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Pauta da Reunião
Apresentação da proposta de cancelamento das Súmulas de nº 01 a 14 deste Regional,
prosseguimento das deliberações sobre a alteração da Súmula nº 15 e transferência dos trabalhos
referentes à revisão e cancelamento das Súmulas de nº 22, 23, 32, 40, 41 e 72, para a nova comissão
que será nomeada pela Mesa Diretora que tomará posse em 05/11/2021.
Assuntos Tratados
Aberta a reunião às 15h00 horas do dia 15 de outubro de 2021, a Excelentíssima Desembargadora
Vânia Chaves, Presidente da Comissão, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, comunicando
que esta será a última reunião da Comissão mas, caso se mostre necessário, poderá ser agendado mais
um encontro a ser realizado até a posse da nova Mesa Diretora, que ocorrerá no dia 05/11/2021. Na
sequência, foi apresentada proposta de cancelamento das Súmulas de número 01 a 14 deste Regional,
que foram editadas antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil de 2015 (lei
13.015/2014) e, portanto, não observaram o procedimento estabelecido no referido diploma legal.
Citou a formação do PROAD referente ao cancelamento das súmulas de nº 01 a 14, sob a relatoria da
Desembargadora Drª Ana Paola Diniz. Quanto às Súmulas de nº 15 e 22, 23, 32, 40, 41 e 72 foi
proposta a abertura de PROAD’s específicos para cada uma delas, destacando-se que os trabalhos
referentes à Súmula de nº 15 continuarão sendo conduzidos pela atual Comissão, ao passo que os
processos referentes às demais Súmulas serão conduzidos pela futura comissão, considerando o
compromisso assumido na reunião anterior de dividir os trabalhos em 3 etapas e que as deliberações
referentes às citadas súmulas não foram concluídas. Destacou-se ainda a pesquisa realizada pelos
Servidores Lilian Campos e Marcos Reis junto aos Tribunais da 2ª, 3ª e 13ª Regiões, onde ficou
demonstrado que ele propuseram o cancelamento das suas Súmulas por simples procedimento,
partindo da interpretação de que os quóruns estabelecidos no art. 702, I, “f”, do Código de Processo
Civil, dizem respeito apenas à formação de novos precedentes, não se aplicando às hipóteses de
cancelamentos. O Excelentíssimo Desembargador Dr. Marcos Gurgel manifestou-se apresentando a
sua concordância com referido entendimento. O Excelentíssimo Desembargador Dr. Tadeu, sugeriu
que ficasse consignado na ata da reunião a possibilidade de os Componentes da Comissão ausentes à
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reunião manifestarem-se a respeito do tema e, ainda, considerando que os debates acerca das
Súmulas de nº 22, 23, 32, 40, 41 e 72 ainda não se encerraram, os trabalhos serão repassados à
Comissão que será nomeada pela nova Presidente, prosseguindo a atual apenas com os trabalhos
referentes à Súmula nº 15. A Excelentíssima Desembargadora Vânia Chaves agradeceu a presença de
todos, manifestou também a sua gratidão aos pares que a elegeram, por aclamação, para a
Presidência desta Comissão; agradeceu à Servidora Lilian, pelos excelentes serviços prestados e deu
boas vindas à Servidora Iara Galvão e, por fim, determinou, após redação da minuta, a juntada da
presente ata no PROAD 10942/2020, para ciência e assinatura dos Desembargadores membros da
Comissão presentes à reunião. Finalizando, a Desembargadora Dra Ivana de Magaldi agradeceu o
Trabalho da Drª Vânia e fez referência à sua conduta reta, firme e conciliadora. Por unanimidade, os
colegas agradeceram a atuação da Drª Vânia Chagas e ressaltaram a qualidade dos serviços por ela
prestados à frente da Comissão. Por fim, encerrou-se a reunião.
Compromissos assumidos nesta reunião
Após os debates e ponderações dos presentes a esta reunião, os seguintes compromissos foram
estabelecidos:
1. Propor a abertura de PROAD’s específicos para deliberação do cancelamento das Súmulas de nº 15
e 22, 23, 32, 40, 41 e 72.
2. Propor que as deliberações acerca das Súmulas de nº 22, 23, 32, 40, 41 e 72 seja transferido à
comissão que será nomeada pela nova Presidente, prosseguindo a Comissão atual apenas com os
trabalhos concernentes à Súmula nº 15.
3. Definir que esta é a última reunião da Comissão, entretanto, poderá ser agendado mais um
encontro a ser realizado até a posse da nova Mesa Diretora que ocorrerá no dia 05/11/2021, se
necessário.
Observações
1. Ausentes, justificadamente, a Excelentíssima Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento,
representante da Seção Especializada em Dissídios Coletivos; a Excelentíssima Desembargadora Yara
Ribeiro Dias Trindade, Representante da Subseção Especializada em Dissídios Individuais II; a
Excelentíssima Desembargadora Ana Paola Santos Machado Diniz, Representante da 2ª Turma e o
Excelentíssimo Desembargador Rubem Dias do Nascimento Júnior, Representante da 4ª Turma.
Por fim, eu, Iara Silva Galvão, mat. 5.983-0, certifico e dou fé que lavrei a presente ata, em 02 (duas)
páginas, que foi juntada ao Proad 10942/2020, para ciência de todos os componentes da comissão e
assinatura dos participantes da reunião, se nada opuserem quanto ao seu conteúdo, será
encaminhada à Presidência deste Tribunal, para ciência. Salvador, 15 de outubro de
2021. //////////////////////////////////////////////////////////////////

