ATA DA 18ª SESSÃO TELEPRESENCIAL DO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5ª REGIÃO. No dia 17 de dezembro de 2021, às 10h, 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, Tadeu Vieira, Yara Trindade, Esequias de Oliveira, Lourdes
Linhares, Jéferson Muricy, Ivana Magaldi, Marizete Menezes, Norberto Frerichs, Humberto
Machado, Marcos Gurgel, Margareth Costa, Pires Ribeiro, Suzana Inácio, Ana Paola Diniz e
Rubem Nascimento, bem como da representante do Ministério Público do Trabalho, Excelentíssima
Procuradora Séfora Graciana Cerqueira Char. Em gozo de férias os Excelentíssimos
Desembargadores Maria Adna Aguiar, Dalila Andrade, Renato Simões e Luiz Roberto Mattos.
Ausente os Excelentíssimos Desembargadores Graça Boness e Edilton Meireles. A sessão foi
aberta às 10h, e não houve EXPEDIENTES. INDICAÇÕES OU PROPOSTAS: Pelo
Excelentíssimo Desembargador Alcino Felizola foi proposta uma moção de congratulações à
Excelentíssima Desembargadora Luíza Lomba, em razão de estar sendo agraciada nesta data com a
Comenda do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no grau Grande Oficial. Manifestaram
expressa adesão à moção os Excelentíssimos Desembargadores Débora Machado (Presidente),
Jéferson Muricy, Ana Paola Diniz, Suzana Inácio, Vânia Chaves, Léa Nunes, Margareth Costa
e Valtércio de Oliveira, a Procuradora Séfora Char (pelo Ministério Público do Trabalho), o
advogado Ivan Isaac Ferreira Filho (representante da ABAT e ABRAT) e o Juiz Guilherme Ludwig
(Amatra5). Pela Excelentíssima Desembargadora Ana Paola Diniz foi proposta uma moção de pesar
pelo falecimento do advogado José Orlando Rocha de Carvalho, também professor da UESC e da
UNEB, além de Procurador do Município de Itabuna. Era irmão do Procurador Pedro Lino. Aderiram
expressamente à moção os Excelentíssimos Desembargadores Débora Machado (Presidente),
Jéferson Muricy, Margareth Costa e Valtércio de Oliveira, a Procuradora Séfora Char, o
advogado Ivan Isaac Ferreira Filho e o Juiz Guilherme Ludwig. Pela Excelentíssima
Desembargadora Vânia Chaves foi proposta uma moção de pesar, em razão do falecimento do
advogado João Pinto Rodrigues da Costa, militante neste Regional, especialmente em Camaçari e
Salvador. Era esposo da Sra. Solange, ex-servidora do Tribunal, e pai do advogado João Gabriel
Pinto Rodrigues da Costa, também ex-servidor do Tribunal. Aderiram expressamente à moção os
Excelentíssimos Desembargadores Débora Machado (Presidente), Léa Nunes, Jéferson Muricy,
Margareth Costa e Valtércio de Oliveira, a Procuradora Séfora Char, o advogado Ivan Isaac
Ferreira Filho e o Juiz Guilherme Ludwig. Pela Excelentíssima Desembargadora Léa Nunes foi
proposta uma moção de congratulações à Excelentíssima Desembargadora Margareth Costa, em
razão da sua convocação para substituir, no Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Luiz Philippe
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Vieira de Mello. Aderiram expressamente à moção os Excelentíssimos Desembargadores Débora
Machado (Presidente), Alcino Felizola, Jéferson Muricy e Valtércio de Oliveira, a Procuradora
Séfora Char, o advogado Ivan Isaac Ferreira Filho e o Juiz Guilherme Ludwig. Pela
Excelentíssima Desembargadora Presidente Débora Machado foi proposta uma moção de
congratulações ao Excelentíssimo Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello, em razão da sua posse, no
último dia 14/12/2021, no Conselho Nacional de Justiça. Aderiram expressamente à moção os
Excelentíssimos Desembargadores Jéferson Muricy e Valtércio de Oliveira, a Procuradora Séfora
Char, o advogado Ivan Isaac Ferreira Filho e o Juiz Guilherme Ludwig. Todas as moções foram
aprovadas à unanimidade e as Excelentíssimas Desembargadoras Luíza Lomba e Margareth Costa
fizeram uso da palavra para agradecer pelas moções recebidas. A Excelentíssima Desembargadora
Presidente Débora Machado se pronunciou: “Então, vou prosseguir rapidamente na nossa sessão.
