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O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), unidade vinculada a 2ª Vice-Presidência e integrante do
NUGEPNAC – Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) foi criado no âmbito do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, pelo Decreto Judiciário nº 929, de 10 de outubro de 2016, atendendo à disposição constante na Resolução CNJ nº
235, de 13 de julho de 2016.

Ao determinar a criação do NUGEP no âmbito das estruturas administrativas dos Tribunais, como unidade permanente, o
Conselho Nacional de Justiça levou em consideração a importância da especialização do corpo funcional dedicado às atividades de
gerenciamento de dados e acervo de processos suspensos, em decorrência da sistemática da repercussão geral e dos casos repetitivos,
e do incidente de assunção de competência.

As suas atribuições estão descritas no artigo 2º da norma estadual e no art. 7º da Resolução CNJ nº 235/2016, com as
alterações introduzidas pela Resolução CNJ nº 286/2019, sendo fundamental para o seu desempenho a participação colaborativa dos
demais órgãos integrantes do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Assim, com a finalidade de facilitar o acesso às informações relacionadas ao Instituto da Repercussão Geral, dos Recursos
Repetitivos, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e de Assunção de Competência (IAC), e estreitar a parceria com
Magistrados e servidores e demais Unidades Judiciárias, disponibiliza-se o presente guia rápido, contendo orientações básicas, sem
prejuízo de esclarecimentos adicionais que sejam necessários.

Conheça a estrutura do NUGEPNAC.

Para maiores informações e esclarecimento de dúvidas, acesse www2.tjjba.jus.br/nugepnac/ e envie um e-mail para nugepnac@tjba.jus.br ou ligue para (71) 3483-3650 / 3651 / 3652.

Organograma NUGEPNAC 0712.pptx
http://www2.tjba.jus.br/nugepnac/
mailto:nugep@tjba.jus.br


QUAL O PAPEL DO NUGEP?
Principais atribuições previstas em atos normativos editados

pelo CNJ1 e TJBA2

1 Resolução CNJ nº 235/2016, com alterações introduzidas pela Resolução CNJ 286/2019. 
2 Decreto Judiciário TJBA nº 929/2016 e art. 2º, inciso I, da Resolução TJBA nº 9/2020 .
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UNIFORMIZAR os procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da
repercussão geral, de julgamentos de casos repetitivos e de incidente de
assunção de competência;

AUXILIAR os órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestado;

ALIMENTAR o Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e de
Precedentes Obrigatórios do Conselho Nacional de Justiça (BNPR) e a página
eletrônica do Tribunal (art. 979, caput, CPC), por meio do PORTAL NUGEPNAC;

CONSOLIDAR os dados estatísticos e gerenciais relacionados aos recursos
sobrestados pela sistemática da repercussão geral, recursos repetitivos e
incidentes de resolução de demandas repetitivas;

ACOMPANHAR a tramitação dos recursos selecionados pelo tribunal como
representativos da controvérsia encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e
ao Superior Tribunal de Justiça;

APOIAR a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas; e

INTEGRAR com as unidades internas e órgãos externos.



CONCEITOS BÁSICOS
Sistemática da Repercussão Geral, Casos Repetitivos e 
Incidente de Assunção de Competência
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1. Afetação

Vinculação pelo STJ ou pelo STF de recurso especial ou extraordinário, respectivamente, à sistemática dos recursos

repetitivos.

2. Acórdão Paradigma

É o acórdão prolatado no julgamento de casos repetitivos e em incidente de assunção de competência.

De acordo com o art. 1.038, §3º do CPC e art. 222 do RITJBA, o acórdão abrangerá a análise dos fundamentos

relevantes, favoráveis ou contrários à tese jurídica discutida.

3. Controvérsia

É a questão que se reproduz em múltiplos recursos. A identificação da controvérsia enseja a eleição de 2 (dois) ou

mais recursos representativos e o sobrestamento dos demais processos que versem sobre a mesma questão de

direito, até o pronunciamento definitivo pelo STJ/STF (art. 1.036, §1º do CPC).

Os recursos representativos da controvérsia (RRC) podem ser escolhidos pelo Tribunal de Origem, devendo ser
observado o atendimento ao requisito de admissibilidade ou diretamente no acervo do Ministro Relator.

No Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a atribuição de selecionar os recursos representativos de controvérsia
para o envio ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça é do 2º Vice-Presidente, competente para o
exercício do juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários na origem.

