ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE DO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
5ª REGIÃO. Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de sessões Juiz
Nylson Sepúlveda, andar térreo deste Tribunal, sito à Rua Bela Vista do Cabral, 121, Nazaré, reuniuse, em SESSÃO SOLENE, o 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(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) do Trabalho Alcino
Felizola, Léa Nunes, Paulino Couto, Vânia Chaves, Valtércio de Oliveira, Maria Adna Aguiar,
Esequias de Oliveira, Dalila Andrade, Graça Boness, Jéferson Muricy, Ivana Magaldi,
Humberto Machado, Marcos Gurgel, Luiz Roberto Mattos, Pires Ribeiro, Suzana Inácio,
Rubem Nascimento Junior e Eloína Machado, bem como do representante do Ministério Público
do Trabalho, Procurador Luís Carlos Gomes Carneiro Filho. A Excelentíssima Desembargadora
Margareth Costa encontra-se convocada para o TST. Ausentes, por motivo de férias, os(as)
Excelentíssimos(as) Desembargadores(as) Tadeu Vieira, Norberto Frerichs, e Ana Paola
Machado Diniz. Embora em gozo de férias, a Excelentíssima Desembargadora Eloína Machado
compareceu espontaneamente e integrou o quórum da sessão. Ausentes os(as) Excelentíssimos(as)
Desembargadores(as) Luíza Lomba, Yara Trindade, Lourdes Linhares, Renato Simões, Edilton
Meireles e Marizete Menezes. Abertos os trabalhos às 17 horas, a Mestre de Cerimônia, senhora
Ivana Gusmão, anunciou a entrada dos(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as)
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, acompanhados(as) do Excelentíssimo ProcuradorChefe do Ministério Público do Trabalho da Quinta Região. Em nome da Excelentíssima
Desembargadora Presidente, Débora Machado, foram convidadas as seguintes autoridades para
compor a mesa alta: o Excelentíssimo Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia,
Luís Carlos Gomes Carneiro Filho; o Excelentíssimo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Cláudio Mascarenhas Brandão, representando o Presidente do TST; o Excelentíssimo Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro; o Excelentíssimo Procurador da
Procuradoria Judicial do Estado da Bahia, Téssio Rauuf de Carvalho Moura, representando o
Governador do Estado; o Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação dos Magistrados da
Justiça do Trabalho da 5ª Região, Juiz Guilherme Ludwig; e a Senhora Vice-Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil na Seccional Bahia, Christianne Gurgel. Registrada a presença das demais
autoridades, em seguida, a Excelentíssima Desembargadora Presidente Débora Machado declarou
aberta a 1ª Sessão Solene do Tribunal Pleno deste exercício, especialmente destinada à ratificação da
posse da Excelentíssima Desembargadora Eloína Maria Barbosa Machado, na vaga decorrente da
aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Ana Lúcia Bezerra Silva. Após a condução da
Excelentíssima Desembargadora Eloína Machado ao plenário pelos(as) Excelentíssimos(as)
Desembargadores(as) Jéferson Muricy e Ivana Magaldi e executado o hino nacional, a
Excelentíssima Desembargadora Presidente Débora Machado fez o seguinte pronunciamento: “O
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item único desta Sessão Solene é a ratificação de posse de Sua Excelência a Desembargadora do
Trabalho Eloína Maria Barbosa Machado. Considerando que a posse administrativa ocorreu no dia
27 de dezembro de 2021, no Gabinete da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 14, § 1º
do Regimento Interno desta Casa, o Tribunal Pleno, nesta sessão, por unanimidade, referenda a
posse da magistrada no cargo de Desembargadora do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho
da Quinta Região, na vaga decorrente da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora do