Pouquíssimas as considerações a serem feitas. Primeiro, registrar mais uma vez que vamos retornar
à normalidade, mas sendo um 'novo normal', porque vamos avançar para a fase 4 a partir do dia 7
de janeiro de 2022. Vai haver o retorno integral das atividades em regime presencial, tanto nas
áreas judicial quanto administrativa, e, como eu coloquei aqui, respondendo à indagação do
Desembargador Paulino, observando o uso de máscara e demais precauções, nos dando a
esperança de que estamos aos poucos retornando à nossa normalidade. E que esse ano de 2022, que
está por vir, será um ano em que teremos um conforto maior, no sentido de que as coisas podem
realmente melhorar, e que conseguiremos um dia voltar ao nosso normal, que não seja o 'novo
normal', mas o normal daquilo que experimentamos antes da pandemia. E, como já foi colocado
aqui por alguns colegas precedentemente, o fato de estarmos vivos, de estarmos hoje participando
desta sessão, já traz para nós uma necessidade, eu diria, que o mínimo que podemos ter nos nossos
corações agora é o sentimento de gratidão. Gratidão por sobreviver, não só fisicamente falando,
mas também mentalmente, porque continuamos com nossos empregos, porque não passamos por
maiores dificuldades – pelo menos materiais – durante esse período, e também pelo fato de que, a
despeito dessa grave pandemia, que já causou mais de 617.000 mortes apenas no Brasil, que o TRT
da 5ª Região não parou, tendo em vista que as suas atividades continuaram de forma remota,
inclusive aumentando a produtividade, nesse objetivo de oferecer uma prestação jurisdicional célere
e eficaz. Não poderia deixar de agradecer aqui a todos os desembargadores, a todos os juízes de
primeiro grau, aos membros do Ministério Público do Trabalho, aos advogados, aos servidores e
colaboradores, pelo empenho e dedicação neste ano tão difícil, como já foi aqui salientado. E, na
hora de um balanço, esse ano-calendário, em que juntos somos responsáveis pela realização das
nossas tarefas, aperfeiçoando o dinamismo do direito, mas, sobretudo, na hora de nos olharmos
como pessoas entusiasmadas, com gratificante sentimento de bem servir à sociedade, que possamos
manter essa vitalidade e cooperação com quem trabalhamos. Ainda nos encontramos nesse formato
virtual, e voltaremos, se Deus quiser, em 2022, com a fase 4, como já salientei anteriormente.
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Certamente estamos ansiosos por ver de perto os sorrisos, sentir de perto os afetos, dos amigos,
falar de trabalho, falar da gente, nesses pequenos intervalos das nossas obrigações, mas que
também dão graça às nossas vidas. A cada dia, vejo se aproximar esse momento em que estaremos
presencialmente juntos. É sobre essa esperança, essa responsável esperança, com que conduzimos o
nosso Tribunal, que deixo essa mensagem que simboliza o Natal, que é luz e alegria do que está por
vir. Estamos no terceiro domingo do Advento, no próximo domingo será o quarto domingo do
Advento. Advento significa 'o que está por vir, à espera', e quando a gente fica o que foi que Jesus
nos deixou de lição pelo Advento, principalmente pelo terceiro domingo do Advento, a liturgia do
último domingo fala 8 vezes na palavra 'alegria' – Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos! E essa
alegria vem desse sentimento de esperança, de esperança de que nossos corações devem se abrir e
esperar, com essa alegria que nos é exortada. Que essa alegria chegue nos nossos corações, para
que a gente receba o Menino Jesus com tudo o que ele representa, com todo o amor que ele
representa, com toda a partilha que ele representa, com toda a solidariedade que ele representa. E
que a gente possa realmente acreditar que teremos dias melhores, e que assumamos um
compromisso de que podemos fazer melhor, que fazemos parte de um contexto em que essa partilha,
esse amor, essa esperança, esse sentimento de solidariedade nos revista integralmente. Eu desejo
que todos tenham um período de recesso de muita paz, de muita saúde, de muita fraternidade,
reiterando aqui, mais uma vez, que estou à disposição, que eu estou na Presidência do Tribunal
apenas, não sou a Presidente, estou a Presidente, para em tudo que possa ajudá-los, em tudo que
possa fazer em prol, não só de meus colegas, quanto dos servidores, quanto dos advogados,
principalmente em prol dos jurisdicionados, tudo que esteja ao meu alcance, tudo aquilo que possa
