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ATA DA 10ª SESSÃO TELEPRESENCIAL DO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5ª REGIÃO. No dia 18 de dezembro de 2020, às 10h00, remotamente, através
do sistema Google Meet, 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 Dalila Andrade e com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores do Trabalho Jéferson Muricy, Alcino Felizola, Paulino Couto, Ana Lúcia
Bezerra, Vânia Chaves, Valtércio de Oliveira, Tadeu Vieira, Yara Trindade, Débora Machado,
Ivana Magaldi, Marizete Menezes, Renato Simões, Humberto Machado, Léa Nunes, Marcos
Gurgel, Margareth Costa, Suzana Inácio, Ana Paola Machado Diniz e Rubem Nascimento
Junior, bem como do representante do Ministério Público do Trabalho, Excelentíssimo Procurador
Marcelo Castagna Travassos de Oliveira. Os Excelentíssimos Desembargadores Luiza Lomba,
Lourdes Linhares e Luiz Roberto Mattos encontram-se em gozo de férias. Embora em gozo de
férias, compareceram espontaneamente os Excelentíssimos Desembargadores Jéferson Muricy,
Renato Simões e Edilton Meireles. Os Excelentíssimos Desembargadores Maria Adna Aguiar,
Esequias de Oliveira, Graça Boness, Norberto Frerichs e Pires Ribeiro estão afastados
cautelarmente por decisão da Justiça Federal. Abertos os trabalhos às 10 horas, ausentes
EXPEDIENTES, INDICAÇÕES OU PROPOSTAS, a Excelentíssima Desembargadora Presidente
deu início à posse decorrente de promoção por antiguidade da Excelentíssima Juíza Adriana Silva
Nico, ao cargo de Juiza Titular da Vara do Trabalho de Barreiras. Encerrada a cerimônia, foi iniciada
a sessão de encerramento do ano judiciário de 2020, com aprovação, à unanimidade, das atas da 6ª,
7ª e 8ª Sessões Telepresenciais do Tribunal Pleno. Após, o Excelentíssimo Procurador do Ministério
Público do Trabalho Marcelo Castagna se manifestou nos seguintes termos: “Na sessão de
encerramento do ano judiciário, eu gostaria só de dar uma palavra de agradecimento da constante
parceria entre o Tribunal e o Ministério Público do Trabalho, e também da advocacia. Agradeço
muito a Vossa Excelência, Presidente, e todos os desembargadores da Casa, pelo constante convívio,
cordial e muito eficaz, tanto para nós como para toda a sociedade. Este ano, infelizmente, foi um ano
atípico, graças a Deus está acabando, as perspectivas lá na frente são boas, com vacina. Mas, apesar
de todas essas dificuldades, nem o Judiciário, nem o Ministério Público, nem a advocacia deixaram
de atender as demandas da nossa sociedade. Lá no MPT, neste ano, conseguimos destinar 23 milhões
de reais a órgãos e instituições, para combater o coronavírus, isso tudo, claro, com a parceria do
Judiciário, da advocacia e da sociedade em geral. Fizemos 189 sessões virtuais junto ao TRT, nossa
participação é constante, nosso convívio é muito constante, 174 sessões telepresenciais também aqui
no Tribunal. E eu gostaria só de reforçar e agradecer, reforçando que o MPT está às ordens, para
atender todas as demandas do Tribunal, da advocacia e da sociedade. E desejar também um feliz
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Natal a todos, e um excelente fim de ano, que 2021 seja muito melhor que 2020 para todos nós. É só
isso. Muito obrigado, Doutora”. A Excelentíssima Desembargadora Presidente Dalila Andrade
externou: “Obrigada, Doutor Marcelo. Efetivamente, que 2021 seja um ano melhor do que 2020. Não
podemos dizer que seja um ano para esquecer, porque foi um ano de crises, um ano difícil, e essas
dificuldades, essas crises, têm que ser vistas como oportunidades por qualquer pessoa e para
qualquer instituição. Eu tenho certeza de que muitas lições ficam para todos nós, principalmente de
solidariedade, de cuidado com o outro”. Em seguida, a Desembargadora Presidente fez uma