Os Tribunais devem disponibilizar para consulta pública os Grupos de Representativos enviados para as Cortes
Superiores, nos termos do Anexo II da Resolução CNJ nº 235/2016.
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4. Demandas repetitivas

Demandas repetitivas ou demandas de massa são expressões utilizadas para designar um conjunto de ações

judiciais que reproduzem, perante o Poder Judiciário, a mesma questão jurídica central acerca da qual se busca a

tutela jurisdicional.

5. Desafetação

Desvinculação pelo STJ do recurso especial ao rito dos recursos repetitivos.

6. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

É um dos mecanismos de uniformização de jurisprudência em relação às questões repetitivas, instaurado nos

Tribunais de Justiça ou Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional do Trabalho, com o objetivo de preservar os

princípios da isonomia e a segurança jurídica.

Os incidentes de demandas repetitivas e assunção de competência são identificados como "precedentes

qualificados" de estrita observância pelos juízes e tribunais.

7. Incidente de Assunção de Competência 3

Trata-se de mecanismo destinado a prevenir e a corrigir divergência jurisprudencial, promovendo a segurança

jurídica à sociedade em geral.

Nos termos do art. 947, do CPC o incidente pode ser suscitado quando o julgamento do recurso, de remessa

necessária ou de processo de competência originária envolver questão de direito, com grande repercussão social e

sem repetição em múltiplos processos.
3 Havendo múltiplos processos em que se discute questão repetitiva, não cabe o incidente de assunção de competência. Este é cabível para questões relevantes, de grande repercussão social, em processo específico ou
em processos que tramitem em pouca quantidade." DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de
competência originária/ Fredie DidierJr, Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed.reform. - Salvador: Ed.JusPodivm, 2016, p.665.
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Apesar de o incidente não fazer parte do denominado "microssistema de gestão e julgamento de casos repetitivos“4 ,

traz-se informações acerca do instituto, tendo em vista a existência de decisões em Incidentes de Assunção de

Competência (IAC) determinando a suspensão de processos.

8.Juízo de retratação ou conformidade

Juízo realizado pelo Tribunal de origem, após o julgamento de mérito de tema com repercussão geral reconhecida pelo

STF ou de tema vinculado a recurso repetitivo pelo STF ou pelo STJ. Caso o acórdão recorrido seja contrário ao

entendimento adotado pelo STF, no regime de repercussão geral e pelo STF ou pelo STJ, no regime de julgamento de

recursos repetitivos, o Tribunal deverá retratar-se ou, caso o acórdão recorrido esteja no mesmo sentido do

entendimento adotado pelo STF ou STJ, deverá negar seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial (art.

1.030, inciso II, do CPC).

9.Precedente judicial

É a decisão tomada à luz do caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior.
5

O precedente abrange questões de direito material ou processual, além disso, incide sobre a fundamentação jurídica e

produz efeito erga omnes.

Os precedentes judiciais obrigatórios encontram-se elencados no art. 927 do CPC/2015.

4 "O incidente de assunção de competência não pertence ao microssistema de gestão e julgamento de casos repetitivos (CPC, art. 928). A informação é relevante. O julgamento de casos repetitivos é gênero de incidentes
que possuem natureza híbrida: servem para gerir e julgar casos repetitivos e, também para formar precedentes os obrigatórios. Por isso, esses incidentes pertencem a dois microssistemas: o de gestão e julgamento de
casos repetitivos e o de formação concentrada de precedentes obrigatórios; o incidente de assunção de competência pertence apenas ao último desses microssistemas. Por isso, apenas as normas que dizem respeito à
função de precedentes obrigatórios devem aplicar-se ao incidente de assunção de competência; as normas relativas à gestão e julgamento de casos repetitivos (como paralisação de processos a espera de decisão
paradigma) não se lhe aplicam. Cf. DIDIER Jr. Fredie. Ob.cit.,p.658-659.

5 DIDIER JR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodvm, p. 385.
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10. Recurso Paradigma

Recurso extraordinário ou especial selecionado pelo STF ou STJ, respectivamente, como representativo da

controvérsia a ser julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Seleciona-se o recurso que contém abrangente

argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida (art. 1.036, §6º do CPC).

Oportuno mencionar que em virtude de o incidente de demanda repetitiva (IRDR) possuir uma classe processual

específica, o NUGEP, para fins de cadastro do tema e registro da situação de julgamento, adotou a denominação

“processo vinculado” para o(s) processo(s) apenso(s) ao referido incidente.

11. Recursos Repetitivos

São os recursos julgados pela sistemática descrita no Código de Processo Civil, por meio da qual a apreciação da

matéria ocorre no âmbito de um processo selecionado como representativo da controvérsia, passando o resultado

do julgamento a ser aplicável aos demais recursos especiais ou extraordinários em que se discuta a mesma questão

de direito.

