ATA DA 1ª SESSÃO TELEPRESENCIAL DO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5ª REGIÃO. No dia 7 de janeiro de 2022, às 14h, remotamente, através do
sistema Zoom, reuniu-se em SESSÃO TELEPRESENCIAL o TRIBUNAL PLENO do Tribunal
Regional do Trabalho da Quinta Região, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora
Desembargadora do Trabalho Débora Machado e com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores do Trabalho Alcino Felizola, Luíza Lomba, Léa Nunes, Paulino Couto, Vânia
Chaves, Valtércio de Oliveira, Maria Adna Aguiar, Tadeu Vieira, Yara Trindade, Esequias de
Oliveira, Dalila Andrade, Graça Boness, Lourdes Linhares, Jéferson Muricy, Ivana Magaldi,
Marizete Menezes, Norberto Frerichs, Humberto Machado, Luiz Roberto Mattos, Pires
Ribeiro, Suzana Inácio, Ana Paola Diniz, Rubem Nascimento e Eloína Machado, bem como do
representante do Ministério Público do Trabalho, Excelentíssimo Procurador Luís Carlos Gomes
Carneiro Filho. Ausente os Excelentíssimos Desembargadores Renato Simões, Edilton Meireles,
Marcos Gurgel e Margareth Costa. A sessão foi aberta às 14h, e não houve EXPEDIENTES,
INDICAÇÕES OU PROPOSTAS. A Excelentíssima Desembargadora Presidente Débora
Machado deu início à sessão: “Eu cumprimento a todos e a todas, colegas, representante do
Ministério Público, advogados, advogadas, servidores, servidoras e também o público que nos
acompanham nesta sessão de abertura do ano judiciário no TRT5. Aproveito a ocasião para
parabenizar o Desembargador Edilton Meireles pela passagem do seu aniversário na data de hoje,
bem como parabenizar os que aniversariaram durante do recesso. Faço, ainda, um agradecimento à
Desembargadora Vânia Chaves pela afetuosa mensagem, em resposta ao cartão de aniversário de S.
Ex.ª, ocorrido no dia 24/12. Agradeço, também, todas as mensagens de felicitações ao TRT5
encaminhadas no final do ano passado. Com as graças de Deus, retomamos nossas atividades.
Colocamos em prática mais uma fase da retomada com o pleno reestabelecimento presencial,
mantendo nossa capacidade na prestação dos serviços, e ampliando o atendimento aos
jurisdicionados e advogados, seja com a prestação de informações, seja com as audiências e
sessões, essas a partir de 21 de janeiro. Vale confirmar que também serão mantidas,
concomitantemente, as atividades telepresenciais, uma vez que, nos últimos quase dois anos,
aprendemos a otimizar recursos, gerir o tempo das demandas, utilizar ferramentas eletrônicas e
conviver com o teletrabalho, gerando resultados que são comprovados estatisticamente e pela
análise correcional. Ainda nesse intervalo de recesso, o TRT5, em conjunto com o TRE-BA e com a
AMATRA5, criou a campanha para ajudar os atingidos pelas enchentes no interior do Estado,
compreendendo que o momento é de solidariedade com o próximo, que precisa do nosso gesto, de
nossa ação, longe de disputas estéreis, pois é um momento que em devemos lembrar o quanto
estamos irmanados e necessitamos da compreensão e colaboração uns dos outros. Adicionalmente,
já por conta das chuvas que se iniciaram em meados de dezembro passado, foi determinada a
revisão das estruturas, a exemplo de calhas e janelas no interior e na capital. Apresentamos o
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projeto do SAC Trabalhista, que será implantado no Fórum Trabalhista de Salvador, com guichês
individualizados para participação de órgãos públicos cujas Cartas de Serviços sejam afins,
destinados a oferecer aos usuários do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região um mix de
serviços afetos ao mundo do trabalho, em aderência aos macrodesafios 'Fortalecimento da relação
institucional do Judiciário com a sociedade' e 'Garantia dos direitos fundamentais', que fazem parte