Trabalho Ana Lúcia Bezerra Silva”. Dando seguimento, a mestre de cerimônia convidou, na forma
do art. 3º e do parágrafo primeiro do art. 19 da Resolução Administrativa TRT5 Nº 12/2007, que
regulamenta a Ordem do Mérito Judiciário da Bahia, a Excelentíssima Desembargadora Presidente
Débora Machado para entregar a Comenda Ministro Coqueijo Costa, no Grau Grã-Cruz, à
Excelentíssima Desembargadora Eloína Machado, que foi acompanhada por seus filhos, esposo e
genro, Giovanna Cerviño, Bernardo Machado, Telmo Machado e Túlio Cerviño,
respectivamente. Em seguida, o Vice-Presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhista ABAT, o advogado Rodrigo Olivieri, apresentou uma breve saudação à empossada: “Boa tarde a
todas e todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a Vossas Excelências, na pessoa da
Presidente, Desembargadora Débora Machado; os Ministros aqui presentes, Ministro Cláudio
Brandão e Alberto Balazeiro; o representante do Ministério Público, Dr. Luiz Carneiro, e demais
autoridades. Em nome da Associação Baiana de Advogados Trabalhista, Desembargadora Eloína
Machado, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por essa honrosa posse, tão calorosa, digna
da pessoa de Vossa Excelência, desejamos à Senhora votos de sucesso e prosperidade nessa nova
etapa de sua carreira brilhosa. Como podemos verificar, autoridades locais de Itabuna e região
vieram prestigiar a Senhora, baseados no trabalho que a Senhora desenvolveu ao longo de sua
carreira. Nossos parabéns da ABAT! Desejamos à Senhora muito sucesso. Obrigado a todos. ”. A
Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Seccional Bahia, Christianne Gurgel,
também apresentou seus cumprimentos: “Excelentíssima Desembargadora Dra. Débora Machado,
através da qual saúdo todas as autoridades e servidores; Ilustríssimo advogado Rodrigo Olivieri,
Vice-Presidente da ABAT, através do qual saúdo toda a advocacia trabalhista aqui presente;
senhoras e senhores, sintam-se todas e todos cumprimentados, em nome da OAB-Seccional Bahia.
Sinto-me, agora, muito satisfeita em fazer essa saudação à Desembargadora Eloína Machado, que
tem, em sua trajetória na Magistratura, o bom trato, o bom convívio, urbanidade com a advocacia,
desejando, Dra., muito sucesso, muita felicidade em seu desembargo. Feliz a OAB neste momento
histórico em que, igualmente à Diretoria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, somos
maioria feminina. Também hoje, na Ordem, nos seus 90 anos da OAB Bahia, e 92 anos da OAB
Nacional, temos a história gravada, agora, de luta feminina. Desejo à senhora, em nome da
Advocacia, muito êxito e que, juntas e juntos, todos os atores do sistema de Justiça do Poder
Judiciário Trabalhista, possamos continuar com esse diálogo, que sempre foi uma marca deste
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Tribunal. O diálogo fácil, o diálogo leve, o diálogo inteligente, que sempre tivemos. Muito sucesso,
muito êxito e a OAB está ao seu lado. Muito obrigada.”. Concedida a palavra ao Excelentíssimo
Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Luís Carlos Gomes Carneiro Filho,
ele se manifestou nos seguintes termos: “Boa tarde a todas e a todos! Eu cumprimento a mesa alta
na pessoa da Excelentíssima Presidente, Dra. Débora Machado, igualmente, também, dos
Excelentíssimos Ministros, Dr. Cláudio Brandão e Dr. Alberto Balazeiro; saúdo a todos que estão
aqui presentes também, especialmente, em nome da empossanda, Dr. Eloína, que é uma conquista
muito grande para esse Tribunal. Dra. Eloína, antes de mais nada, parabéns pela merecidíssima
promoção e ascensão à Corte Trabalhista. Venho, em nome do Ministério Público do Trabalho,
transmitir a esse egrégio TRT as felicitações pela posse da Desembargadora, Dra. Eloína Machado.
