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

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

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

Precedentes Judiciais, elaborou o Boletim NUGEP, que contêm 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 NUGEP passou a 

disponibilizar através do boletim periódico, de forma resumida e organizada por matéria, uma nova 

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

de Assunção de Competência, aos Magistrados, Servidores, Advogados e público em geral.  
 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJBA 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA 
  

 

  

 

 

 
IRDR 1 

 

 Questão submetida a julgamento: 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. 

 Processo vinculado: 0000604-87.2016.8.05.0000 

 Relator: Telma Laura Silva Britto 

 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público 

 Data da Admissão: 27/06/2016 

________________________________________________________________________________   

 
IRDR 2:  

 

 Questão submetida a julgamento: A controvérsia quanto à aplicação dos arts. 7.º, §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 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. 

 Processo vinculado: 0006410-06.2016.8.05.0000  

 Relator: Márcia Borges Faria   

 Órgão julgador: Seção Cível de Direito Público 

 Data da Admissão: 27/06/2016 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 



 

 

IRDR 3:  

 

 Questão submetida a Julgamento: A natureza jurídica do ato que extinguiu a Gratificação de Habitação 

Policial Militar - GHPM, substituindo-a pela Gratificação de Atividade Policial Militar - GAP, através da 

Lei Estadual n.º 7.145/1997, se seria ato de efeitos concretos de modo a estabelecer o marco prescricional 

para o ajuizamento das ações que visem a manutenção do pagamento da referida gratificação como a data 

em que promulgada a norma que a suprimiu, ou seria o caso de reconhecer tratar-se de ato omissivo, que 

se renova mês a mês, em ordem a viabilizar a aplicação da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça.  

 Processo vinculado: 0006411-88.2016.8.05.0000 

 Relator: Márcia Borges Faria 

 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público 

 data da Admissão: 27/06/2016 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

IRDR 4:  

 

 Questão submetida a Julgamento: 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. 

 Processo vinculado: 0005646-20.2016.8.05.0000 

 Relator: Telma Laura Silva Britto 

 Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

 Data da Admissão: 19/07/2016 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

IRDR 5: 

 

 Questão submetida a julgamento: 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. 

 Processo vinculado: 00006792-96.2016.8.05.0000 

 Relator: Seção Cível de Direito Público 

 Órgão Julgador: Baltazar Miranda Saraiva 

 Data da Admissão: 02/09/2016 
 

 

 
 IRDR 6: 
 

 Questão submetida a Julgamento: 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. 

 Processo vinculado: 0011517-31.2016.8.05.0000 



 Relator: José Edivaldo Rotondano  

 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público 

 Data da Admissão: 08/09/2016 

____________________________________________________________________________________________ 

   

 
IRDR 7: 

 
 Questão Submetida a Julgamento: (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.  

 Processo vinculado: 0000225-15.2017.8.05.0000 

 Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano 

 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público 

 Data da Admissão: 25/07/2017 

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 

 
 

 

 

 

 
IAC 1:   

 

 Questão submetida a julgamento: Cabimento de agravo de instrumento contra decisão do juízo de 

primeiro grau que verse sobre competência. 

 Anotação NUGEP: Decisão proferia em 23/04/2018: “Ante o exposto, revogo a determinação de 

suspensão estadual dos processos em que versem sobre a questão submetida a julgamento neste IAC, 

permitindo o seu regular processamento”. 

 Processo vinculado: 0007667-32.2017.8.05.0000 

 Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano 

 Data de instauração: 06/02/2017 

 Data da admissão: 31/08/2017 

 Órgão julgador: Seções Cíveis Reunidas 

 

 
________________________________________________________________________________  

 

IAC 2:  

 

 Questão submetida a julgamento: Cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que 

decreta a revelia à luz do art. 1.015 do NCPC.  

 Processo vinculado: 0002761-96.2017.8.05.0000 

 Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano 

 Data de instauração: 06/12/2016  



 Data da admissão: 31/08/2017 

 Órgão julgador: Seções Cíveis Reunidas. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

IAC 3:  

 

 Questão submetida a julgamento: Aplicação do art. 85, §3º, do NCPC às ações de competência 

originária do TJBA em curso à época do início da vigência do novo diploma processual. 

 Processo vinculado: 0004672-46.2017.8.05.0000 

 Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano 

 Data de instauração: 19/12/2016 

 Data da admissão: 15/05/2017 

 Órgão Julgador: Tribunal Pleno  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

IAC 4:  

 

 Questão submetida a julgamento: A legalidade e constitucionalidade da exigência do requisito etário no 

ato da matrícula para o curso de formação nos concursos da Polícia Militar da Bahia.  

 Processo vinculado: 8001499-38.2018.8.05.0000 

 Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano 

 Data de instauração: 27/04/2017 

 Data da admissão: 26/02/2018 

 Órgão julgador: Seção Cível de Direito Público 