Os recursos repetitivos são um mecanismo de uniformização de jurisprudência, em relação às questões repetitivas,

assim como, o IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas).

12. Repercussão Geral

Instituto processual - introduzido, na Constituição Federal (art. 102, §3º), pela EC n.º 45/2004, que reserva ao STF o

julgamento exclusivo de temas trazidos em recursos extraordinários, que apresentem questões relevantes do

ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos e individuais da

causa.

As alterações processuais introduzidas pelo Código de Processual Civil em vigor mantiveram os contornos da
repercussão geral já delineados na Lei 11.418/2006.
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13. Sobrestamento

Recursos extraordinário e especial repetitivos

Os recursos serão sobrestados, nos termos do art. 1037, II, do Código de Processo Civil pela sistemática da
repercussão geral e recursos repetitivos, até o julgamento definitivo do paradigma pelas Cortes Superiores.

O Tribunal de origem sobrestará os processos pendentes cuja matéria corresponda à idêntica questão de direito

versada no recurso paradigma.

Neste ponto, cabe evidenciar que os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida que não se

enquadram no regime do art. 1.036 do CPC/2015 podem ocasionar a suspensão de todos os processos

pendentes e em trâmite em todo território nacional, nos termos do art. 1.035, §5º do CPC/2015.6

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

No sobrestamento de processos, em razão da admissão do IRDR deverá ser observado o art. 982 do CPC/2015 c/c
o art. 220, §6º do RITJBA.

O alcance da ordem de sobrestamento, em regra, é definido no momento do juízo de admissibilidade do
incidente.

Incidente de Assunção de Competência

Como existem decisões em Incidentes de Assunção de Competência (IAC) determinando a suspensão de

processos pendentes, necessário observar o seu alcance no momento do juízo de admissibilidade do incidente.

6 (ARE 1009041,Relator(a): Min. Edson Fachin, j. 16/11/2016,p. Processo Eletrônico DJe-246 Divulg 18/11/2016p. 21/11/2016).



GUIA RÁPIDO

14. Tema

Questão de direito identificada a partir da análise das demandas repetitivas, selecionada para ser apreciada sob o rito

dos casos repetitivos (Recursos Extraordinário e Especial múltiplos e IRDR) ou no julgamento de recursos, de remessa

necessária ou do processo de competência originária envolvendo questão com grande repercussão geral sem

repetição em processos múltiplos (IAC).

Os temas obedecem a uma ordem numérica.

A lista de temas relacionada à repercussão geral e recursos repetitivos poderá ser consultada no portal do STF/STJ,

respectivamente, enquanto que aquela referente ao incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de

competência encontra-se na página eletrônica do TJBA, menu Portal NUGEPNAC.



SOBRESTAMENTO: 
QUEM DETERMINA?
Orientar como realizar suspensão/sobrestamento  
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Repercussão Geral e Recursos Repetitivos

Sobrestamento por iniciativa do relator do (STF ou STJ)

O Ministro Relator do recurso especial ou extraordinário pode
selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da questão de
direito repetitiva, independentemente da inciativa do Presidente ou
do Vice-Presidente.

Na nova disciplina em vigor, a afetação do recurso representativo da
controvérsia ao julgamento pela sistemática dos recursos múltiplos
pelas Cortes Superiores pode ensejar a suspensão do processamento
de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre
idêntica questão de direito. 7

Sobrestamento por iniciativa do Presidente do ou Vice-Presidente de
Tribunal “a quo”

Verificada a existência de múltiplos recursos especiais e extraordinários
com fundamento em idêntica questão de direito, o Presidente ou Vice-
Presidente de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal
selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da questão de
direito repetitiva, procedendo a sua remessa aos Tribunais Superiores
para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos
os processos pendentes, individuais e coletivos, que tramitem no
Estado ou na região, conforme o caso. 8

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a atribuição de
indicar o Grupo Representativo encontra-se nas atribuições da 2ª Vice-
Presidência (art.86-D, §1º, RITJBA).

O conjunto de processos enviado ao STF ou ao STJ, nos termos do §1º
do art. 1.036, do CPC/2015, denomina-se Grupo de Representativos.

A escolha dos recursos não vincula o relator no tribunal superior que
poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.
Caso o relator, no Tribunal Superior, não proceda à afetação, os
Tribunais serão comunicados para que seja revogada a decisão de
suspensão.

IMPORTANTE: Só podem ser selecionados como representativos de controvérsia
recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a
respeito da questão a ser decidida (art. 1.036, §6º do CPC/2015).

