram os seguintes: 

 

22%

64%

14%

Panorama Geral - Situação Tema IRDR

Acórdão mérito (publicado)

Admitido

Trânsito em julgado

  EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

http://www2.tjba.jus.br/nugep/
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 * Comumente, as decisões apresentam mais de uma causa de inadmissão do incidente, de modo que a 

fundamentação é cumulada.  

Como visto, a motivação de inadmissão de IRDR mais verificada na Corte Estadual é 

pertinente à ausência de causa pendente no Tribunal, seguida de ausência de controvérsia 

sobre o assunto e não repetição de processos. As motivações menos citadas referem-se à 

afetação do tema por Tribunal Superior e ao uso do IRDR como sucedâneo recursal.  

2. Admissão por suscitante  

A legitimidade para propositura de IRDR em Tribunais é regulada pela Lei Adjetiva, 

conforme os parâmetros seguintes: 

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: 

I - pelo juiz ou relator, por ofício; 

II - pelas partes, por petição; 

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. 

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à 
demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. 

 

No âmbito do TJBA, o levantamento de dados revela que a maior parte dos incidentes é 

proposta pelas partes, dentre as quais a EMBASA e o ESTADO DA BAHIA destacam-se como 

maiores litigantes nesta categoria processual. Veja-se: 

 

32%

20%16%

13%

13%
3%3%

IRDRs instaurados - Motivo inadmissão

Ausência de causa pendente no Tribunal

Ausência de efetiva repetição de processos

Ausência de controvérsia sobre o tema

Necessidade de análise de matéria fática

Ausência de risco à isonomia e à segurança jurídica

Afetação do tema por Tribunal Superior

Utilização do incidente como sucedâneo recursal

47
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6
3
2
2
1
1
1
1
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Os dados de propositura permitem verificar o índice de sucesso na admissibilidade dos 

incidentes propostos por cada um dos sujeitos acima indicados, computando-se apenas os 

IRDRs com exame já realizado pelo Tribunal, bem assim o quantitativo de IRDRs que aguardam 

juízo de admissibilidade. O resultado, nesse contexto, é o seguinte: 

Suscitante IRDR 

Proposto 

Admissibilidade 

realizada  

IRDR 

Admitido 

IRDR 

Inadmitido/Extinto 

Ministério Público 1 1 0 1 

Defensoria Pública 1 1 1 0 

Município de Lauro de Freitas  1 1 1 0 

Mesa da ALBA 1 1 0 1 

Juiz de Direito 2 2 0 2 

Petrobrás 2 2 1 1 

Desembargador 3 3 3 0 

EMBASA  6 6 0 6 

Estado da Bahia  10 9 7 2 

Outras partes 47 14 1 13 

 

3. Admissão por ramo do Direito  

O IRDR admite a discussão de tema de direito material ou processual, contanto que se 

trate de assunto unicamente de direito, sendo a necessidade de análise fática comum motivação 

de inadmissão do incidente.  

Nesse contexto, realizou-se o levantamento de proporção de IRDR que têm/tiveram seu 

trâmite na Corte, dividindo-os por ramos do direito, alcançando-se os seguintes dados 

numéricos: 

 

Resta claro, do exame das informações quantitativas, que o maior número de incidentes 

refere-se à temas de Direito do Consumidor, Direito Processual Civil e Direito Administrativo. De 

27

22

19

2

1

1

1

1
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DIREITO DO CONSUMIDOR
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DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO CIVIL

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DIREITO FINANCEIRO

DIREITO AMBIENTAL

DIREITO PENAL

Quantidade de incidentes instaurados por ramo do Direito
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outro lado, são minoritários os processos relacionados a Direito da Criança e do Adolescente, 

Direito Financeiro, Direito Ambiental e Direito Penal.  

Passando ao cruzamento de dados de admissibilidade por ramo do direito, tem-se o 

seguinte: 

Ramos do Direito IRDR 

Proposto 

Admissibilidade 

realizada  

IRDR 

Admitido 

IRDR 

Inadmitido/Extinto 

Direito Penal 1 0 - - 

Direito Ambiental 1 1 0 1 

Direito Financeiro 1 1 1 0 

Direito da Criança e do Adolescente 1 1 0 1 

Direito Civil 2 2 0 2 

Direito Administrativo 19 17 10 7 

Direito Processual Civil 22 10 3 7 

Direito do Consumidor 27 25 9 16 

 

Percebe-se, dos números, a maior admissão percentual de incidentes de temas de Direito 

Administrativo, enquanto que as matérias de Direito do Consumidor e Direito Processual Civil 

têm esbarrado nos requisitos legais quando do exame dos critérios formais de admissibilidade.  

 

 
Buscou-se estabelecer, com base na leitura das decisões de admissibilidade dos 14 

incidentes efetivamente admitidos no âmbito local, como ocorre a análise individualizada de 

cada um dos requisitos legais esposados no art. 976, CPC.  