exposição das principais atividades e realizações da Administração do Tribunal no ano de 2020
(balanço de 1 ano de gestão) e informou aos desembargadores que estes serão oficiados com cópia
dessa apresentação. Em prosseguimento, o servidor Márcio Fernando Ribeiro da Silva, fez uma
apresentação sobre o tema “Lançamento BI – Segundo Grau”. Retomando a palavra, a
Excelentíssima Desembargadora Presidente Dalila Andrade declarou: “Eu me encaminho para o
encerramento da sessão, mas antes de encerrar a sessão, eu gostaria de renovar para os colegas a
mensagem de final de ano que eu enviei aos gabinetes dos colegas. Me permitam apenas, muito
rapidamente, para lê-la. Embora tenha sido um ano atípico, bem difícil em muitos aspectos, eu
externo minha gratidão a todos os que permaneceram conectados e comprometidos em tornar mais
leve a passagem por dias tão estranhos, adaptando-se e encontrando novas formas de dar as mãos uns
aos outros. Desejo a cada um dos colegas, dos servidores, Doutor Marcelo Travassos e todos os
procuradores do trabalho, Doutor Luís Carneiro, servidores de primeiro e segundo graus, juízes de
primeiro grau, os que estão aqui e os que integram todo o Tribunal da 5ª Região, nossos
colaboradores, os terceirizados, a todos, enfim, senhores advogados, um Natal muito feliz, e que a
chama da esperança se mantenha acesa, no sentido de que o ano novo, o ano de 2021,nos reserve
ótimas surpresas e realizações. Que nós tenhamos um ano efetivamente novo, que tudo seja novo em
nossas vidas. Um abraço a todos os colegas, e desejo bom Natal e boas festas, um bom descanso, no
dia 7 de janeiro nós retornaremos”. A Excelentíssima Desembargadora Débora Machado pontuou:
“Cumprimentando a todos, é só para poder desejar a todos muita paz, saúde, um Natal de harmonia.
Agradecer imensamente por este ano e toda essa colaboração mútua que nós tivemos. Parabenizar o
Tribunal, parabenizar a Doutora Dalila e sua equipe, e a toda equipe da Mesa Diretora, pela
excelência do trabalho que conseguiram fazer com todas essas dificuldades. Ontem eu estava
assistindo a uma apresentação da Escola Judicial, Doutora Andréa colocou que a Escola conseguiu
fazer do limão uma limonada, eu acho que nós todos conseguimos nas nossas tarefas, demos o
melhor que podíamos dar. Eu não poderia deixar de manifestar, diante de tudo o que foi apresentado
por Vossa Excelência, os meus parabéns para o Tribunal nesse momento. Falar também sobre a
excelência do trabalho que foi apresentado por Márcio. Taciano, meu assessor, participou e ficou
impressionado como esse sistema vai nos auxiliar. De logo eu já quero me colocar como uma das
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participantes desse curso rápido. Era só isso, e tudo de bom para todos, muita paz e saúde”.
Encerrando a sessão, a Excelentíssima Desembargadora Presidente Dalila Andrade colocou:
“Obrigada, Débora, obrigada a todos. Então, colegas, com a licença necessária e abraçando a todos,
porque o que eu gostaria é que neste momento este gabinete aqui estivesse cheio de nós, nós
estivéssemos todos aqui nos confraternizando, nos abraçando, brindando ao Ano Novo, brindando à
ciência nos permitindo nos rever num ambiente fraterno e acolhedor, mas, infelizmente, por enquanto
nós não podemos, mas eu tenho certeza de que como tudo passa na vida, isso também vai passar. Um
abraço a todos, bom descanso. Eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigada a cada um de vocês”.
________________________________________________________________________________
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, 18 de dezembro de 2020.
Natalia Oliveira Libhaber
Diretora adjunta da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial
Dalila Andrade
Desembargadora Presidente do TRT da 5ª Região
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