7 No Código de Processo Civil anterior, a ordem de sobrestamento restringia-se aos recursos especial e
extraordinário. Todavia, em razão da relevância da matéria, o Ministro Relator do recurso paradigma
vinha ampliando a ordem de sobrestamento para alcançar outras espécies recursais, ou, até mesmo,
ações ainda em tramitação na 1ª Instância.

8 No regramento previsto no art. 543-B e C do CPC/1973, a remessa de recursos representativos de
controvérsia pelo Tribunal local implicava, tão somente, no sobrestamento de recursos especiais e
extraordinários em que se discutia a mesma questão de direito.
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Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas    

Sobrestamento por iniciativa do Desembargador Relator/IRDR

O incidente de resolução de demandas repetitivas encontra-se disciplinado
no Capítulo VIII da norma processual civil em vigor e nos artigos 218, 219,
221 a 226 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

De acordo com o art. 976, do CPC/2015, é cabível a instauração do incidente
quando houver, simultaneamente:

I – discussão de mesma questão de direito em processos múltiplos;

II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

De acordo com o Regimento Interno, no art. 222, §2º, o IRDR suscitado por
Juiz de Direito somente será instaurado se houver, no Tribunal, processo de
competência originária, remessa necessária ou recurso que verse sobre a
questão de direito repetitiva, que será selecionado como representativo da
controvérsia. 9

Além disso, para a instauração do incidente é necessário que não tenha sido
afetado recurso especial ou extraordinário repetitivo para definição de tese
sobre a mesma questão jurídica.

O pedido de instauração do incidente, que se dá mediante ofício ou petição,
é dirigido ao presidente do respectivo tribunal (art. 977 CPC/2015).

Após a distribuição do pedido ao relator, o órgão colegiado competente

para julgamento do IRDR – Seções Cíveis Reunidas (art. 92-A, I), Seções

Cíveis (art. 92, inciso I, a) ou o Tribunal Pleno (art. 83, XXII, j) - procederá ao

seu juízo de admissibilidade.

Admitido o IRDR será definido o alcance da ordem de suspensão dos

processos pendentes, individuais e coletivos, na primeira instância ou no

Tribunal, em que se discuta a questão jurídica objeto do incidente (art. 219,

§8.º, IV, RITJBA).

O Conselho Nacional de Justiça estabelece na Tabela Processual Unificada

códigos específicos para as decisões proferidas no IRDR:

É irrecorrível a decisão colegiada que admite (RESP 1631846/DF) ou inadmite
(art.224, do RITJBA) a instauração do IRDR.

9 Verifica-se na doutrina discussão quanto à natureza jurídica do incidente de resolução de
demandas repetitivas, se causa piloto ou procedimento modelo. Provavelmente, esta temática
será examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma uniformizar o julgamento dos
incidentes nos Tribunais.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 
CÓDIGO

2.º GRAU E PJE

ADMISSÃO 12094

NÃO-ADMISSÃO 12095

DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA EM 
INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS

12257



SOBRESTAMENTO: 
QUAL O CÓDIGO DE 
MOVIMENTAÇÃO?
Orientar como realizar suspensão/sobrestamento  
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou códigos específicos de

suspensão/sobrestamento de processos vinculados à sistemática da

repercussão geral e casos repetitivos, os quais devem ser observados no

momento da elaboração da decisão de sobrestamento.

Os CÓDIGOS DE SOBRESTAMENTO a serem utilizados são:

No sistema judicial SAIPRO, em decorrência de suas especificidades,
houve a inserção de códigos de movimentação não unificados, visando
viabilizar o acompanhamento dos processos suspensos pela sistemática
da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 

(MOTIVO DA SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO)

Acesse a lista completa das Tabelas Processuais Unificadas (TPU) do CNJ

CÓDIGOS

SAJ 1º E 2º GRAU, PROJUDI E PJE SAIPRO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 265 9028

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 11975 9027

PROCESSO SUSPENSO POR INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 12098 9992

PROCESSO SUSPENSO POR DECISÃO DO PRESIDENTE DO STJ – SIRDR 12099 9993

PROCESSO SUSPENSO POR DECISÃO DO PRESIDENTE DO STF – SIRDR 12100 9991

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recentemente, disponibilizou na Tabela Processual Unificada (TPU) um código de movimentação específico

para suspensão/sobrestamento de processos, em decorrência de suspensão determinada em incidente de assunção de competência, a saber:

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 

(MOTIVO DA SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO)

CÓDIGO

Sistemas Judiciais

PROCESSO SUSPENSO POR INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14968

10 Até a disponibilização do referido Código nos sistemas judiciais pela área técnica, sugere-se a utilização dos códigos 9991504 (SAJ 1º e 2º Grau, PROJUDI e PJE) e 1504 (SAIPRO), com vista a
permitir o gerenciamento dos dados estatísticos relacionados ao incidente.