Requisito Análise explícita - IRDR 

Art. 976, I e II Efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 

direito e risco à isonomia e à segurança jurídica 

 14  

Art. 976, §4º Ausência de afetação por Tribunal Superior 10  

 

        

 

Na Corte de Justiça baiana tem-se observado a instauração de incidentes de resolução de 

demandas repetitivas, a partir de processos oriundos do Sistema de Juizados Especiais.  

Ao realizar a estimativa do número de processos advindos do Sistema dos Juizados 

Especiais, obteve-se o quantitativo de 50% do total. 

 

ACÓRDÃOS DE ADMISSIBILIDADE 

PROCESSOS ORIUNDOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
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Em continuidade da análise, buscou-se verificar o índice de admissão de incidentes 
oriundos da Justiça Comum e do Sistema dos Juizados Especiais, obtendo-se as seguintes 
conclusões: 

  

Verifica-se, assim, inexistir IRDR oriundo dos Juizados Especiais efetivamente 

admitido no TJBA, sendo certo, contudo, que aguardam análise de admissibilidade 83% dos 

processos que se enquadram em tal condição.  

Conquanto os dados acima revelados, é de observar, neste ponto, que a motivação 

decisória de inadmissão dos incidentes enquadra-se em um ou mais de um dos pontos 

referidos no item “Motivação de inadmissão”, inexistindo relação direta entre a origem do 

IRDR dos Juizados Especiais e o seu exame negativo de admissibilidade.  

 

 

 

O art. 980, CPC estabelece prazo de julgamento dos incidentes, fixando limite de um ano 

para tanto e preferência sobre demais processos:  

Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais 
feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. 

Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput , cessa a suspensão dos processos prevista 
no art.982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 

 

Neste ponto, os dados demonstram que a maior parte dos incidentes que têm/tiveram 
seu curso na Corte local foram objeto de prorrogação.  Veja o gráfico: 

 

Conclui-se, assim, que o mecanismo da prorrogação é utilizado pela Corte Estadual. 
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Informações obtidas no Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas 
e Precedentes Obrigatórios (BNPR*) : 

 

(*)
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=

true&sheet=shDRGraficos 

Os dados do acervo de processos sobrestados no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

da Bahia são consolidados pelo NUGEPNAC, a partir das informações cadastradas 

(processo/TEMA) pelas Unidades Judiciárias/Gabinetes de Desembargadores no sistema 

informatizado NUGEP e enviados ao Painel BNPR, via webservice, em rotina diária. 

 

 

 

Para a consolidação de dados estatísticos confiáveis, importante a observância dos 
códigos de movimentação definidos na TPU. 

Movimentação Processual 

(Motivo da suspensão/sobrestamento)  

SAJ 1º E 2º GRAU, PROJUDI E PJE 

 

PROJUDI 

Processo suspenso por incidente de 

resolução de demandas repetitivas - IRDR 

12098 9992 

 

Movimentação Processual 

 

SAJ / PJE – 2º GRAU  

Admissão 12094 

Não-Admissão 12095 

Definição de tese jurídica em incidente de 

resolução de demanda repetitiva 

12257 

 

PROCESSOS SOBRESTADOS POR TEMA IRDR - PAINEL BNPR  

CÓDIGOS DE MOVIMENTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL UNIFICADA - TPU / IRDR 

-  

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos
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Os dados coletados, levantados e analisados neste boletim apresentam importantes 
traços estatísticos acerca da tramitação de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas 
no Tribunal de Justiça da Bahia e sugerem as conclusões, a seguir: 

TJBA – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 

 

 

Instaurados 

(74) 

em sua maioria propostos pelas partes dos processos originários 

50%  têm origem nos Juizados Especiais e todos desta categoria que 

chegaram à fase de admissibilidade foram formalmente 

rejeitados pelos julgadores 

37% das temáticas relacionadas ao ramo do Direito do Consumidor  

54% aguardam análise do juízo de admissibilidade 

 

 

Admitidos 

(14) 

50% tem como suscitante o Estado da Bahia  

71% das temáticas relacionadas ao ramo do Direito Administrativo  

28% mérito julgado  

72% aguardam análise de mérito   

85,71% com prorrogação do prazo de 01 ano para julgamento   

 

Exame 

admissibilidade 

entre as causas de inadmissão a mais frequente é a ausência de causa 

pendente no Tribunal, seguida da falta de efetiva repetição de processos e 

de controvérsia sobre o tema 

na leitura de acórdãos de admissibilidade, não identificada de forma 

explícita a análise do requisito negativo previsto no art. 976, §4º, CPC 

 

O NUGEPNAC se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos, demonstração de 

informações numéricas ou elucidação das questões aqui postas, no intuito de contribuir com a 

melhor gestão dos incidentes voltados ao julgamento de casos repetitivos e a mais eficiente 

obediência aos ditames de uniformização jurisprudencial traçados pelo CPC/15.  

 

 

 

 

 

 

 

5ª Av. do CAB, nº 560, Ed. Advogado Pedro Milton de 
Brito, Anexo II, sala 205, Salvador/BA – CEP 41745-
971 

 

(71) 3483-3650/3651/3652 

 
nugepnac@tjba.jus.br     

CONSOLIDAÇÃO FINAL DE DADOS E CONCLUSÕES 


