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Comissão de Uniformização de Jurisprudência

Ata n° 06/2021: Reunião da Comissão de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região realizada em 28 de outubro de 2021

Aos vinte e oito dias de outubro de 2021, às 16h00min horas, por videoconferência pela
plataforma Zoom Meetings, reuniram-se os integrantes da Comissão de Uniformização de
Jurisprudência, os excelentíssimos Desembargadores Dr. Ricardo Verta Luduvice,
presidente da Comissão, Dr. Nelson Bueno do Prado e o Dr. Fernando Álvaro Pinheiro; com
a participação do excelentíssimo Desembargador Dr. Valdir Florindo, Vice-Presidente
Judicial do TRT2; dos excelentíssimos juízes auxiliares da Vice-Presidência Judicial, Dr.
Edilson Soares de Lima e o Dr. Gabriel Lopes Coutinho Filho; e com a presença das
servidoras Maria Hortência Corrêa Ferreira, assessora da Vice-Presidência Judicial,
Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e
Divulgação, e Juliana Zucato, chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Núcleo
de Ações Coletivas (Nugepnac).
O excelentíssimo presidente da Comissão de Uniformização de Jurisprudência, Dr. Ricardo
Verta Luduvice, deu início à reunião como votos de saúde plena a todos, indagou sobre a
aprovação da ata anterior, ao que não houve objeções. Em seguida, passou a palavra ao
Vice-Presidente Judicial, Desembargador Dr. Valdir Florindo.
O excelentíssimo Desembargador Dr. Valdir Florindo saudou a todos, confirmou a
aprovação da ata da reunião anterior, e passou ao item 2 da pauta, sobre o cancelamento
da Tese Jurídica Prevalecente (TJP) 23. O excelentíssimo Vice-Presidente Judicial do TRT2
informou aos presentes que a questão será apreciada pelo Tribunal Pleno na sessão que
será realizada em 08/11/2021.
O excelentíssimo Desembargador Dr. Ricardo Verta Luduvice esclareceu que, por motivos
particulares, poderá não comparecer na sessão do Pleno do dia 08/11/21, mas que confia
plenamente que o Dr. Fernando Álvaro Pinheiro poderá defender os interesses da
Comissão em sua eventual ausência.
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O excelentíssimo Dr. Fernando Álvaro Pinheiro agradeceu a consideração, que é de grande
responsabilidade, e que procurará estar à altura de tal representação.
Passou-se ao item 3 da pauta, referente à análise parcial do levantamento de conformidade
da jurisprudência consolidada do TRT da 2ª Região.
O excelentíssimo Desembargador Dr. Valdir Florindo lembrou que na última reunião ficou
definido que, entre os itens de jurisprudência levantados, fossem escolhidos aqueles que
devessem ser cancelados.
O excelentíssimo Desembargador Dr. Fernando Álvaro Pinheiro sugeriu uma planilha
compartilhada para que fossem analisados todos os verbetes selecionados.
A diretora da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação, Sra. Andreza
Aparecida de Melo, disse que sua equipe poderia disponibilizar uma planilha compartilhável
para todos.
O excelentíssimo Desembargador Dr. Ricardo Verta Luduvice ponderou sobre o curto
período para a análise dos demais temas e pediu que fosse considerado iniciar pela análise
dos possíveis cancelamentos para que haja tempo de levá-los à votação ainda no primeiro
semestre de 2022, ao que houve concordância dos presentes.
Acordou-se pela disponibilização da planilha compartilhada contendo todos os temas,
divididos por arquivos, mas que seriam analisados, para a próxima reunião, somente os
temas possíveis de cancelamento.
Em seguida, o excelentíssimo Dr. Valdir Florindo passou para o último tópico da pauta e
informou sobre as teses firmadas ao longo do mês, com destaque para os julgamentos do
STF, ADI 5676, e do TST, tema n. 3 de Recurso de Revista Repetitivo.
Determinou-se que a proposta da súmula n. 5º do TRT2, já encaminhada para comissão,
deverá ser analisada novamente, de forma separada, e disponibilizada na planilha que será
compartilhada.
Por derradeiro, o excelentíssimo Desembargador Ricardo Verta Luduvice propôs a data de
25 de novembro de 2021, às 16 horas, para a realização da próxima reunião da Comissão
de Uniformização de Jurisprudência, cuja data foi aquiescida pelos excelentíssimos
Desembargadores Dr. Valdir Florindo, Dr. Nelson Bueno do Prado e Dr. Fernando Álvaro
Pinheiro.
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Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada e, para constar,
foi lavrada a presente ata.
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