SOBRESTAMENTO: 
O QUE OBSERVAR?



GUIA RÁPIDO

SOBRESTAMENTO: PROCESSO



GUIA RÁPIDO SOBRESTAMENTO: PONTOS IMPORTANTES NA DECISÃO

A decisão que sobrestar o processo em decorrência da sistemática
da repercussão geral, casos repetitivos, incidente de assunção de
competência ou grupo de representativos deverá indicar:

NÚMERO DO TEMA ou NÚMERO DO GRUPO

REPRESENTATIVO/ TRIBUNAL RESPECTIVO,
conforme o caso; e

RECURSO PARADIGMA ou processo vinculado ao
tema, cuja matéria corresponde ao processo
sobrestado.

Os códigos de sobrestamento constituem requisitos indispensáveis

para o lançamento dos processos suspensos no sistema

informatizado NUGEP, utilizado como base de dados pelo TJBA

para extração dos relatórios previstos na Resolução CNJ nº

235/2016, com as alterações posteriores.

As Unidades devem identificar os processos sobrestados por meio
de etiqueta física ou eletrônica, de forma a facilitar a sua
localização no acervo/tarefa.

As partes podem se insurgir contra a decisão de sobrestamento do
processo9- demonstrando as peculiaridades do caso concreto que
justifiquem tratamento distinto – por meio de requerimento
previsto no art. 1.037, §10 do CPC/2015.

Como se pode observar no art. 1.037, §10, inciso III, do CPC, o
requerimento para destrancar recurso especial e/ou
extraordinário sobrestado será dirigido ao relator do acórdão
recorrido, excetuando a hipótese descrita no art. 1.035, §§6.º e
7.º. (g.n.)

9 O CPC/2015 supera o entendimento sufragado pelas Cortes Superiores quanto à irrecorribilidade da decisão de
sobrestamento. (RE 589519 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/03/2014, DJe-073 DIVULG 11-04-
2014 PUBLIC 14-04-2014), (RE 794584 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/12/2015, publicado DJe-010 DIVULG 20/01/2016
PUBLIC 01/02/2016),(RCD no REsp 1452947/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/10/2015, DJe 19/10/2015). Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se acerca da possibilidade de utilização
do microssistemas dos repetitivos para o IRDR, sendo recorrível a decisão de sobrestamento (IRDR), por meio do Agravo
de Instrumento, devendo ser observada a ordem prevista no art. 1.037 do CPC e as etapas do procedimento para a parte
requerer a distinção, que pode ser sintetizado em cinco etapas: intimação da decisão de suspensão; requerimento da
parte pedindo a distinção; abertura de contraditório; prolação de decisão sobre o requerimento, e, se for o caso,
interposição do agravo. REsp 1846109/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe
13/12/2019)

Os processos sobrestados são desconsiderados para o cálculo da
taxa de congestionamento líquido (Resolução CNJ nº 76/2009,
Anexo I)



SOBRESTAMENTO: 
QUAL(IS) BENEFÍCIO(S)? 



GUIA RÁPIDO

SOBRESTAMENTO: PRINCIPAIS PONTOS



SISTEMA NUGEP
COMO ACESSAR?
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SOBRESTAMENTO: SISTEMA NUGEP 



GUIA RÁPIDO

SOBRESTAMENTO: SISTEMA NUGEP 

10 Consulte vídeo explicativo disponível em http://www2.tjba.jus.br/nugep/biblioteca/   



GUIA RÁPIDO

SOBRESTAMENTO: SISTEMA NUGEP 



GUIA RÁPIDO

SOBRESTAMENTO: SISTEMA NUGEP 

Vídeo explicativo – Sistema informatizado NUGEP pode ser consultado no link: https://www.youtube.com/watch?v=E1Z29hrkQVo

https://www.youtube.com/watch?v=E1Z29hrkQVo
https://www.youtube.com/watch?v=E1Z29hrkQVo


DESSOBRESTAMENTO: 
QUAL O CÓDIGO DE 
MOVIMENTAÇÃO?
Orientar como realizar o dessobrestamento  
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DESSOBRESTRAMENTO (NOVOS CÓDIGOS): PROCESSO

1  Na Tabela Processual Unificada (TPU), as movimentações foram incluídas na árvore: (48) Escrivão/Diretor de Secretaria/Secretário Jurídico /14974 (Levantamento da causa suspensiva ou 
de sobrestamento. Os códigos mencionados estão em fase de implementação/disponibilização nos sistemas judiciais (PJE, SAJ,PROJUDI e SAIPRO) adotados pelo TJBA.
2 Para fins de gerenciamento de dados estatísticos por esta Corte Estadual é fundamental a utilização  adequada da movimentação e o preenchimento do seu complemento obrigatório.