ser feito, que eu me coloco à disposição, sempre com as portas do gabinete abertas para receber
qualquer um dos senhores. Muito obrigada por tudo, mais uma vez, paz, saúde, e que tenhamos um
ano de 2022 de muita paz!” O Excelentíssimo Desembargador Esequias de Oliveira pediu a
palavra: “Tive aqui algumas dificuldades de conexão, também na mesma situação já referida pelo
Desembargador Valtércio de Oliveira. Não queria falar depois de Vossa Excelência, mas, para
registrar, somente, cumprimentos a Vossa Excelência, aos demais pares, e me associar a essas
manifestações desses desejos, no sentido de que o próximo ano possa trazer boas novidades para
todos nós. Não prosseguirei na minha fala, apenas fazer esse registro, me associando às
proclamações já formuladas nesta sessão. Muito obrigado.” O Excelentíssimo Desembargador
Jéferson Muricy também se pronunciou: “Presidente, eu me manifestei antecedentemente sobre as
moções, mas agora, depois da fala de Vossa Excelência, oportuna, todos os desejos manifestados, e
como esta é a última sessão deste ano, embora melhor fosse que pudesse fazer isso pessoalmente, eu
quero deixar o meu abraço para todos os desembargadores, para todas as desembargadoras do
Tribunal. Dizer do meu desejo, assim como é o de Vossa Excelência, de que todos tenhamos um
excelente fim de ano, e no próximo ano possamos estar pessoalmente mais juntos, que essa
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pandemia passe, enfim, ou que ela arrefeça ainda mais, e que possamos retomar os nossos contatos
pessoais. Desejo às famílias de todos e todas um bom fim de ano, um bom início do próximo ano, um
ano melhor para o país e para todos. Quero abraçar a cada um e a cada uma, quero também dar um
abraço especial no nosso colega Guilherme Ludwig, e o abraço por dois motivos especiais: um, pela
sua condição de Presidente e, ao fazê-lo, abraço a todos os magistrados e magistradas do nosso
Tribunal; mas também é um abraço, e especialmente porque ontem foi seu aniversário, eu gostaria
de fazer esse registro, já o fiz pessoalmente, mas faço agora, aqui. Parabéns, meu caro Guilherme, é
motivo de muita comemoração a sua existência! Quero também cumprimentar e abraçar a
Procuradora Séfora Char, minha colega de sempre, e ao abraçá-la, abraço a todos os procuradores
e procuradoras, estendo a eles todos esses desejos, todos esses votos. Quero abraçar pessoalmente
também a Lílian, colega Lílian, e na sua pessoa abraço a todos os servidores do Tribunal, é um
agradecimento pelo trabalho de vocês. Também um abraço, um cumprimento especial ao Dr. Ivan
Isaac, e esse abraço, esse cumprimento e esses votos são extensíveis a todos os advogados e
advogadas da Bahia. Então, é que eu queria dizer, desejar a todos, agradecer aos colegas e às
colegas pela convivência, desejar a todos muito boas festas, e um novo ano cheio de alegrias. Muito
obrigado.” A Procuradora Séfora Char se manifestou: “Obrigada, Dr. Jéferson. Parabéns ao
querido Guilherme, também, meu amigo Guilherme. Eu gostaria de dizer do nosso contentamento
em ver todos os senhores gozando de saúde, com esperança responsável, como bem colocou Dra.
Débora, para os desafios que vamos enfrentar na reconstrução da economia, na reconstrução das
relações de trabalho. Cumprimentar a Mesa Diretora que se despede depois de um belíssimo
trabalho, um trabalho em anos tão particulares, tão peculiares. A Dra. Débora, cumprimento a sua
Mesa Diretora, a sua gestão que se inicia, com votos de que Vossa Excelência irá imprimir na sua
gestão a marca da sua trajetória profissional, com tanto apuro técnico, com tanta prudência, tanta
serenidade. E espero tão logo abraçá-la pessoalmente, como Dr. Luís Carneiro colocou entre nossos
colegas no MPT, assim como uma mãe dá à luz e a gente ainda não pode visitá-la, também,
brevemente, assim que passar essa correria inicial da sua posse, nós vamos aí abraçá-la
pessoalmente, fazemos questão. Eu estava pensando no que destacar no momento, a gestão que que
se finda, tantos avanços, nossos laços cada vez mais estreitados, e em conversa com Marcelo
Travassos e com Dr. Luís Carneiro, lembramos dos precatórios, que estão sendo tão bem
conduzidos, as soluções de processos de 20 anos, vários processos também de destaque, mas eu não
poderia deixar de frisar o CEJUSC. Eu gostaria de aproveitar inclusive a presença da Dra.