do objetivo estratégico 'Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais', previstos no
Planejamento Estratégico do TRT5 2021/2026. Com tal ação, pretende-se adotar política pública de
fortalecimento da cidadania, para obter resultados operativos eficazes, ligados à jurisdição
trabalhista, fortalecendo a transparência e a imagem da Justiça do Trabalho. Também
programamos o orçamento para saldar pagamentos atrasados, observando as determinações dos
órgãos superiores (CSJT e CNJ). Tivemos, ainda, a felicidade de empossar a Desembargadora
Eloína Machado no dia 27/12, além do funcionamento das unidades imprescindíveis na
continuidade das nossas funções. Em 2022 nossas metas são renovadas, o que inclui a diminuição
dos passivos processuais, objetivo que, já em dezembro, conta com o reforço de servidores que se
candidataram voluntariamente para essa atividade. Certamente, entre os principais projetos, a
reforma da nova sede entra em ano decisivo da apresentação do projeto final, ainda no primeiro
semestre, e a liberação dos recursos para efetivá-la. Finalizo essa breve fala com a mensagem de
que todos devem reforçar as medidas de proteção à saúde comunitária, com a apresentação
obrigatória de comprovante de vacinação, uso de máscaras, observação das orientações sobre uso
de refeitório, distanciamento social, uso de álcool em gel e lavagem periódica das mãos. Medidas
que ao longo desse tempo já aprendemos como essenciais ao convívio que abrange o respeito e a
responsabilidade. Desde a sessão passada, de encerramento, um novo quadro vem se delineando e,
por isso, mais uma vez, convoco a que todos e todas adotem tais medidas profiláticas e preventivas.
Confio que neste ano possamos, juntos, superar esses desafios e possamos sorrir de perto,
comemorar a vida, a saúde e a paz. Um novo ano, um novo tempo em que não esquecemos nossa
história, todos que nos cercam e, sobretudo, a nossa missão de promover a Justiça, no âmbito das
relações do trabalho, de forma célere, efetiva e transparente, contribuindo para a paz social e para
o fortalecimento da cidadania.” Após, foi franqueada a palavra aos que também gostariam de se
pronunciar. Assim, o Excelentíssimo Desembargador Esequias de Oliveira se manifestou: “Vou
registrar a alegria e satisfação de cumprimentar agora a Desembargadora Eloína Machado. Vossa
Excelência, na sua fala, trouxe essa informação. Eu nem sabia da posse de Sua Excelência, tomada
evidentemente no Gabinete da Presidência. Com alegria, com satisfação, tenho essa informação,
recepciono-a, e sei que tudo indica que nós possamos ter uma sessão especial de recepção de Sua
Excelência, mas, nesse momento da primeira sessão do ano, eu cumprimento todos os eminentes
pares, desejando que possamos continuar cumprindo a nossa missão como Tribunal que busca
atender aos trabalhadores neste momento de crise, de dificuldade, por que passa o nosso país e o
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mundo mesmo. Nós temos procurado cumprir a nossa missão e esperamos que esse ano possa ser
profícuo como tem sido. Então, eu cumprimento de forma efusiva, com grande alegria, a agora
Desembargadora Eloína Machado, dando as boas-vindas, desejando a Sua Excelência que agora,
nesta nova fase em sua vida, ela possa ser bem-sucedida. Ela que já conhece bem as rotinas do
Tribunal porque aqui vêm substituindo já há bastante tempo, de forma que, eu registro a minha
alegria. Sei que é uma magistrada competente, comprometida com a instituição, e que vem ali da
cidade próspera de Itabuna, e que já há algum tempo vem substituindo aqui no Tribunal. Eu desejo
que Vossa Excelência possa ser bem sucedida nessa nova fase funcional de sua sua profissão, da sua