Códigos 1 Levantamento suspensão/sobrestamento2

14975 Por Recurso Extraordinário

14976 Por Recurso Especial Repetitivo

14977 Determinada por Decisão do Presidente do STF - SIRDR

14978 Determinada por Decisão do Presidente do STJ - SIRDR

14979 Determinada por Incidente de Assunção de Competência - IAC

14980 Determinada por Grupo de Representativos

14981 Determinada por Controvérsia

14982 Determinada por Ação de Controle Concentrado de Constitucionalidade

14985 Determinada por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR
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DESSOBRESTRAMENTO: PROCESSO
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PONTOS IMPORTANTES

Os códigos de Levantamento de Causa Suspensiva ou de Sobrestamento estão em fase de implementação/disponibilização nos sistemas judiciais (PJE,
SAJ,PROJUDI e SAIPRO) adotados pelo TJBA. A TPU pode ser consultada no link: https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php


BNPR
COMO ACESSAR?
Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios  
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PAINEL DE CONSULTA (BNPR)

Clique aqui:

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/PainelCNJ.qvw&host=QVS@neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos


JUÍZO DE RETRATAÇÃO
QUANDO OCORRE?
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JUÍZO DE RETRATAÇÃO: PONTOS IMPORTANTES

Compete ao NUGEP informar a publicação dos acórdãos dos recursos
paradigmas e assegurar o encaminhamento dos processos sobrestados ao
órgão julgador competente, para as providências previstas nos incisos I, II e
III do art. 1.040 do CPC;

Julgado e publicado o acórdão do recurso afetado como paradigmático pela
Corte Superior, os processos sobrestados a ele vinculados deverão ser
submetidos à apreciação, em função da sistemática da Repercussão Geral
ou Repetitividade;

Caso o acórdão objeto de REsp e/ou RE, seja contrário ao entendimento
adotado pelo STJ e/ou STF, o processo deve ser devolvido ao Relator para
realização do juízo de retratação, conforme art. 1030, inciso II e art.
1.040,II, ambos do CPC;

O Juízo de retratação ocorre antes da análise dos requisitos de
admissibilidade10 do recurso especial e do recurso extraordinário;

O Juízo de retratação deve se limitar às questões objeto do recurso
paradigma apreciadas pela Corte Superior. Contudo, se no momento do
juízo de adequação houver alteração do acórdão divergente, o Tribunal de
origem, se for caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cuja
análise tornou-se necessária, em virtude da alteração do acórdão
divergente (art. 1041, §1.º do CPC);

A análise do recurso, seja para realização do juízo de retratação,
seja para manutenção do entendimento constante no acórdão
recorrido, deve ser realizada pelo órgão colegiado, conforme
previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC;

O inteiro teor do acórdão paradigma e os temas poderão ser
consultados diretamente na página eletrônica do STF e/ou STJ; e

O CÓDIGO a ser utilizado na decisão pela Tabela de Movimentação 
Processual CNJ:

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 

CÓDIGO

SAJ 2º GRAU E PJE

EMITIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO 
ÓRGÃO JULGADOR

12258

10 Em notícia publicada no site do Superior Tribunal de Justiça denominada “Novo Código de Processo Civil e
alterações da lei ampliam efeitos do recurso repetitivo” destacou-se que “Com o restabelecimento do juízo de
admissibilidade do recurso especial, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal de segunda instância
analisar previamente se a matéria veiculada no recurso especial não está submetida ao rito dos repetitivos e não
se enquadra nas hipóteses em que o CPC prevê a inciativa dos referidos magistrados. Ou seja, somente quando
ultrapassadas essas etapas é que será realizado de admissibilidade.”(g.n) BRASIL, Superior Tribunal de Justiça.
Disponível em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/No
vo-C%C3%B3digo-de-Processo-Civil-e-altera%C3%A7%C3%B5es-da-lei-ampliam-efeitos-do-recurso-
repetitivo>.Acesso em: 11 de março de 2016.



COMO PESQUISAR
OS TEMAS?
Orientar como realizar pesquisa STF, STJ e TJBA  



GUIA RÁPIDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Página de Recursos  Múltiplos - Repercussão Geral  

A consulta da listagem dos temas pode ser realizada no item “Repercussão
Geral”, subitem “Pesquisa Avançada”, inserindo o número do tema e das
controvérsias, no subitem “Recurso Representativo de Controvérsia.