Magaldi, aqui presente, que eu pessoalmente, até por ser responsável pela articulação do grupo do
GT-Covid na Bahia, pelo Ministério Público do Trabalho, pude testemunhar o trabalho técnico
apurado desse órgão, até mesmo para a gente que já tem o hábito de conhecer da competência, eu
me surpreendi com as conciliações feitas em 100% dos processos das ações ajuizadas pelos
sindicatos profissionais dos profissionais de saúde. O CEJUSC conseguiu 100% de conciliação, com
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a aderência de quase a totalidade das partes desses processos, então foram cláusulas inovadoras,
foram cláusulas pioneiras, que permitiram que esses profissionais tivessem a sua integridade – são
profissionais essenciais no combate à pandemia – respeitada, e a sociedade não deixasse de ser
assistida. Então, o CEJUSC, naquele momento sob a batuta de Dra. Clarissa e da Dra. Gabriela, fez
um trabalho belíssimo que conseguiu (e não é fácil) surpreender até mesmo o Ministério Público do
Trabalho. Foram cláusulas realmente diferentes, e as partes deram uma demonstração de civilidade.
As partes, em alguns casos, já contavam com decisões favoráveis aos seus interesses, mas
concordaram em ceder e construíram saídas peculiares e singulares para aquele momento
enfrentado. Então, eu não gostaria de deixar de marcar, até porque eu presenciei, foi a pedido do
Ministério Público do Trabalho que essas ações foram encaminhadas para o CEJUSC. Então,
parabéns a todos. Faço votos de um ano belíssimo para todos nós, para todos vocês. Parabéns ao
nosso Tribunal! Um abraço.” A Excelentíssima Desembargadora Presidente Débora Machado
agradeceu: “Obrigada, Dra. Séfora. Estou aguardando a visita, quando puderem, quando quiserem.
Realmente o nosso Tribunal é digno de muito orgulho, eu me orgulho muito de pertencer ao TRT5.
Todos os que fazem parte desse nosso projeto, desse nosso processo – magistrados, servidores,
Ministério Público, advogados – fazem com que a gente possa comemorar agora mais uma vitória
que foi comunicada por Vossa Excelência, e sinto esse orgulho de ser TRT Bahia.” A
Desembargadora Suzana Inácio pediu licença para se retirar da sessão, desejando a todos um feliz
fim de ano. O Advogado Ivan Isaac Ferreira Filho pediu a palavra: “Senhora Presidente,
rapidamente, só queria, mais uma vez, interferir para agradecer, realmente, não só o convite para
participar dessa sessão, mas também pelo empenho, não só de Vossas Excelências,
Desembargadores, mas também os servidores, aos juízes de primeiro grau, todos do Tribunal que se
empenharam muito, se dedicaram nesse ano, até com sacrifício pessoal, como foi o caso de Dra.
Suzana, que perdeu um ente querido e mesmo assim participou da sessão. Situações como essa
aconteceram diversas vezes esse ano. Foram anos difíceis, não só esse, ano passado também.