escolha como juíza, magistrada do trabalho, comprometida com o próprio Tribunal e com a
sociedade de uma forma geral, comprometida com o momento por que passa a sociedade, por que
passa a vida. Seja bem-vinda, portanto, a Desembargadora e seja e feliz entre nós na sua missão.” A
Excelentíssima Desembargadora Presidente Débora Machado esclareceu: “A nomeação da
Desembargadora Eloína Machado saiu pela manhã e aí eu entrei em contato com ela, que pediu que
a posse fosse no mesmo dia, uma posse simples, foi telepresencial. Eu inclusive encaminhei o link
pelo grupo de Desembargadores e pelo grupo da Amatra. Pedi, também, que fossem encaminhados
os convites e o link para os e-mails institucionais, mas não deu tempo, por óbvio, que todos
pudessem acompanhar. Mas foi o que eu pude fazer de mais rápido para poder tentar comunicar a
todos os Magistrados, Desembargadores, a posse de Dra. Eloína. Mas teremos, oportunamente, sim,
se Deus quiser, uma posse solene.” O Excelentíssimo Procurador Luís Carneiro também se
pronunciou: “Dra. Débora, boa tarde, cumprimento Vossa Excelência, Dr. Alcino, e demais
Desembargadores presentes, Magistrados, servidores, Procuradores e advogados que nos
acompanham, também, na sessão. Serei muito breve, mas não poderia me furtar em inicialmente
desejar um 2022 de muitas realizações para todos nós, tanto no plano pessoal quanto, também, no
plano institucional. É bem verdade que estamos passando por um desafio muito grande da
humanidade. A expectativa é que nós superemos a pandemia nesse exercício, pelo menos que ela
arrefeça com mais força em 2022. Obviamente que ainda há sim necessidade da atenção a
protocolos sanitários, mas que o sistema de Justiça Trabalhista continue desempenhando um papel
importante na luta contra o Covid. É, sim, um ano de esperança de um exercício mais saudável para
toda a humanidade, que se inicia, é verdade, com esse desafio das fortes chuvas que chegaram ao
sul da Bahia e agora migram para Minas Gerais e uma parte de São Paulo, mas é justamente na
dificuldade que nós nos unimos e buscamos novas soluções. O MPT vem trabalhando numa
destinação para tentar arrefecer esses danos causados, já passamos a ação positiva do TRT em
relação à acessibilidade também, que já tem uma campanha própria, em relação a tentar levar
suprimentos para o sul da Bahia, essa região tão afetada. Mas a mensagem é sim de otimismo, pois
vamos vencer tanto a pandemia como também ultrapassaremos essas chuvas torrenciais. Quero
destacar o importante papel que o TRT vem desempenhando e com o apoio e a parceria institucional
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também do Ministério Público, da advocacia como um todo, e dizer que, se na retomada da
economia e nessa nova reorganização do processo de trabalho que virá, já nesse exercício, a gente
pode contar sim com o MPT na Bahia. Muito obrigado a todas e a todos, continuamos à
disposição.” O Excelentíssimo Desembargador Valtércio de Oliveira também fez os seus
cumprimentos: “Sra. Presidente, uma boa tarde! Demais membros da mesa diretora,
Desembargador Alcino, Desembargadora Luíza Lomba, Desembargadora Léa, colegas, servidores,
advogados, eu peço a palavra para desejar a todos um feliz ano novo, rogando ao Senhor do Bonfim
que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos dê muita força para superar os obstáculos que nós
temos enfrentado, não só com a pandemia, mas, como bem lembrou o Dr. Luís Carneiro, as
enchentes lá no sul da Bahia, na minha querida Itabuna, onde cheguei com um ano de idade. Tenho
Itabuna com minha terra natal. Rogando a Deus, também, que ajude a todos aqueles irmãos que
estão passando por essa dificuldade – claro que eles necessitam, também, da nossa solidariedade.
