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ADMITIDOS

16

IRDR | Classe CNJ  12085

Instituto que integra o microssistema de precedentes 

obrigatórios e de julgamento de casos repetitivos.

Como instaurar? 

Cabimento | Requisitos

MÉRITO JULGADO

AC. PUBLICADO (RE/REsp)

TRÂNSITO EM JULGADO

Ausência de efetiva repetição

Necessidade de análise da matéria fática

Motivos Inadmissão [Principais] 

Ausência de causa pendente no Tribunal

Suscitantes (art. 977, do CPC)

Situação

ADMITIDO

Seção Cível Direito 
Público               

(Art.92, inc.I, “a”, 
RITJBA)                   

(11)

Tribunal Pleno 
(art.83, inc XXII, 

“j”, RITJBA)                
(1)

Seções Civeis Reunidas 
(art.92-A, inc. I, RITJBA)          

(3)

Seção Criminal             
(1)

107
INSTAURADOS

Portal Nugepnac Painel BNP[R]

Ofício | Petição 

(art. 977, parágrafo único, CPC/2015)

Competência 

Ministério Público

Defensoria Pública

Juiz de Direito 

Desembargador

Estado da Bahia

Partes
Efetiva repetição de processos;

Questão unicamente de direito;

Risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica;

Inexistência de TEMA nos Tribunais Superiores
versando sobre a mesma questão; e

Causa pendente de julgamento no Tribunal*

(Art. 222, §2º RITJBA).

Art. 976, CPC [Cumulativos] 

Ausência de controvérsia sobre o tema

Ausência de risco à isonomia e à segurança jurídica

Afetação do tema Tribunal Superior 

Utilização do incidente como sucedâneo recursal



1 ano – cessa automaticamente;

Prorrogação – fundamentada e antes término do prazo;

Interposto RE/REsp – suspensão mantida (art. 987, §1º, CPC) 

Não interposto RE/REsp – cessa suspensão (art. 982, §5º, CPC)  

PJBA – TEMAS IRDRs

IRDR | Suspensão

IRDR | Movimentação Processual Unificada (TPU)

Acesse a TPU, aqui 

Você sabia que a utilização adequada das movimentações processuais além de permitir a

consolidação e análise de dados estatísticos, pode auxiliar o Tribunal na definição de ações

estratégicas? Além disso, sabia que os processos sobrestados corretamente não são contabilizados

na taxa de congestionamento líquido?

ANOTE ! 

Código 12098  - Suspensão por Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR 

Código 12257  - Definição de tese jurídica em incidentes repetitivos 

IRDR | Juízo de admissibilidade [Colegiado]

Código 12095  - Não admissão - IRDR  

Código 12094  - Admissão – IRDR (art. 981 e 982 CPC) 

IRDR | Sobrestamento [Magistrado/Decisão]

IRDR | Julgamento mérito [Colegiado]

IRDR | Dessobrestamento [Escrivão/ Diretor Secretaria]  

Código 14985  - Levantamento da causa suspensiva ou de 

sobrestamento por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

IRDR | Procedimento - Fluxo

Consulte:

a.    Ato normativo (arts. 218 – 226 RITJBA)

[http://www5.tjba.jus.br/portal/regimento-interno/]

b.   Fluxo: Portal Nugepnac

[http://www2.tjba.jus.br/nugepnac/biblioteca/]  

[REsp 1869867/SC]

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php
http://www5.tjba.jus.br/portal/regimento-interno/
http://www2.tjba.jus.br/nugepnac/biblioteca/
http://www2.tjba.jus.br/nugepnac/biblioteca/
http://www2.tjba.jus.br/nugepnac/biblioteca/


PJBA – TEMAS IRDRs

TEMA 1

[Acórdão Publicado (REsp Pendente)]

Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do

auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da

remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, caput, e §§1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº

6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de

deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer

ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. (TESE)

IRDR

TEMA 2

[Admitido]

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. (QUESTÃO SUBMETIDA A

JULGAMENTO)

[Trânsito em julgado]

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. (TESE)

TEMA 3

TEMA 4

[Admitido]

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. (QUESTÃO SUBMETIDA A

JULGAMENTO)

TEMA 5

[Acórdão publicado (RE Pendente)

O teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado da Bahia, até a entrada em vigência da

Emenda Constitucional nº 25, de 19 de dezembro de 2018, era o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de

Justiça do Estado da Bahia, conforme o disposto no artigo 34, §5º, da Constituição do Estado da Bahia, com a

redação dada pela Emenda à Constituição Estadual nº 07/1999 (TESE) .