Essa Corte é hoje agraciada com um reforço inestimável para continuar a promover a boa e
necessária Justiça. A posse da Excelentíssima Desembargadora, pelas marcas pessoais e atributos
profissionais que ela traz consigo e que, certamente, se somarão às qualidades de outros integrantes
e de outras integrantes desse Tribunal, é um momento para enaltecer a feição social dessa Justiça
Especializada. A Dra. Eloína, que já nos brinda com sua atuação precisa há alguns meses aqui no
Tribunal, como integrante da 4ª Turma e do Pleno, oxigena esta Casa, trazendo não só
conhecimento jurídico, acumulado ao longo de três décadas de Magistratura, um pouco mais, mas
também a sensibilidade de uma pessoa vocacionada para a difícil e nobre missão de julgar. Sua
atuação com questões de interesse social precisa ser destacada como uma qualidade da qual não
podemos prescindir. Senhoras e Senhores, estamos todos aqui no momento de congraçamento, de
reverência a uma Magistrada que, por merecimento, vem galgando os mais elevados postos de uma
carreira nobre, e é, em nome da Desembargadora Eloína Machado, que venho aqui enaltecer o
sistema de Justiça Trabalhista baiana. Sim, porque o egrégio TRT da 5ª Região não é somente um
templo de decisões, é muito mais que isso. Ao lado das instituições como o Ministério Público, como
a ABAT, Dr. Rodrigo, como a OAB, Dra. Christianne, e tantas outras, o que fazemos aqui é
promover Justiça Social e auxiliar a sociedade a aprimorar seus instrumentos de controle para
permitir o desenvolvimento, o progresso, mas, com respeito ao patamar civilizatório mínimo. O MPT
tem trazido, a cada dia, a esta Casa, questões a serem julgadas, é verdade, mas traz também o
auxílio a executar ações em parceria, para levar aos jurisdicionados reflexões sobre os temas caros
à vida da população, ofertando maior conhecimento das leis que regem as relações de trabalho.
Precisamos seguir de braços dados, Dra. Débora, formando um conjunto robusto de instituições
para sinalizar que nosso modelo de vida, em sociedade, é capaz de avançar firmemente na solução
de problemas e na construção de condições de vida melhores para todas e para todos. O MPT, mais
do que um parceiro desse Tribunal, na edificação cotidiana de um Judiciário Trabalhista eficiente,
ágil, equilibrado, reafirma, aqui, a inabalável disposição de construir pontes junto a instituições e a
seus representantes, para que se alcance uma sociedade cada dia mais justa e digna. Dra. Eloína, a

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por DÉBORA MARIA LIMA MACHADO em 19/07/2022 10:15:24. (Lei 11.419/2006).

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região
Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial

Firmado por assinatura digital em 19/07/2022 09:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que
instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANDRE PEREIRA DE SOUZA. Confira a autenticidade deste
documento em https://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos Identificador de autenticação: 10122071902386452605.

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos
Identificador de autenticação: 10122071902386459007

Pág. 3

missão já começou. Que a sua chegada solene a esta Casa seja um reforço àquilo que já vem sendo
executado, idealizado, em nossas mentes e em nossos corações, e que se materializará em ações
concretas e transformadoras para o bem do povo Baiano. Parabéns, ainda mais sucesso, seja bemvinda ao TRT5! Conte com o MPT. Muito obrigado e boa noite a todas e a todos.”. Em seguida, o
Excelentíssimo Juiz Guilherme Ludwig, Presidente da AMATRA5, também apresentou as suas
congratulações: “Senhora Presidente do TRT5, Desembargadora Débora Machado, Ministros
Cláudio Brandão e Alberto Balazeiro, nas pessoas de quem eu saúdo a todas as Magistradas e
Magistrados presentes nesta Sessão, inclusive, os nossos associados e associadas da AMATRA5;
Senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, Dr. Luiz Carneiro,
na pessoa de quem eu saúdo todos os integrantes do Ministério Publico presentes; Senhora VicePresidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Bahia, Dra. Christianne Gurgel, na pessoa de