Reitero, portanto, um Feliz Ano Novo. Dra. Débora, que Vossa Excelência tenha pleno êxito na
condução dos trabalhos do Tribunal.” O Desembargador Jéferson Muricy se manifestou:
“Excelência eu agradeço a todos os cumprimentos e é muito breve a minha fala. É apenas para
aproveitar essa oportunidade de reiterar o que eu disse no chat e desejar a todos os
Desembargadores e Desembargadoras, aos nobres advogados, aos nobres Procuradores (todos aqui
representados pelo Procurador-Chefe do Ministério Público e pelo dr. Sturaro – agradeço a
convivência e a cortesia de ambos), e aos servidores. Deixo a toda a comunidade um Feliz Ano
Novo! Que seja um ano de trabalho, de superação, mas de saúde para todos e todas. Faço um
cumprimento especial à minha cara, agora efetivamente colega, Eloína Machado – não pude estar
presente na sua posse – seja muito bem-vinda! Já convivemos aqui amiúde e eu sei que sua
participação no nosso Tribunal será de muito sucesso, como tem sido. Enfim, era apenas isso,
Presidente, desejar a Vossa Excelência, à mesa diretora, a todo o Tribunal, que tenhamos um ano de
luta, mas de conquistas dos nossos objetivos e que Vossas Excelências tenham muita luz para
conduzir o nosso Tribunal. Então é isso: feliz 2022, com saúde e com muita força e disposição a
todos e todas.” O Presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (Abat), o advogado
André Sturaro também fez uso da palavra: “Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo
todos os magistrados e servidores do nosso querido Tribunal do Trabalho da Bahia, saúdo Dr. Luiz
Carneiro, na pessoa de quem, desejo a todos um excelente 2022. Quero parabenizar a
Desembargadora Eloína, dizendo que a sua chegada ao Tribunal desfalca um pouco a primeira
instância, mas estou certo de que isso é simplesmente um processo de renovação positiva, que
sempre acontece. Então desejo a Vossa Excelência um período muito profícuo dentro do Tribunal.
Eu quero também fazer um agradecimento pelo ano de 2021, especialmente à Dra. Dalila Andrade,
com quem a advocacia contou muito. Foi um ano dificílimo. Então, Dra. Dalila, quero, assim lhe
olhando nos olhos, porém à distância, lhe agradecer, inclusive pelo acolhimento, por nos ouvir, e
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dizer que saímos do ano de 2021 vitoriosos porque hoje nós estamos iniciando o ano judiciário de
2022, com as portas da nossa casa abertas. Então isso é muito significativo e é fruto de toda a
dificuldade que nós vivemos, mas do esforço, principalmente, que foi feito, e diria que a prova desse
esforço é que a coletividade, o coletivo, visando a solidariedade, é realmente o caminho para as
boas necessárias transformações da nossa sociedade. O exemplo, nesse período tormentoso de final
de ano com as chuvas, mostrou muito bem isso: o Tribunal, com a advocacia e o Ministério
Público, a sociedade toda envolvida, no que, inclusive, já se denominou de 'corrente do bem na
Bahia'. E eu espero que 2022 seja um ano de continuidade dessa corrente do bem, seja para
continuarmos combatendo essa pandemia, que ainda não nos deixou mas ficará agora controlada,
tenho certeza disso, mas para também, nesta corrente positiva, nós podermos reconstruir o direito
do trabalho e fazer com que ele possa reviver dentro desse período de muito ataque às relações e à
legislação trabalhista. Tenho certeza de que a advocacia e magistratura estarão unidas, de braços
dados. Então, dessa forma, eu agradeço e parabenizo a todos pelo ano de 2021 e desejo um 2022 de
muita saúde e muito trabalho para todo mundo. Muito obrigado.” A Excelentíssima Desembargadora
Eloína Machado também se pronunciou: “Boa tarde a todos! Senhora Presidente,
Desembargadores componentes da mesa diretora, demais Desembargadores, servidores presentes,
Dr. Luís Carneiro, querido amigo, chefe do MPT, Dr. André Sturaro, nossa querida Manu, André, na
pessoa de quem eu também saúdo e cumprimento os demais servidores. Eu quero, inicialmente,
desejar um feliz ano novo a todos. Que Deus nos abençoe, que dê um ano mais sereno, de paz, de
saúde, sobretudo, e que possamos estar juntos nesse mesmo ideal constante de Justiça mais célere,
mais efetiva, que é o nosso propósito de sempre, com certeza. Continuarei sempre com esse mesmo
objetivo, que é o objetivo de todos nós. Eu quero agradecer também a acolhida calorosa que eu
tenho recebido dos colegas, dos advogados, do Ministério Público do Trabalho, muitíssimo
obrigada. Esse sentimento de pertencimento é muito gratificante e eu me sinto assim, acolhida,
pertencendo a este Tribunal que eu tanto gosto, que eu tanto amo, que é a minha vida. Muitíssimo
obrigada a todos.” A Excelentíssima Juíza Manuela Hermes se manifestou:“Boa tarde a todas e
todos. Desembargadora Presidente, Dra Débora Machado, demais Desembargadores e
Desembargadores da mesa diretora, Desembargadores, Desembargadoras, Dr. Luiz Carneiro,
servidores, servidoras. O colega Guilherme Ludwig está de férias desde ontem, e, no exercício da
Presidência da Amatra5, eu não poderia deixar de também registrar os meus votos de um excelente
ano judiciário a todos e todas, repleto de saúde. Sabemos que continuamos, como foi dito pelo Dr.
