


1) Em 18/05 foi concedida a segurança nos autos do MS de filiado, declarando o direito líquido e 
certo do Impetrante a aposentar-se pelo Regime Especial, nos moldes da Lei Complementar n.º 
51/1985, com paridade, integralidade e manutenção da classe alcançada, sem a incidência de 
qualquer percentual redutor tornando, assim, definitiva a liminar concedida nestes autos.

2) Em 25/05 foi proferida decisão nos autos do recurso extraordinário com agravo, face ao 
acórdão que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança, negando seguimento 
ao agravo interposto contra a decisão do TJ/BA que inadmitiu o recurso, sob o entendimento de 
que “a decisão agravada foi publicada em 23/01/2020, tendo o agravo sido interposto somente em 
10/03/2020, portanto, intempestivo.

DECISÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS:

MANDADOS DE SEGURANÇA REFERENTES À APOSENTADORIA



3) Em 11/06 proferida sentença julgando procedente a ação revisional, determinando a 
implantação da GAPJ V, e se ainda não o fez, GAP IV, após o ano de 2012, data da 
regulamentação dos últimos níveis, além da majoração para o percentual de 125% da CET, bem 
como condenado o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças que terá direito o demandante, 
respeitando a prescrição quinquenal.

4) ) Em 14/06 concedida a segurança para determinar o imediato prosseguimento do processo 
administrativo de aposentadoria do impetrante, bem como que o respectivo ato se dê com 
proventos integrais, nos termos da Lei Complementar Federal n. 51/85, calculados com base na 
totalidade da remuneração do cargo efetivo e não na média aritmética de 80% das maiores 
remunerações.

5) Em 16/06/2021 julgado procedente o pedido de cumprimento provisório de sentença para que o 
Estado da Bahia implemente os proventos de aposentadoria do requerente, a fim de que, nos 
moldes da Lei Complementar n.º 51/85, haja paridade, integralidade e manutenção da classe 
alcançada, sem a incidência de qualquer percentual redutor.



6) Em 01/07, fora proferida decisão deferindo a liminar postulada para determinar 
o imediato prosseguimento do processo administrativo de aposentadoria do 
impetrante, bem como que o respectivo ato se dê com proventos integrais, nos 
termos da Lei Complementar Federal n. 51/85, calculados com base na totalidade 
da remuneração do cargo efetivo e não na média aritmética de 80% das maiores 
remunerações.

7) Em 13/07 foi proferida decisão concedendo a segurança, confirmando a liminar 
exarada initio litis, para determinar o imediato prosseguimento do processo 
administrativo de aposentadoria do impetrante, bem como que o respectivo ato se 
dê com proventos integrais, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 51/85, 
calculados com base na totalidade da remuneração do cargo efetivo e não na 
média aritmética de 80% das maiores remunerações.



1) Em 28/07 foi proferida decisão julgando procedente ação para determinar que o 
Estado da Bahia inclua as gratificações permanentes, inclusive a CET e a GAJ, na 
base de cálculo do adicional de horas extraordinárias e do adicional noturno do 
autor, bem como ao pagamento das diferenças entre os valores que a parte autora 
deveria ter percebido a título de adicional de horas extras e de adicional noturno e 
eventuais reflexos.

2) Em 06/07, proferida decisão no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso 
de apelação interposto, reformando a sentença prolatada, para determinar ao 
Estado da Bahia a inclusão de todas as gratificações permanentes, inclusive a CET, 
na base de cálculo do adicional de horas extraordinárias e na base de cálculo do 
adicional noturno.  Ademais, determinado o pagamento da diferença entre os 
valores que a autora deveria ter percebido a título de adicional de horas extras e de 
adicional noturno e eventuais reflexos.

AÇÕES HORAS EXTRAORDINÁRIAS



1)  Em 13/07 concedida a segurança em favor da impetrante, confirmando os 
efeitos da decisão liminar, para anular os efeitos do ato de exoneração e 
nomeação da impetrante, e determinar a sua permanência na Delegacia de 
Polícia Territorial de Município integrante da 6ª COORPIN, ou o seu retorno no 
prazo de 10 dias, se já afastada, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada 
a R$ 50.000,00.