Anotação NUGEPNAC: RE 1355112 – TEMA 1202 STF

IRDR | Temas
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TEMA 6

[Acórdão Publicado (RE Pendente)]

As Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram 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, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada

conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder

Executivo estadual, ativos e inativos. (TESE)

IRDR

TEMA 7

[Mérito Julgado - ED]

A percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i)

existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder

Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da

regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for

evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e

III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova. (TESE não vinculativa - Quórum)

[Trânsito em julgado]

(i) O ajuizamento de ações de execução fiscal voltadas à cobrança de créditos de pequeno valor é faculdade da

Fazenda Pública Municipal de Salvador, sendo vedado ao Poder Judiciário, de ofício ou após provocação do

executado, extingui-las sem resolução de mérito, por suposta ausência de interesse processual, inclusive

mediante o indeferimento das respectivas petições iniciais;

(ii) A quantia prevista no parágrafo único (atual § 1º) do art. 276 da Lei nº 7.186/2006 (Código Tributário e de

Rendas do Município de Salvador), inserido pela Lei nº 7.611/2008 e sucessivamente modificado pelas Leis nº

8.421/2013, 9.226/2017 e 9.279/2017, não constitui um piso abaixo do qual seria vedada a propositura

de ações de execução fiscal (R$ 400,00 na vigência da Lei nº 7.611/2008; R$ 1.000,00 a partir da entrada

em vigor da Leis nº 8.421/2013);

(iii) O dispositivo confere ao Procurador Geral do Município de Salvador, mediante juízo discricionário de

conveniência e oportunidade, a faculdade de editar ato normativo voltado aos demais membros do órgão de

representação judicial do ente público, no sentido de autorizar o não ajuizamento de ações judiciais voltadas

à cobrança de créditos inferiores à quantia prevista;

(iv) O referido ato normativo editado pelo Procurador Geral do Município de Salvador não é documento

essencial à propositura de ações de execução fiscal, independentemente do valor do crédito exigido. (TESE)

TEMA 8

TEMA 9

[Acórdão publicado (RE Pendente)

A Lei Estadual nº 10.558/2007 veiculou uma revisão geral anual em seu art. 1º, nos moldes do art. 37, inciso X, da

Constituição, bem como um reajuste setorial em seu art. 2o, não havendo direito a extensão do maior percentual

fixado neste a todos os servidores. (TESE)

IRDR | Temas
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TEMA 10

[Acórdão Publicado (RE Pendente)]

a) Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões de

raciocínio lógico da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB 001/2012, sendo válidas as

inquirições n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, eis que, na resolução, não restou comprovada a exigência de conhecimento

aprofundado sobre lógica formal ou matemática.”

b) Nos termos do art. 506, do Novo CPC, que estabelece o limite subjetivo da coisa julgada, as sentenças

proferidas nos feitos em que eventualmente se reconheceu a nulidade das referidas questões somente podem

produzir efeitos inter partes, não criando direitos para todos os participantes do concurso, nem conferindo-lhes

novo prazo para exercício da pretensão, devendo ser observado como marco prescricional/decadencial o término

do prazo de validade do Concurso regido pelo Edital SAEB 001/2012. (TESE)

IRDR | Temas

[Acórdão Publicado Mérito]

Compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda que verse sobre extinção de condomínio de bens, ainda que

originado de partilha em ações de divórcio ou dissolução de união estável. (TESE)

TEMA 11

TEMA 12

[Admitido]

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. (QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO)

TEMA 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. (QUESTÃO SUBMETIDA A

JULGAMENTO)

[Admitido]

TEMA 14

[Admitido]

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).

QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO)



PJBA – TEMAS IRDRs

TEMA 15

[Admitido]

IRDR | Temas

[Admitido]

Decidir se “o rol das hipóteses de suspeição previsto no art. 254 do CPP é exemplificativo ou taxativo, de modo a

permitir, ou não, que a exceção de suspeição criminal seja conhecida caso o excipiente suscite causa diversa

daquelas enumeradas no citado dispositivo legal, e que, de alguma maneira, possa afetar a imparcialidade do

magistrado excepto para atuar no feito”. (QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO)

TEMA 16

Legalidade da cobrança da contribuição previdenciária aos militares inativos e pensionistas sobre a integralidade

da remuneração, conforme disciplina instituída pela lei federal nº 13.954/2019, que promoveu a alteração do

Decreto-Lei nº 667/69, inclusive com a inserção do artigo 24-C no referido diploma legal. (QUESTÃO

SUBMETIDA A JULGAMENTO)

(71) 3483-3650/3651/3652

nugepnac@tjba.jus.br
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