quem eu saúdo todos os integrantes da advocacia trabalhista, Senhoras e Senhores e demais
autoridades, servidores, amigos e familiares da Desembargadora Eloína, todos os presentes, boa
tarde! Hoje é um dia de festa para este Tribunal. Estamos todos aqui em júbilo pela ratificação da
posse da nova Desembargadora, Dra. Eloína Machado, nossa Elô, se me permite esta abreviação
nesse momento, em quebra de protocolo. Magistratura é aquela dotada de poder para dirimir os
conflitos de interesses juridicamente qualificados, em relação aos quais não é dado às partes
solucionar, pelo uso da força. Elas podem conciliar, é verdade, é desejável, mas não lhes cabe o uso
da força ou da ameaça para a solução de suas contendas, e esta é uma conquista civilizatória do
Estado Democrático de Direito. E dentro deste contexto geral, nos voltamos para o contexto
específico trabalhista, em que, naturalmente, como em qualquer espaço da sociedade, existem
relações de poder. E, diante dessas relações assimétricas, é que surge uma necessidade de um
Direito do Trabalho tutelar e, mais que isso, a relevância, cada vez maior, de um órgão
especializado do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, para promover, de forma imparcial e na
boa técnica, a aplicação desse mesmo Direito na solução dos conflitos. E a Dra. Eloína Machado,
chego agora nela, nossa associada, minha caríssima amiga, é uma magistrada, como já dito antes,
aqui, pelos meus antecessores, vocacionada – disso ninguém tem nenhuma dúvida – sempre atenta
exatamente a esse papel da Justiça do Trabalho, em conformidade com os princípios essenciais, que
são os mais caros para própria estruturação de todo o Direito do Trabalho. Ao lado de tantos outros
colegas, posso afirmar que sou uma testemunha privilegiada do que afirmo, pois, pessoalmente,
recém-chegado de Minas Gerais, há cerca de um ano, talvez, ou pouco mais, foi justamente a colega
Eloína que me recebeu na 2ª Vara do Trabalho de Itabuna, minha primeira designação fixa como
Juiz Substituto na Bahia. Então há aqui, também, independente da questão institucional pela
AMATRA5, uma relação de amizade e afeto. E tive, ali, a satisfação de muito aprender com uma
magistrada compromissada, atenta à toda a dinâmica dos serviços da Vara, atenta ao efetivo
cumprimento dos julgados, e, ainda, devidamente integrada – e isso é importante notar, importante
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pontuar, e parte dessa audiência aqui é uma prova viva disso – ela sempre integrada à comunidade
de jurisdicionados, concretizando a ideia da solidariedade em diversas iniciativas locais. Esse é o
perfil de Eloína, todos aqui sabem dessa nota. Então ela traz esse agregado para o Tribunal e
estamos todos, a AMATRA5, os seus associados, toda a comunidade, em festa. Por isso, temos por
certo que a chegada da colega Eloína muito agrega, ainda mais, ao nosso qualificado egrégio
Regional. Em nome da AMATRA5, Dra. Eloína, muito me honra desejar sucesso! Que Deus continue
a iluminar sua trajetória. Muito obrigado a todos.”. O Excelentíssimo Desembargador Paulino
Couto, representando os(as) Excelentíssimos(as) Desembargadores(as) desta Corte, saudou a
empossada: “Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente deste Tribunal, em nome da qual
cumprimento também todo os demais integrantes da mesa, Excelentíssimos Senhores Ministros,
Desembargadores, Juízes, Procuradores, autoridades presentes ou representadas, servidores,
advogados e demais pessoas que, com suas presenças, estão aqui abrilhantando essa solenidade.
Honrado com a escolha para saudar a Desembargadora Eloína Machado, ocupo este púlpito em
solenidade de recepção de Desembargador pelo Tribunal com o mesmo júbilo e prazer com que há
anos saudava a estimada Desembargadora Ana Lúcia Bezerra Silva, hoje aposentada e sucedida
pela ora homenageada, a Desembargadora Eloína Maria Barbosa Machado. Decano deste
Tribunal, é com alegria e contentamento que vejo uma nova geração de Desembargadores passando
a integrá-lo, muitos dos quais conheci quando ainda magistrado de 1º grau de jurisdição, como a
hoje homenageada, quando ela atuava como Juíza do Trabalho Substituta no município de Itabuna,
