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ATA DE REUNIÃO – Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Norma vos PROAD 4530/2020
Tema: Instalação da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Norma vos do TRT5
Local: Videoconferencia
Data: 19/08/2020
Relator: Marcos Reis
Par cipantes
Setor
Desembargador Jéferson Alves Silva Muricy
Presidente em exercício
Desembargadora Vânia Jacira Tanajura Chaves
Representante do Órgão
Especial
Desembargador Marcos Oliveira Gurgel
Representante da 1ª Turma
Desembargadora Ana Paola Santos Machado Diniz
Representante da 2ª Turma
Desembargadora Débora Maria Lima Machado
Representante da 4ª Turma
Juíza Andréa Presas Rocha
Juíza Auxiliar do Nugep
Lilian Campos de Brito
Secretária-Geral Judiciária
Marcos Reis Silva
Nugep

Pauta da Reunião
1. Instalação da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Norma vos do TRT5;
2. Escolha do Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Norma vos do TRT5;
3. Reunião da Comissão Gestora do Nugep (Resolução CNJ nº 235/2016, art. 6, §9º)
Assuntos Tratados
Aberta a reunião às 15h00 horas do dia 19 de agosto de 2020, o Excelen ssimo Desembargador
Presidente, em exercício, do TRT5 cumprimentou e agradeceu a presença de todos, acima listados, e
explicou sobre a pauta da reunião, cujo conteúdo foi divulgado previamente a todos os membros, que
é a Instalação da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Norma vos do TRT5; a Escolha do
Presidente da referida Comissão; e a Reunião da Comissão Gestora do Nugep, atendendo ao disposto
na Resolução CNJ nº 235/2016, art. 6, §9º. O Excelen ssimo Desembargador Presidente, em exercício,
declarou instalada a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Norma vos do TRT5, desejou um
bom trabalho e sucesso a todos os presentes e nomeou, com a concordância de todos os
Desembargadores presentes, a Excelen ssima Desembargadora Vânia Jacira Tanajura Chaves como
Presidente ad hoc da Comissão para conduzir o processo de eleição do (a) respec vo (a) Presidente.
Na sequência, a Excelen ssima Desembargadora Vânia Jacira Tanajura Chaves acolheu o encargo que
lhe foi indicado e ponderou que deveria ser adiada a reunião de escolha do (a) Presidente, uma vez
que mais da metade dos Desembargadores da Comissão estavam ausentes. A Secretária-Geral
Judiciária Lilian Campos de Brito esclareceu a ausência do Desembargador Renato Mário Borges
Simões, apesar de ﬁgurar na Comissão de Jurisprudência, nos termos do Ato TRT5 nº 0186/2020,
explicando que este deixou de fazer parte da Seção Especializada em Dissídios Cole vos, com o
retorno da Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento. Esclareceu, ainda, a urgência de
apresentar ao CNJ, no prazo de 30 dias, uma ata dispondo sobre a Reunião da Comissão de
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Jurisprudência e de Precedentes Norma vos e da Comissão Gestora do Nugep dispondo sobre a
instalação das Comissões e deliberando sobre o acompanhamento das medidas necessárias à gestão
dos dados e acervo de processos sobrestados em decorrência da incidente de uniformização de
jurisprudência, repercussão geral, dos casos repe vos e do incidente de assunção de competência no
TRT5. Dando prosseguimento, os Desembargadores presentes concordaram com a proposta da
Excelen ssima Desembargadora Vânia Jacira Tanajura Chaves e acordaram em adiar a reunião para o
dia 26/08/2020, às 16h00. Concluindo as deliberações, a Excelen ssima Desembargadora Vânia Jacira
Tanajura Chaves determinou que Lilian Campos de Brito apresente as informações solicitadas pelo
CNJ, comunicando que as Comissões de Jurisprudência e de Precedentes Norma vos e a Gestora do
Nugep do TRT5 foram instaladas e que foi deliberado que o Tribunal fará um levantamento dos
processos que estão com a tramitação suspensa em decorrência de incidente de uniformização de
jurisprudência, repercussão geral, dos casos repe vos e do incidente de assunção de competência,
bem como que os Desembargadores Relatores de incidentes de uniformização de jurisprudência farão
um levantamento, nos seus respec vos Gabinetes, daqueles que se encontram pendentes para que
sejam concluídos os seus julgamentos e que será feita a eleição do Presidente da Comissão diante do
problema de alguns Desembargadores integrantes da Comissão que não puderam comparecer à
primeira sessão de instalação, mas que já foi instalada a Comissão e instaurados os trabalhos.
A Excelen ssima Desembargadora Vânia Jacira Tanajura Chaves, Presidente ad hoc da Comissão,
agradeceu a presença de todos e determinou que o servidor Marcos Reis Silva, do Nugep, envie
novo convite para os Desembargadores Membros da Comissão de Jurisprudência informando sobre
a designação da próxima reunião para o dia 26/08/2020 (quarta-feira), às 16h00, ressaltando que a
pauta tratará primeiramente sobre a eleição do Presidente da Comissão, e, na sequência, iniciar-se-á
os trabalhos e deliberações sobre o acompanhamento das medidas necessárias à gestão dos dados e
acervo de processos sobrestados no TRT5, bem como que junte a presente ata no Proad 4530/2020
para ciência e assinatura dos presentes. Por ﬁm, encerrou a reunião.
Compromissos assumidos nesta reunião
Após os debates e ponderações dos presentes a esta reunião, os seguintes compromissos foram
estabelecidos:
1. Levantamento dos processos que estão com a tramitação suspensa em decorrência de incidente de
uniformização de jurisprudência, repercussão geral, dos casos repe vos e do incidente de assunção
de competência;
2. Desembargadores Relatores de incidentes de uniformização de jurisprudência farão um
levantamento, nos seus respec vos Gabinetes, daqueles que se encontram pendentes para que sejam
concluídos os seus julgamentos;
Próxima Reunião
Local: Videoconferência

Data: 26/08/2020 às 16h00

Por ﬁm, eu, Marcos Reis Silva, mat. 75614, cer ﬁco e dou fé que lavrei a presente ata, em 01 (uma)
página, que foi juntado ao Proad 4530/2020, para ciência e assinatura dos par cipantes, se nada
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opuserem quanto ao seu conteúdo, será encaminhada à Presidência deste Tribunal, para ciência.
Salvador,
21
de
agosto
de
2020. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