Sturaro e pelo Procurador, num ano de pandemia, com muitos desafios, mas a Amatra reitera seu
apoio, a colaboração com o Tribunal, e eu desejo também, de novo, aqui, as boas-vindas à
Desembargadora Eloína, também desejando muito êxito na sua caminhada, agora no segundo grau.
Eram só esses registros e desejar a todos e todas um ótimo ano e que Deus nos abençoe nessa
caminhada, nos próximos dias. Amém.” A Excelentíssima Desembargadora Dalila Andrade também
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pediu a palavra: “Presidente, inicialmente, eu pedi a palavra para registrar aqui o meu profundo
agradecimento pela generosidade nas palavras do Dr. André Sturaro e reiterar o que ele próprio
falou: o esforço foi coletivo, não apenas de nós Desembargadores, como toda a mesa diretora, todos
os servidores, todos os magistrados de primeiro e segundo grau, servidores de primeiro e segundo
grau, a associação de magistrados, o Sindijufe e a advocacia, em especial, que soube reconhecer
todas as dificuldades. Dificuldades essas que, o senhor reconhece, ainda continuam. O Ministério
Público do Trabalho foi grande parceiro do Tribunal em toda essa caminhada ao longo desses
últimos dois anos. Estamos completando dois anos agora de pandemia, e não podemos baixar a
guarda, de forma alguma, mas com um olhar, com a esperança de que tudo isso vai acabar. Vai sim.
Hoje, é certo, é fato, que essa variante omicron, que já chegou aí no Brasil, mas está aqui afetando
muito especialmente o Canadá, e tudo fechando, uma situação completamente diferente de quando
eu cheguei, completamente diferente, esta variante, ao chegar de modo muito mais incisivo no
Brasil, nós temos que ter muito cuidado. Observem que eu levei quase 2 anos no Brasil, não me
contagiei e vim me contagiar aqui. Significa que, na verdade, as pesquisas demonstram que essa
variante tem uma capacidade de contágio muito maior, mas em compensação, o vírus se tornou,
ainda bem, um vírus que causa uma 'gripe' muito forte. Mas, ainda assim, nós temos que ter muito
cuidado porque o coronavírus realmente não é uma coisa de Deus, de forma alguma. Então Dr.
André, foi um esforço coletivo e sou eu quem agradece em nome, inclusive, de toda a mesa diretora
anterior, em nome de todo o Tribunal, que eu estava à frente, pela participação e colaboração da
advocacia nesses momentos tão cruciais em reconhecer as dificuldades. Uma palavra especial à
Desembargadora Eloína Machado, também, como bem lembrado pelo Desembargador Valtércio,
minha co-irmã, vizinha de nossa querida Itabuna, Itajuípe, que essas regiões tão afetadas nos
últimos dias pelas enchentes. Mas eu estou aqui também, atenta em relação a isso e acompanhando
a situação toda tão difícil. A Desembargadora Paola também é egressa de lá. Presidente, é isso.