Gostaria, em nome da advocacia, de agradecer a Vossas Excelências, a todos os integrantes do
Tribunal, por essa dedicação, e também de colocar, mais uma vez, à disposição a ABAT, sempre
para cooperar com Vossas Excelências, manter essa relação que tem sido profícua nesses últimos
tempos, de cooperação mesmo, no intuito sempre de melhorar o trabalho, o Tribunal Regional do
Trabalho, a própria Justiça. Dizer que funcionou muito bem essa questão aqui no Tribunal, que as
sessões telepresenciais, mesmo diante dessa dificuldade toda, as sessões virtuais e telepresenciais
funcionaram muito bem, até por conta da desnecessidade de ter parte, testemunha. Eu acho que
houve uma evolução, apesar de todas as perdas, todas as dificuldades, acredito que evoluímos de
alguma forma. Espero que esse legado fique, na parte que for boa para os jurisdicionados, para os
advogados e magistrados. E, assim, desejar, transmitir os votos de bom recesso a todos, bom
descanso, com muita paz e harmonia, desejar um feliz Natal a todos e um excelente 2002, com a
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mensagem de otimismo e de esperança de que o próprio país e o Tribunal, a Justiça do Trabalho e o
direito do trabalho possam avançar, ser mais valorizados, e que a gente possa retornar com uma
perspectiva melhor. E também aproveitar, que não tinha tido a oportunidade de falar a Vossas
Excelências, assim em público, de agradecer a generosidade de Vossas Excelências de me
agraciarem com a Comenda Coqueijo Costa. Fiquei muito honrado, muito orgulhoso, muito feliz, fez
meu ano ficar mais feliz. Então, agradeço mais uma vez a generosidade Vossas Excelências, dizer
que fiquei muito honrado e orgulhoso. Obrigado e feliz 2022, bom recesso.” O Excelentíssimo Juiz
Guilherme Ludwig, Presidente da Amatra5, também se pronunciou: “Inicialmente, em nome
pessoal, agradeço à Desembargadora Débora, ao Desembargador Jéferson, a Dra. Séfora, amigos
queridos, e a todos os que me encaminharam votos pela passagem do aniversário no dia de ontem.
Realmente é uma data especial, e com essas lembranças ficou melhor, ainda mais. Em nome da
Amatra5, eu vou ser bem rápido, fazendo só uma reflexão de que nós passamos por um ano de 2021
também com dificuldades, como foi o de 2020, em razão da pandemia, muitas perdas de vidas, muita
incerteza em relação à cura, essas novas variantes estão se apresentando, e talvez uma das maiores
barreiras, para todos nós, tenha sido exatamente o imperioso distanciamento social, que colide com
a nossa necessidade de agregação, que é da essência nossa de coletivo, de comunidade. Felizmente,
agora, com essa perspectiva da dupla vacinação, de todo o respeito aos protocolos, a gente está
paulatinamente superando essas dificuldades. É a vida que segue. Em nome da Amatra5 eu desejo a
todos boas festas, uma feliz passagem de ano, e que o ano de 2022 traga mais esperança, talvez
dentro dessa perspectiva do Natal como um renascimento, associado à esperança, que está
associada à vida, à empatia, à solidariedade, a mais prosperidade para todos. Então é isso que nós,
pela Amatra5, desejamos. Manteremos, claro, o diálogo institucional permanente com a
administração do Tribunal, e pretendemos que o próximo ano de 2022 seja muito melhor do que
passamos em 2021 e em 2020. A Amatra5 abraça a todos os associados, abraça também a
advocacia, o Ministério Público, os servidores da Casa e a todos que participam da nossa
comunidade. Feliz Natal e um excelente 2022, e que Deus nos ilumine. Muito obrigado.” A
Excelentíssima Desembargadora Luíza Lomba também pediu a palavra: “Presidente, eu só gostaria
de verbalizar a minha gratidão a todos os colegas e servidores com quem eu trabalhei ao logo desse
período, porque esse ano de 2021 foi um ano de desafios maiores do que os demais, por conta da
pandemia, de várias questões que a gente teve que desenvolver à distância, mas foi um ano, para
mim, de imensa gratidão, principalmente aos meus pares, por confiarem em meu nome para o
exercício desta função de Corregedora, que não é uma função nem um pouco fácil de ser exercida,
mas que eu estou dando o melhor que eu posso dar de mim. Gratidão pela confiança que foi
depositada em meu nome. Gratidão também, hoje, aos meus colegas queridos do Ceará, que me
agraciaram com essa homenagem, porque só demonstram o carinho que têm por mim. Mas, como eu
disse no chat, essa gratidão é ainda maior pelos meus pares, que convivem comigo no dia a dia, e
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me homenageiam nesse momento, porque eu jamais esperei isso. Dr. Alcino, como eu disse no início,
me pegou desprevenida, mas a demonstração de carinho, de afeto, podem ter certeza de que é o que
eu sinto por cada um de vocês. Então, eu quero aproveitar este momento para agradecer, para dizer
que estou sempre à disposição de todos os colegas, e para desejar aos colegas, aos servidores, aos
advogados, a todos que estão aqui, e aos que não estão também, toda a felicidade do mundo, muita
paz e saúde, porque eu acho que como nunca mais tivemos consciência de que nada é mais
importante do que a saúde, nesses tempos que nós vivemos, então quero desejar muita saúde a
todos, muita paz, harmonia e o descanso necessário para o refazimento das energias. Então, é isso,
essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar a todos e todas que nos ouvem, e mesmo aos
que não nos ouvem nesse momento. Muito obrigada.” A Desembargadora Ivana Magaldi pediu
licença para se retirar da sessão, agradecendo a todos e desejando votos de um feliz fim de ano. O
Excelentíssimo Desembargador Valtércio de Oliveira se manifestou: “Presidente, rapidamente, eu
também quero parabenizar o Dr. Guilherme Ludwig pela passagem de seu aniversário ontem. Eu
não acessei as redes ontem, o trabalho está intenso, e aí me passou, mas o faço agora, desejando a
Guilherme muito sucesso, muita paz, muita saúde, extensivo a sua genitora, sua esposa, Dra.