onde eu presidia a 1ª Vara do Trabalho, em sucessão ao saudoso Desembargador Érito Machado, já
falecido, que havia sido promovido para este Tribunal. Formada pela Faculdade de Direito da
Universidade Católica do Salvador, a Desembargadora Eloína ingressou nesta Justiça após
aprovação em concurso público, em março de 1990, para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
vindo, em 1993, a ser promovida por merecimento a Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Itabuna, em sucessão à estimada Desembargadora Dolores Correia Vieira, promovida para este
Tribunal, permanecendo naquela Vara do Trabalho até a sua ascensão a esta instância. Sendo eu, à
época, Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Itabuna, como já salientado, e residindo naquele
município, a exemplo do que também ocorria com a Desembargadora Eloína, a amizade decorrente
de um relacionamento de colegas passa a se ampliar, alcançando também as nossas famílias, o que
acontece até os dias de hoje. Recordo-me, Desembargadora Eloína, da época em que nossos filhos
eram colegas de sala na escola de Itabuna, assim como do período em que seu marido Telmo Rezedá
Machado, uma das grandes amizades que fiz naquela cidade, trabalhava comigo no colegiado da
então 1ª Junta de Conciliação e Julgamento. Dedicada ao trabalho e ao estudo do direito, a
Desembargadora Eloína é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Estadual de
Santa Cruz e em Direito Processual e do Trabalho pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, na qual
ministrou aulas no ano de 2006, tendo também, no curso da sua carreira de magistrada de 1º grau,
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recebido inúmeras homenagens, a exemplo do Título de Cidadã Itabunense, da Comenda Luiz
Eduardo Magalhães, ofertada na inauguração do Hospital de Base que tem este mesmo nome, pelos
relevantes serviços prestados à comunidade, dentre diversas outras honrarias que lhe foram
concedidas. Nos anos de 2018 a 2021 a Desembargadora Eloína atuou por diversas vezes neste
Tribunal, como Juíza Convocada, sempre abrilhantando-o com votos e acórdãos fundamentados no
Direito vigente e na função social da Justiça do Trabalho, como igualmente ocorria com as
sentenças que proferia na 2ª Vara do Trabalho de Itabuna, onde sempre teve destacada atuação, o
que evidencia os méritos de que é possuidora e que a levaram a ser promovida para este Tribunal
pelo critério de merecimento. Não tenho dúvida de que esta, já vitoriosa, carreira construída na
magistratura pela ora homenageada terá prosseguimento aqui no Tribunal, e a sua promoção,
Desembargadora Eloína sinaliza para os mais jovens a esperança de que a honradez e o trabalho
realizado com seriedade e competência jamais passarão despercebidos. Finalizo, parabenizando-a
pela sua posse nesta instância, assim como a este Tribunal, aos que nele trabalham e aos
jurisdicionados pela nova Desembargadora que passa a integrá-lo. Muito obrigado. ”. O
Excelentíssimo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro também se
manifestou: “Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento, inicialmente, a estimada Desembargadora
Débora Machado, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a quem eu tive a
oportunidade de cumprimentar na última semana, pela posse no Conselho Superior, também da
Justiça do Trabalho, demonstrando um fortalecimento desse Tribunal e da Jurisdição Trabalhista
baiana, também no Tribunal Superior do Trabalho; cumprimentar o estimado Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, o meu colega do Tribunal Superior do Trabalho e dessa Casa, Cláudio
Mascarenhas Brandão, que representa, nesse ato, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
Ministro Emmanoel; queria cumprimentar, também, o Dr. Luiz Carlos Gomes Carneiro, ProcuradorChefe do Ministério Publico da Bahia; cumprimentar Dra. Christianne Gurgel, Vice-Presidente da
OAB, Dr. Guilherme Ludwig, Presidente da AMATRA V, Dr. Téssio, que representa aqui o Estado da
Bahia, e ainda, o Dr. Rodrigo, pela ABAT; cumprimentando, de um modo muito especial, Dr.
Horácio Sena Pires, Ministro do TST. É com grande honra e alegria, e até surpresa, que Dra.