No campo “Pesquisa Avançada” e subitem “Pesquisa Pronta” é possível
consultar o Banco de Teses, de acordo com a análise da repercussão geral,
Relatórios Prontos, Temas com Suspensão Nacional e os Representativos de
Controvérsia

O portal do STF, na versão anterior, possibilita no item “Repercussão Geral”,
subitem “Pesquisa Avançada”, a pesquisa inserindo o número do tema ou
assunto ou número do recurso paradigma.

Acesse: 
http://portal.stf.jus.br/
http://portal.stf.jus.br/repercussaogeral/pesquisaAvancada.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/pesquisarProcesso.asp
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pag
ina=principal
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Repetitivos-e-IACs/Saiba-
mais/Suspensao-Nacional

http://portal.stf.jus.br/
http://portal.stf.jus.br/repercussaogeral/pesquisaAvancada.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/pesquisarProcesso.asp
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pagina=principal
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Repetitivos-e-IACs/Saiba-mais/Suspensao-Nacional


GUIA RÁPIDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Página de Recursos Repetitivos

Ao acessar a página eletrônica do STJ, o usuário na aba principal, no item
“Precedentes Repetitivos” ou no menu lateral “Precedentes (repetitivos) – mais
opções” e, em seguida, selecionando “pesquisa avançada”, poderá realizar a
pesquisa dos temas, inserindo o número do tema ou do recurso paradigma.

Além da consulta ao temas repetitivos, o usuário poderá obter informações sobre
os Repetitivos e IACS organizados por assunto, Suspensão Nacional, Boletim de
Precedentes entre outros

O usuário poderá marcar uma ou mais opções dentre as constantes do menu
superior da pesquisa (Repetitivos, Controvérsias, IACs, SIRDRs) e terá acesso a lista
completa de temas por categoria.

Outra opção de realizar a pesquisa é utilizando o campo “Pesquisa Livre” ou
“Pesquisa por campos específicos” e ainda por situação do tema (afetado,
cancelado, mérito julgado e outros), esta vinculada a uma única opção (Repetitivo
ou Controvérsia ou IAC´s ou SIRDRs) a ser selecionada no check box, localizado na
parte superior da página (ex. Repetitivo)

Acesse:
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/?pesquisarPlurais=on&pesquisarSinonimos=on

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/?pesquisarPlurais=on&pesquisarSinonimos=on


GUIA RÁPIDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
Página de Incidentes (IRDR e IAC)

Ao acessar a página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no menu
lateral, o usuário poderá selecionar “Portal NUGEPNAC”, sendo redirecionado
automaticamente para o portal indicado na figura (1).

No Portal NUGEPNAC, o usuário ao clicar no botão “Repercussão Geral” e “Recursos
Repetitivos” terá informações resumidas relacionadas a cada um desses institutos.

Ao selecionar o botão “IRDR” ou “IAC”, o usuário poderá consultar os temas dos
incidentes admitidos no TJBA, que se encontram cadastrados no banco nacional do
Conselho Nacional de Justiça, nos termos do Anexo I, da Resolução nº 235/2016, com
as alterações posteriores.

É permitido ao usuário realizar a pesquisa por campo específico (Tema ou processo
vinculado ou questão submetida a julgamento ou situação). Para cada tema, o usuário
poderá consultar o andamento processual disponível no sistema (SAJ/PJe) e as
principais peças digitalizadas de cada um dos incidentes.

Caso o usuário opte por clicar em “buscar” sem preencher um dos campos
específicos, serão trazidos todos os temas cadastrados no sistema informatizado
NUGEP.

Acesse: 
http://www5.tjba.jus.br/portal/
http://www2.tjba.jus.br/nugepnac/

http://www5.tjba.jus.br/portal/
http://www2.tjba.jus.br/nugep/


PRECEDENTE JUDICIAL
Principais dispositivos – Código de Processo Civil/2015 
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PRECEDENTE JUDICIAL: PRINCIPAIS DISPOSITIVOS

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos
repetitivos a decisão proferida em:

I –(...);

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto
questão de direito material ou processual.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão 11:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;

(...)

§1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, §1º,
quando decidirem com fundamento neste artigo.

§3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento
de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no
interesse social e no da segurança jurídica.