Andréa, seus filhos, toda a família. Guilherme é das pessoas que é igual a mineiro, vem comendo
pelas beiradas, de repente o prato já está todo na mão dele, e ele tem conduzido a Amatra com
muita maestria. Parabéns, Guilherme, por mais um ano de vida. Parabéns também ao Dr. Ivan
Isaac, eu não participei da solenidade porque estava de férias, mas é merecida a homenagem ao
advogado que vem, ao longo do tempo, com a sua seriedade, honestidade, respeito a todos nós, uma
amizade que vai se solidificando a cada dia, em razão de tudo o que Vossa Excelência representa
para a Justiça do Trabalho e para nós magistrados. E desejar um feliz Natal a todos, lembrando o
apóstolo Paulo, que disse que as três coisas mais importantes para o cristão são a fé, a esperança e
a caridade. E ele diz que, das três, a mais importante é a caridade. E por que a caridade é mais
importante do que a fé e a esperança? Porque a fé, você acredita naquilo que você não vê. A
esperança traz a consequência da fé, é você esperar um Deus que que você não vê, mas sabe que Ele
está presente em nossa vida. E tudo isso desaparece quando nós partimos dessa vida para outra
vida, mas o amor permanece na vida atual e continua na vida futura. Então, com essa mensagem eu
quero desejar muito amor a todos, muita paz, muita saúde, e que Deus nos dê essa força para
continuar vencendo esses obstáculos, a pandemia. Com certeza, a Desembargadora Débora vai
encontrar, e os demais membros da Diretoria vão encontrar um norte seguro, um porto seguro, para
que todos nós possamos aportar e seguir nessa caminhada, junto com os servidores, com o
Ministério Público do Trabalho, toda a magistratura e os advogados. Nós todos estamos no mesmo
barco, e esse barco está sendo muito bem conduzido pela Desembargadora Débora. Parabéns, mais
uma vez, Desembargadora Débora, pelas suas iniciativas no início de gestão, registrando o meu
agradecimento pelo apoio que tem dado ao meu gabinete. Muito obrigado por tudo. Que Deus
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abençoe a cada um de todos esses amigos diletos que a gente guarda no coração.” A Excelentíssima
Desembargadora Vânia Chaves manifestou-se através do chat: “Peço licença à Presidente para
enviar esta mensagem de Natal: Prezados Colegas Desembargadores, membros do d. MPT,
advogados e servidores; Com muito sacrifício chegamos a mais um fim de ano e ao nosso recesso
forense. Considero o ano de 2021 um dos mais difíceis para a humanidade e para nós também.
Resta-nos a esperança de um Ano Novo melhor, com mais saúde, paz e tranquilidade para todos.
Desejo aos colegas, procuradores, advogados e servidores, que nos ajudaram a ultrapassar todos os
obstáculos que apareceram, seja no volume de trabalho, seja no atendimento aos prazos, seja na
dificuldade técnica dos processos, um Feliz Natal e um Ano Novo de muitas alegrias e realizações.
Que o espírito de harmonia e renovação permaneça em 2022 e se multiplique para sempre. Um
grande abraço extensivo a todos os familiares.” Excelentíssima Desembargadora Ana Paola Diniz
também deixou seu registro no chat: “Colegas e servidores, desejo a todos um Ano Novo radiante e
um Natal com as bençãos do Menino Deus, que nos ama imensamente!”.
_________________________________________________________________________________
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, 17 de dezembro de 2021.
André Pereira de Souza
Diretor da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial
Débora Machado
Desembargadora Presidente do TRT da 5ª Região
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