Débora nos informou da oportunidade de fazer uso da palavra, e eu fico muito feliz com essa dupla
honra. A primeira de poder, Presidente, pela primeira vez, já empossado como Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, me dirigir a essa Corte, em que atuei durante quatro anos como ProcuradorChefe do Ministério Público do Trabalho; e a dupla honra reside em poder saudar Dra. Eloína,
Magistrada por quem nutro tanto respeito e admiração, que já conhecia pela atuação em Itabuna, e
os colegas do Ministério Público do Trabalho, ainda em Itabuna, e os Magistrados sempre
relatavam, Dr. Ilan Fonseca sempre relatava essa atuação de Vossa Excelência, e, ao longo de 30
anos de uma carreira efetivamente coroada, hoje, com essa posse no Tribunal Regional do Trabalho
da 5ª Região. Esses 32 anos de atuação, sempre pautados pelo diálogo, pela ponderação, pela busca
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do equilíbrio das relações, como pontuou Dr. Guilherme, e pelo reconhecimento da proteção dos
direitos sociais. Então, mais vez, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, parabenizar a Corte,
e colocar – o Ministro Cláudio falará com mais proficiência do que eu – o Tribunal Superior do
Trabalho à disposição, também, nessa tônica de diálogo, e também, não diria nem de representação,
mas de presentação da Justiça do Trabalho da Bahia no Tribunal Superior do Trabalho. Muitíssimo
obrigado. ”. O Excelentíssimo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas
Brandão, representando o Presidente do TST assim se pronunciou: “Desembargadora Débora
Machado, em nome de Vossa Excelência, ou na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os
demais Desembargadores desta Corte, os membros da mesa alta, Senhoras e Senhores aqui
presentes nesta solenidade, familiares da agora Desembargadora empossada e ratificada, Eloína
Machado, querido amigo e professor de todos nós, Ministro Horácio Sena Pires, Senhoras e
Senhores advogados, enfim, todos os
presentes. A quebra do protocolo da eminente
Desembargadora, na gentileza de nos conceder a palavra, a mim e ao Ministro Alberto Balazeiro,
revela o aconchego que a Bahia sempre faz aos seus filhos, conquanto eles estejam eventualmente
distantes. Neste momento em que o Tribunal ratifica a posse de Vossa Excelência, Desembargadora
Eloína, também é a primeira oportunidade em que o Tribunal abre as suas portas para a
comunidade, após o período tão difícil para todos nós, tão difícil para o mundo inteiro, o período da
Covid-19. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Emmanoel Pereira, me
incumbiu de trazer a Vossa Excelência, não apenas o apoio, como disse o Ministro Balazeiro, mas
sobretudo o abraço dos integrantes daquela Corte, que também se encontram em júbilo quando um
Tribunal se encontra em festa. Que bom que os Tribunais, eventualmente, possam estar em festa.
Destacou-se, aqui, nas falas anteriores, a trajetória de Vossa Excelência – conhecida de todos nós
que aqui atuamos, no passado e no presente, os Desembargadores que compõem a Corte; também
conhecida da comunidade Itabunense, que aqui se faz representar por vários dos seus dignos
representantes, também da cidade vizinha de Ilhéus, que aqui também se faz presente – mostra a
importância do trabalho que Vossa Excelência desempenhou naquela comunidade. E, tal qual Vossa
Excelência e o colega Guilherme Ludwig, eu também estive na primeira substituição na 2ª Junta de
Conciliação e Julgamento de Itabuna, e, tal qual muitos aqui, como o Desembargador Valtércio, sou
oriundo da então Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, atual Universidade de
Santa Cruz. Isso tudo mostra a importância do trabalho que o magistrado executa na sua trajetória,
e mostra, mais ainda, a importância da ética na atuação do magistrado. Se Vossa Excelência hoje
está em festa, se a comunidade de Itabuna vem aqui abraçar Vossa Excelência, é porque, naquela
comunidade, neste Tribunal e na sua trajetória, trabalho árduo e ética na magistratura sempre