§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de
tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de
fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

11 Quanto ao art. 927, do CPC há que se registrar que uma corrente sustenta a sua inconstitucionalidade, à exceção dos incisos I e II, que se encontram previstos na Constituição Federal, argumentando, entre outros
pontos, que a obrigatoriedade de cumprir determinadas súmulas e precedentes viola o princípio da livre convicção do magistrado, enquanto que outra corrente defende a sua constitucionalidade. Neste ponto,
destaque-se trecho da decisão de lavra do Min. Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nos autos ARE 1009041, julgado em 16/11/2016.
“(...)Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de
precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e
tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por
que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de
precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. Esse ônus argumentativo impõe a este
Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite
uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente.
Como afirmou Geoffrey Marshall, “a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is
binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre). (ARE 1009041, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN, julgado em 16/11/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18/11/2016 PUBLIC 21/11/2016)
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PRECEDENTE JUDICIAL: PRINCIPAIS DISPOSITIVOS

§5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede
mundial de computadores. (Dever de publicidade)

Art. 489: São elementos essenciais da sentença:
(...)
§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.

Art.966. (...)

§5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido
em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório
que lhe deu fundamento.

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
V - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência.

Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
(...)
§ 2o Estão excluídos da regra do caput:
(...)
II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;
III - o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas;



REPERCUSSÃO GERAL E 
RECURSOS REPETITIVOS
Principais dispositivos – Código de Processo Civil/2015 
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REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS: PRINCIPAIS DISPOSITIVOS 

Da leitura dos artigos do Código de Processo Civil/2015, extrai-se que houve a ampliação da regulamentação acerca da sistemática da repercussão geral e
dos recursos repetitivos e, conforme artigo abaixo citado, da eficácia das decisões proferidas pelas Cortes Superiores.

Para melhor sistematização, os artigos foram agrupados, na forma a seguir:

TEMÁTICA DISPOSITIVOS

Seleção dos recursos representativos da controvérsia Art. 1.036, caput, §§§§1º, 4º, 5º e 6º

Preliminar de repercussão geral pelo STF e extensão ordem de 
sobrestamento

Art.1035, caput, §§§§1º, 2º, 5º, 8º e 9º 
Art.1037, caput, I a III, §§§1º, 4º e 8º

Impugnação da decisão de sobrestamento Art. 1035, §§§§9º, 10, 11, 12 e 13

Julgamento do recurso paradigma no regime da repercussão geral e 
recursos repetitivos e seus reflexos

Art. 1039, caput, parágrafo único
Art.1040, caput, I a IV

Art.1041, caput, incisos I e II, §§8º e 9º 



LEIS E NORMAS APLICÁVEIS
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP)
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Código de Processo Civil – Lei 13.105, de 16 de março de 2015;

Resolução CNJ nº 235, de 13 de julho de 2016 (com as alterações da Resolução CNJ n. 286, de 27 de junho de 2019) – Dispõe sobre a padronização de
procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência
previstos na Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal
Superior do Trabalho, no Superior Tribunal Militar, nos Tribunais Regionais Federais, nos Tribunais Regionais do Trabalho e nos Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Resolução CNJ nº 286, de 25 de junho de 2019 - Altera a Resolução CNJ n. 235, de 13 de julho de 2016, e dá outras providências;

Resolução TJBA nº 9, de 9 de dezembro de 2020 – Dispõe sobre a criação do Núcleo de Ações Coletivas (NAC) no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia e seu funcionamento dentro da estrutura do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), sob a denominação NUGEPNAC;

Decreto Judiciário nº 929, de 10 de outubro de 2016, do TJBA - Institui no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o Núcleo de Gerenciamento
de Precedentes – NUGEP, como unidade permanente, vinculada à 2º Vice-Presidência, face à competência fixada no art. 86 do Regimento Interno do
Tribunal, para desempenho das atribuições previstas no art. 7.º da Resolução n.º 235/2016, do CNJ;

Emenda Regimental nº 5, de 15 de outubro de 2014, do TJBA - Altera o art.86 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para
incluir o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos como unidade vinculada à 2ª Vice-Presidência entre outras disposições;

Emenda Regimental nº 3, de 19 de dezembro de 2017, do TJBA - Altera a redação dos arts. 86, 115, 119 e 219 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia para incluir o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos como unidade vinculada à 2ª Vice-Presidência, incluir a
Comissão de Gestora de Precedentes e suas competências.

Emenda Regimental nº 8, de 8 de novembro de 2018, do TJBA - Altera a redação do art. 119-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia; e

Emenda Regimental nº 9, de 8 de novembro de 2018, do TJBA - Altera a redação do art. 119-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado

da Bahia.

http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2312
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2312
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2958
http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=25354&tmp.secao=4
http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=16044&tmp.secao=9
http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=12955&tmp.secao=4
http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=18622&tmp.secao=4
http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=21280&tmp.secao=4
http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=21281&tmp.secao=4