Muito obrigada pela palavra, um excelente ano novo para todos vocês, todos os que acompanham,
que tenhamos um excelente trabalho, muita esperança mesmo de dias melhores e muito sucesso,
Presidente e demais colegas de diretoria, Alcino, Luíza e Léa, prazer em revê-los.” A Excelentíssima
Desembargadora Presidente Débora Machado então comunicou: “Eu vou ter agora, às 15 horas,
uma reunião exatamente com comitê para retomada das atividades porque ontem a UTI já tinha
passado de mais de 60%. A gente viu que alguns tribunais, o TRT19 e o TRF3, adiaram um pouco,
eu acredito que talvez para dar o tempo da "quarentena” pós-festas de fim de ano, e vou ouvir
exatamente o diretor médico do Tribunal, verificar toda essa questão de ocupação, não sou eu
sozinha, para a gente ver o que a gente pode fazer. Como as audiências só começam a partir do dia
21, talvez aguardar para esse período, a partir daí, a nossa retomada à fase 4, já que não teríamos
audiência por agora, e seria, talvez, um momento maior de contágio por conta das aglomerações
que, com certeza, ocorreram durante as festas de natal e, principalmente, ano novo. Mas ainda não
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sei que posição vamos tomar. Vou me reunir daqui a pouco para verificar esse quadro e ver o que é
possível ser feito. Eu acho que há uma ansiedade de todos nós do retorno efetivo, mas a gente
também sabe que isso tem que ser feito com responsabilidade em relação, não só aos que trabalham
na Justiça do Trabalho, mas a todos aqueles que ali militam, que adentram também nas
dependências da Justiça do Trabalho. Com relação à campanha, é uma alegria muito grande,
apesar de toda a tristeza, ver a solidariedade das pessoas em aderir. No dia 26/12 eu liguei para Dr.
Guilherme, como o Presidente da Amatra, pedindo para gente fazer uma parceria. Também mandei
mensagem para Dr. Sturaro, para que a gente pudesse, talvez, fazer esse tipo de parceria com a
Abat, que já estava com a OAB. Dr. Luís Carneiro também prontamente depois encampou também
uma nova posição de auxílio às vítimas das enchentes no sul da Bahia. E foi assim, graças a Deus.
Há pessoas que contribuíram de 7 até 500 reais. E a gente já teve, fora os donativos in natura, mais
de 220 mil reais, que a Amatra recebeu direcionado, e foi até o Atacadão, comprou mercadorias –
foram mais de 10 viagens de caminhão – para distribuir esses donativos para pessoas necessitadas,
que perderam absolutamente tudo na chuva. Vamos partir agora para uma segunda etapa semana
que vem, na compra de travesseiros, colchões e lençóis. Não vamos parar por agora. Nossos irmãos
precisam muito ainda da nossa ajuda. É como eu coloquei, de quem contribuiu 7 reais até quem
contribuiu 500 reais, todos esses valores foram depositados em pix específico da Amatra5. Dr.
Guilherme e toda a diretoria, aprovou a parceria, o TRT5 também encampou para que a gente
pudesse fazer também nosso papel como cidadãos nesse momento de tanta dificuldade, tanta dor,
tanta crise, dos nossos irmãos que perderam absolutamente tudo, que nem água para beber tinham,
a ponto de um dos senhores que recebeu um pacote com água mineral dizer ‘louvado seja Deus
porque eu tava bebendo água do rio e hoje eu tenho água limpa para beber’. Então, é o mínimo do
mínimo que eu acho que a gente pode fazer, é uma reconstrução de tudo o que foi perdido e
praticamente um recomeço do zero e o que a gente puder continuar a fazer, o TRT vai continuar a
fazer, tenho certeza também que todos nós, um conjunto de solidariedade, dando as mãos essa
ajuda, vamos prosseguir. A Amatra também, Dr. Guilherme foi pessoalmente ao Atacadão, todo o
TRT, o pessoal da Amatra para fazer as compras, porque a ideia da gente foi, em nenhum momento,
distribuir nenhum tipo de valor em dinheiro, mas só donativos. Fora os donativos in natura, tivemos
essa arrecadação que nos permitiu uma compra imensa e ainda estamos com um valor para partir
para essa segunda etapa da nossa campanha.”
_________________________________________________________________________________
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual lavrei a presente ata, que, após sua
aprovação, segue assinada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do TRT da 5ª
Região.
Salvador, 7 de janeiro de 2022.
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