estiveram de mãos dadas. Se hoje podemos dar as mãos uns aos outros, Vossa Excelência teve esses
dois atributos de mãos dadas na sua carreira. Portanto, em nome da Corte Superior Trabalhista, em
nome do seu Presidente, Emmanoel Pereira, trago e repito as boas-vindas daquela Corte e que
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Vossa Excelência consiga cumprir o que sempre fez até hoje: exercer o trabalho com honra,
dedicação e ética. Seja feliz nesta Corte, parabéns! Muito obrigado.”. Por fim, foi dada a palavra à
Excelentíssima Desembargadora Eloína Machado, para o seu pronunciamento: “Excelentíssima
Desembargadora Débora Maria Lima Machado, Presidente deste egrégio Regional, em nome de
quem saúdo os demais integrantes desta Corte e a todos os Magistrados presentes; Excelentíssimo
Ministro Cláudio Brandão, representante do Ministro Emmanoel Pereira, Presidente do colendo
Tribunal Superior do Trabalho; Excelentíssimo Ministro Alberto Bastos Balazeiro, do Colendo
Tribunal Superior do Trabalho; Excelentíssimo Procurador Estadual Téssio Rauuf de Carvalho
Moura, representando o Governo do Estado da Bahia, em nome de quem saúdo todas as autoridades
civis ou representadas; Excelentíssimo Procurador-Chefe da PRT, Luís Carlos Gomes Carneiro
Filho, em nome de quem cumprimento todos os integrantes do Ministério Público do Trabalho;
Excelentíssimo Presidente da AMATRA5, Dr Guilherme Ludwig; Excelentíssima Dra. Christianne
Moreira Moraes Gurgel, Vice-Presidente da OAB Bahia, em nome de quem saúdo todos os
advogados; Excelentíssimo Sr. Rodrigo Olivieri, Vice-Presidente da Associação Baiana de
Advogados Trabalhistas – ABAT. Quero registrar que nos honram com as suas presenças o Ministro
do TST, Dr. Horácio Sena, a Desembargadora Ana Lucia Bezerra, Presidente deste Tribunal, no
biênio 2009-2011 e o Sr. Fernando Gomes de Oliveira, Deputado Federal e Prefeito de Itabuna em
legislaturas e gestões anteriores. Ilustríssimos servidores desta Casa, meu marido, Telmo Machado,
meus amados filhos Giovanna, Bernardo, meu genro Túlio e minha nora Juju, minhas irmãs Célia,
Helenice, e sobrinhos Wagner, Susy, Carol, Allan, Ane, Tate. Aos meus amigos, que vieram hoje aqui,
de corpo ou de espírito, para fazer desta solenidade um ato de renovação e esperança. 'Porque eis
que passou o inverno: a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar
chegou' – cantares de Salomão. Hoje é primavera na minha vida, é tempo de alegria, de festa, de
celebração. Uma nova estação se inicia e me faz recordar, com gratidão, as estações passadas. Ao
começar a redigir este discurso, muitas lembranças vieram à minha mente dos meus saudosos pais,
Genebaldo e Raquel, a minha querida e amada Quel, os meus pais de coração também, Tio Isaac e
Tia Iazinha, a quem eu devo o melhor de mim. Com eles eu aprendi a amar a Deus sobre todas as
coisas, praticar os valores cristãos, a ser justa, compassiva, feliz e ter como propósito de vida
ajudar as pessoas a serem felizes, valorizando-as nas pequenas e grandes ações, a amar a natureza,
os animais, a vida, nas suas mais diversificadas manifestações. A eles, o meu eterno e terno amor,
com toda a minha gratidão. Ao meu marido, que sempre me apoiou em todos os momentos, e aos
meus filhos Giovanna e Bernardo, que me orgulham por suas ações pessoais e êxitos profissionais, a
vocês, o meu amor de ontem, de hoje e de sempre. De Santo Antônio de Jesus, cidade onde passei a
minha infância e parte da minha juventude, trago as melhores memórias e aprendizados dos tempos
de colégio, dos colegas que se tornaram grandes amigos da vida, alguns aqui presentes, Tita,
Livinha, Bié, Rita, Alva, e lembrando, também, da minha querida Professora Irene, uma mestra no
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sentido mais profundo da palavra. Era ela que nos incentivava a superar limites e a acreditar na
possibilidade dos sonhos. E foi ali, na sala de aula, que o sonho de ser quem eu sou hoje começou.
