
 

*Processo R$60,00 – N.º: 0171918-16.2007.8.05.0001 (1º GRAU)* 
*Processo R$60,00 – N.º: 0309765-79.2015.8.05.0001 (2º GRAU)* 
*ARESP nº 2203396/BA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL* 
 
Após julgar os embargos de declaração, o Desembargador Albiani, modificou os 
parâmetros dos cálculos, o Estado da Bahia ingressou com Recurso (agravo em recurso 
especial), que foi inadmitido pelo STJ. O processo retornará para o TJBA, o SINTAJ 
apresentará novos cálculos, contudo vale ressaltar que da decisão que inadmitiu o agravo, 
cabe recurso. 
 
Obs: O Sintaj peticionou requerendo prioridade na tramitação do processo, em virtude 
dos servidores maiores de 60 anos e portadores de doença grave. 
 
Recurso especial, interposto pelo Estado da Bahia, na ação referente ao abono permanente (R$60,00).  
No recurso o Estado da Bahia alega nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional. Contudo não há que se falar em nulidade uma vez que o acórdão, tratou de todos 
os pontos controvertidos da demanda, julgou procedente o Recurso de Apelação do Estado da Bahia e estabeleceu os novos parâmetros para a elaboração dos cálculos, os novos 
valores ficarão muito próximos das contas elaboradas pela Procuradoria do Estado da Bahia, de sorte que não há motivo algum para o inconformismo do Estado da Bahia.  
Professa ainda, ofensa ao artigo 535 do CPC, sob o fundamento de que que não teria ocorrido a sua intimação quando da juntada dos novos cálculos atualizados. O que não é 
verdade, efetivamente ocorreu a intimação do Estado da Bahia para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Sindicato e este apresentou a sua petição de impugnação, 
de sorte que não há que se falar em ausência do contraditório e da ampla defesa e contrariedade ao artigo 535 do CPC. 
A Desembargadora Marcia Borges Faria, inadmitiu o recurso por não reúne condições admissibilidade. 

 
*1ª Execução 18% - N.º: 0027241-12.2015.8.05.0000* 
 
O Sintaj juntou cálculos dos valores remanescentes (diferença entre o valor pago e o valor 
requerido), a Desembargadora despachou intimando o Estado da Bahia, para apresentar 
manifestação acerca dos cálculos apresentados pelo SINTAJ, no prazo de 30 dias. 
 
Obs: o prazo iniciará após certificação, da intimação Estado da Bahia. 
 
*2ª Execução 18% - N.º:8001050-41.2022.8.05.0000* 
 
Em 29/11/2022, a Desembargadora despachou, deferindo a petição do SINTAJ e 
determinando o prazo de 30 dias para apresentação de cálculos atualizados. 
 
*3ª EXECUÇÃO 18% | Lote 1 - N.º: 8008952-50.2019.8.05.0000* 
 
A Desembargadora já despachou determinado a expedição dos ofícios requisitórios de 
RPV e precatório, contudo, juntamos termo de renúncia de alguns servidores. Após 
despacho da Desembargadora, a secretaria do pleno, iniciará a confecção dos ofícios 
requisitórios. 
 
*3ª EXECUÇÃO 18% | Lote 2 - N.º: 8010802-42.2019.805.0000* 
 
Expedidos os ofícios requisitórios de RPV, o Estado da Bahia ingressou com petição 
impugnando a expedição dos ofícios, a impugnação foi julgada em parte procedente para 
excluir alguns servidores (que executam com outra instituição) e estabelecer alíquota de 
14% para o desconto previdenciário. O SINTAJ precisou ingressar com embargos de 
declaração em virtude da exclusão, o Estado da Bahia, foi intimando não apresentou 
contrarrazões aos embargos, o processo está concluso para julgamento dos embargos. 
 



 

 
*3ª EXECUÇÃO 18% | Lote 3 - N.º: 8011327-24.2019.805.0000* 
 
O Estado da Bahia ingressou com Recurso Especial, questionando os honorários de 
sucumbência, o Sintaj apresentou contrarrazões, como também solicitou andamento do 
processo, no sentido de determinar a expedição dos ofícios, por ser uma questão 
controversa, com o objetivo de acelerar o pagamento dos servidores, ficando dependente 
somente a discussão sobre os honorários de sucumbência. O processo foi remetido para 
Secretaria do Tribunal Pleno, a fim de aguardar o provimento definitivo da vaga 
decorrente da aposentadoria do Desembargador, Osvaldo de Almeida Bomfim. 
O SINTAJ ingressou com petição, requerendo a expedição dos ofícios requisitórios com 
urgência, dos valores que já se encontram certificados, em virtude  dos Substituídos 
idosos e acometido de enfermidades. 
 
*3ª EXECUÇÃO 18% | Lote 4 - N.º: 8012729-43.2019.805.0000* 
 
Ocorreu o trânsito em julgado em 10/10/22, a secretaria do pleno iniciou a confecção dos 
ofícios requisitórios de RPV e precatório. 
 
*3ª EXECUÇÃO 18% | Lote 5 - N.º: 8014456-37.2019.8.05.0000* 
 
Em 10/11/22 a Desembargadora despachou, determinando a expedição do alvará, o Sintaj 
está diligenciando junto a secretaria do pleno, para que o pagamento dos Servidores 
aconteça com brevidade. 
 
*ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA RRA- PROCESSO N: 8085442-
42.2021.8.05.0001* 
 
Ação foi julgada procedente, ocorreu o trânsito em julgado, o SINTAJ peticionou 
solicitando a obrigação de fazer, o processo está concluso para despacho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