MANDADO DE SEGURANÇA SOBRE REMOÇÃO 



1) Em 26/07 foi proferida decisão julgando parcialmente procedente a ação, sendo 
declarado nulo e abusivo o reajuste anual operado no ano impugnado, condenando as 
requeridas a aplicarem o reajuste no percentual de 8,14%, estabelecido pela ANS para o 
mencionado período.

2) Em 05/08 ação julgada procedente em parte para declarar a abusividade dos reajustes 
anuais aplicados no contrato de saúde da parte autora no período pleiteado, bem como 
restituir à parte autora, de modo simples, os valores pagos a maior neste mesmo período.

3) Em 09/08 ação julgada procedente, em parte, para declarar abusivos os reajustes 
aplicados pelo plano, acima dos tetos de majoração determinados pela ANS para os anos 
pleiteados, bem como confirmação da medida liminar, anteriormente concedida.

AÇÕES PLANO DE SAÚDE



1) Em 23/06 deferido, em parte, tutela de urgência requerida para determinar 
ao Requerido que exclua de suas redes sociais publicações apresentadas 
nos autos - vídeos, notícia e mensagens, devendo se abster de divulgar as 
mesmas, a partir desta decisão, tudo sob pena de multa por ato 
indevidamente cometido. Determinado ainda que envie solicitação aos 
veículos de imprensa para retirada da postagem, no prazo de 5 dias, 
devendo comprovar a solicitação nos autos, sob pena de multa diária. 

TOTAL: Decisões favoráveis = 14

AÇÃO INDENIZATÓRIA



       DECISÕES PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

1) Em 27/05 foi publicada portaria de absolvição de filiado por insuficiência de 
provas em processo administrativo disciplinar.



AÇÕES INGRESSADAS:

1) AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – Em 13/05/2021 foi protocolada ação ordinária com 
pedido liminar para revisão dos proventos de filiado, em atenção ao pagamento da integralidade.

 
2) AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – Em 20/05/2021 foi protocolada ação ordinária com 
pedido liminar para revisão dos proventos de filiado, em atenção ao pagamento da integralidade.

 
3) MANDADO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE – Em 16/06/2021 foi 
protocolado pedido de cumprimento provisório no Mandado de Segurança Coletivo pleiteando a 
integralidade dos proventos de filiado.



4) AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS - Em 17/06 protocolada ação indenizatória, 
com pedido liminar, em favor de filiado.

 
5) MANDADO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE – Em 28/06 
protocolado mandado de segurança com pedido liminar para prosseguimento do processo 
administrativo, bem como para que o filiado seja aposentado com a integralidade dos 
proventos.

 
6) AÇÃO INDENIZATÓRIA – FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - Em 21/07 foi protocolada ação 
requerendo o pagamento das férias não gozadas por servidor quando em atividade.

 
7) MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE DEMISSÃO - Em 29/07 foi impetrado 
MS objetivando anulação da pena de demissão de filiado, decorrente de processo 
administrativo disciplinar.



8) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – Em 05/08 foi 
protocolada ação de obrigação de fazer e indenizatória, com pedido liminar, cujo objeto foi o 
reconhecimento da nulidade do reajuste contratual operado.

9) HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO – Em 06/08 foi protocolado Habeas 
Corpus em favor de filiado para arquivamento de inquérito policial instaurado em face do mesmo.

10) MANDADO DE SEGURANÇA – TEMPO DE SERVIÇO – Em 31/08 foi impetrado MS, com pedido 
liminar, para reimplantação de percentual de ATS já percebido anteriormente pelo filiado.

 

●  QUANTITATIVO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ENCAMINHADOS:

Total: 57 ofícios expedidos.

 
● ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SETOR JURÍDICO INTERNO (PERÍODO DE 01 DE 

JANEIRO ATÉ A PRESENTE DATA)
Foram realizados 1.436(mil quatrocentos e trinta e seis) atendimentos por telefone, whatsapp e e-mails.
 