Professora Irene, muito obrigada, toda a minha gratidão. A minha ascensão ao Tribunal é o
resultado, ainda, da soma de muitas ações e decisões tomadas ao longo da vida. A opção pelo curso
de Direito nasceu do desejo de contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária, pacífica. Nada
acontece por acaso. Penso que há um propósito e há uma missão maior, como a decisão de
ingressar na magistratura trabalhista ocorrer concomitante ao conhecimento do Dr. Humberto
Machado, pai da Desembargadora Presidente Débora Machado e do Desembargador Humberto
Machado. Dr Humberto era brilhante, jurista de escol, de reconhecido valor intelectual e moral, e,
sobretudo, de uma humildade e bondade impressionantes. Eu tive a grande honra de ser preparada
por ele para o concurso da magistratura deste Tribunal, com o vaticínio de que seria aprovada e
bem aprovada. Ali nasceu uma grande amizade, com o selo da eternidade, do bem-querer. Presto
agora homenagem à sua memória com redobrada gratidão por todo o bem que me fez. Mas foi na
cidade de Itabuna que exerci a judicatura por mais de 30 anos e me empenhei em conferir
visibilidade, confiabilidade na Justiça do Trabalho. E foi em Itabuna que eu vivi tempos felizes,
intensos, de encontros, amizades verdadeiras, de solidariedade, de união, e a prova disso é a
presença nesta Sessão da boa gente grapiúna. Sinto-me também, ainda, muito honrada por ter sido
conduzida a esta cátedra pelas mãos dos Desembargadores Jeferson Muricy e Ivana Magaldi, sob o
signo do equilíbrio, sabedoria e paz, que eu acredito, e a Desembargadora Ivana, especialmente,
pelo inesquecível apoio em momento pessoal muito difícil. Também a minha exultação por ouvir a
minha biografia expressa pelo Desembargador Paulino Couto, numa demonstração de apreço pelas
minhas circunstâncias. Foi ele quem me acolheu em Itabuna nos idos de 1990, quando eu assumi,
quando eu fui substituir a Desembargadora Dolores Correia, então Presidente da 2ª JCJ de Itabuna.
Aqui, também, eu agradeço aos meus valorosos colegas Juízes da Primeira Instância, ao lado de
quem trabalhei desde o longínquo 1993, quando tomei posse como Juíza Titular da 2ª JCJ de
Itabuna, e peço licença para agradecer e homenagear a todos na pessoa do Juiz Guilherme Ludwig,
Magistrado de excelência, que comigo somou, eu não digo dividiu, mas ele somou, com eficiência,
os trabalhos daquela Vara, atualmente a 2ª Vara de Itabuna. Agradeço às palavras generosas do
Excelentíssimo Dr. Luiz Carneiro, em nome do Ministério Público do Trabalho, essa valiosa
instituição, à qual compete a função de fortalecer a defesa da legalidade e da cidadania e que tem
correspondido com muita prontidão e eficiência. Meu profundo agradecimento aos servidores de
ontem, que deram concretude ao trabalho por mim desenvolvido ao longo de mais de 30 anos de
magistratura, sempre com presteza, cordialidade e competência, e o faço nas pessoas dos queridos
servidores da 2ª Vara de Trabalho de Itabuna, em nome de Augustinho, meu diretor nos últimos
anos, e aos servidores de hoje, que também saúdo na pessoa do meu competente assessor Edivaldo
Santana. Aos colegas desta Casa de Justiça, que me proporcionaram a honra e a felicidade de ver
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reconhecido o valor do trabalho de quase uma vida, declaro que, a par desse sentimento de
realização pessoal e profissional, palpita em mim também um intenso senso de responsabilidade.
Sinto-me, por isso, muito feliz e orgulhosa em pertencer a um Colegiado de tal brilho e
respeitabilidade, consciente que isso implica que terei de me esforçar ainda mais para conseguir
fazer jus a tal desafio! 'A principal função do direito é reduzir desigualdades, solucionando conflitos
para o desenvolvimento da humanidade, com a perpetuação de sentimentos que aproximem cada vez
mais os indivíduos e atores sociais, garantindo a paz, equilíbrio, segurança e harmonia'. O nosso
papel, como juízes, é ajudar a pensar um Judiciário que se mostre adequado ao Estado
Democrático, fundamentado nos direitos e garantias constitucionais. Segundo Aristóteles,'Justiça
significa promover a correta felicidade do indivíduo'. E para tanto, necessário se faz um Judiciário
efetivo, que, de fato, cumpra o seu papel. Tenho plena convicção de que a Justiça do Trabalho da
Bahia está no caminho certo, e desejo que este entusiasmo, que move o meu coração, reverbere no
coração de todos, para que possamos cumprir, com amor, a missão que escolhemos, com a
Constituição em uma das mãos e a temperança na outra. E aqui, ao final, eu reafirmo e declaro o
meu amor a Deus, à minha família, às pessoas, ao Direito, a minha gratidão aos que fazem parte da
minha história; a Deus toda Honra e toda Glória e todo o Louvor. Muito obrigada.”.
_________________________________________________________________________________
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 e Grã-mestra da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia.
Salvador, 30 de maio de 2022.
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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