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ATA DA 10ª SESSÃO TELEPRESENCIAL DO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5ª REGIÃO. No dia 16 de agosto de 2021, às 9h30, 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 Dalila Andrade e com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores do Trabalho Jéferson Muricy, Alcino Felizola, Luíza Lomba, Paulino Couto,
Vânia Chaves, Valtércio de Oliveira, Tadeu Vieira, Yara Trindade, Esequias de Oliveira,
Lourdes Linhares, Debora Machado, Ivana Magaldi, Marizete Menezes, Norberto Frerichs,
Renato Simões, Edilton Meireles, Humberto Machado, Léa Nunes, Marcos Gurgel, Margareth
Costa, Luiz Roberto Mattos, Pires Ribeiro, Suzana Inácio, Ana Paola Machado Diniz e Rubem
Dias do Nascimento Júnior, bem como do representante do Ministério Público do Trabalho,
Excelentíssimo Procurador Luis Carlos Gomes Carneiro Filho. A Excelentíssima Desembargadora
Graça Boness se encontra em gozo de férias. Ausentes justificadamente as Excelentíssimas
Desembargadoras Ana Lúcia Bezerra e Maria Adna Aguiar. Abertos os trabalhos às 9h30 horas,
foi aprovada, à unanimidade, a ata da 6ª sessão telepresencial do Tribunal Pleno. Após, ausentes
EXPEDIENTES, INDICAÇÕES OU PROPOSTAS, a Desembargadora Presidente deu início ao
julgamento da matéria administrativa constante da pauta.
MATÉRIA ADMINISTRATIVA - PROAD
Proad nº 11095/2021: Assunto: Promoção de Juiz do Trabalho Substituto para o Cargo de Juiz
Titular de Vara do Trabalho, pelo critério de antiguidade, para ter exercício na 1ª VT de Teixeira de
Freitas, decorrente da aposentadoria da Juíza Titular da 26ª VT de Salvador, Heliana Maria Neves da
Rocha Ribeiro dos Santos, das sucessivas remoções e da inexistência de pedido de remoção para a 1ª
VT de Teixeira de Freitas.
O Tribunal Pleno, computando-se o voto encaminhado em sobrecarta da Excelentíssima
Desembargadora Ana Lúcia Bezerra, considerando as disposições contidas no artigo 93, inciso
II, da Constituição Federal, no artigo 127 do Regimento Interno do TRT da 5ª Região, nos
artigos 80 e 83 da Lei Complementar nº 35/1979 e na Resolução Administrativa TRT5 nº
46/2017 (alterada pela RA nº 58/2019); resolveu, por unanimidade, APROVAR o nome da
Excelentíssima Juíza Kátia Virgínia Bitencourt de Oliveira para ser promovida, pelo critério
de antiguidade, ao cargo de juiz titular de Vara do Trabalho para ter exercício na 1ª Vara do
Trabalho de Teixeira de Freitas, decorrente da aposentadoria da Juíza Titular da 26ª Vara do
Trabalho de Salvador, Heliana Maria Neves da Rocha Ribeiro dos Santos, e em decorrência da
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remoção da Magistrada Cristiane Menezes Borges Lima da 1ª Vara do Trabalho de Teixeira de
Freitas para a Vara do Trabalho de Brumado.
Após o julgamento da matéria, a Excelentíssima Desembargadora Presidente Dalila Andrade
externou: “Dra. Katia, meus parabéns. Vossa Excelência emprestará à vara do trabalho de Teixeira de
Freitas toda a sua experiência acumulada ao longo desses anos em que foi juíza do trabalho
substituta. E, com a sua energia dinamismo, capacidade de trabalho, competência, tenho certeza que
fará muita a diferença, numa vara do trabalho de tanta importância como a de Teixeira de Freitas.
Seja muito feliz nessa nova etapa da carreira. Tenho certeza que tanto a sua família, especialmente
seus filhos Tiago e Mateus, que devem certamente estar assistindo a essa sessão, assim como seu
esposo ,querido Dario, e toda sua família tão linda que eu conheço de perto, devem estar muito
orgulhosos de Vossa Excelência. Meus parabéns, um grande abraço e a presidência está a plena
disposição de Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao desembargador Corregedor que certamente
deve querer saudar a Vossa Excelência, Dr. Alcino e todos os colegas que quiserem se manifestar o
microfone está aberto, depois de Dr. Alcino”. Com a palavra, o Excelentíssimo Desembargador
Alcino Felizola declarou: “Quem deve estar muito feliz com a sua ida para Teixeira de Freitas são os
advogados daquela região. Tenho certeza que esse convívio vai ser muito frutífero, conhecendo V.
excelência como conhecemos, vai dar a dinâmica necessária que a vara de Teixeira de Freitas que
está reclamando já há algum tempo. Então, felicitar V. excelência e dizer também que a Corregedoria
continua à disposição de V. excelência para o que for possível e necessário e o que estiver ao alcance
para nos atender às suas reivindicações e o que acredito, se aparecer, serão justíssimos. Então um
grande abraço, felicidades, sucesso e muito amor no coração. É o que desejo”. Em seguida, o juiz
Guilherme Ludwig, Presidente da Amatra5, congratulou a magistrada: “Bom dia a todos e todas. É
com grande felicidade que mais uma vez a Amatra 5 participa de mais uma promoção, de mais uma
associada e isso é motivo, sem dúvida, de festa para todos da comunidade da Amatra 5 e também
para toda comunidade jurídica. Desejamos muito sucesso, muito êxito à nossa cara associada e
minha amiga pessoal Katia, na titularização na 1ª Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas. Tenho
certeza que será uma atuação nessa nova etapa exitosa como foi e como tem sido toda a sua carreira
até agora. Muito sucesso Katia, muito sucesso”. No mesmo sentido, o Excelentíssimo
Desembargador Jeferson Muricy: “Sra. Presidente eu só quero cumprimentar a cara colega Katia.
Enfim, me associar a todas as palavras que foram ditas a respeito da sua exitosa carreira até este
momento e certamente pelo momento vindouro, será a nova fase que se abre com o mesmo sucesso e
com o mesmo êxito. Sucesso, tranquilidade, segurança, respeito e dignidade com que tem exercido a
magistratura até agora e desejar muita sorte, sucesso e felicidade. Enfim, cumprimentá-la e
cumprimentar também a sua família que certamente está muito feliz e particularmente ao seu marido
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para quem também mando abraços. Cumprimentos, parabéns e felicidades por esse momento, minha
cara colega Katia. Muito sucesso é o que lhe desejo”. A Excelentíssima Desembargadora Léa Nunes
disse: “Katia, como já lhe falei, tenho admiração e carinho por você. Desejo realmente que você leve
essa sua alegria para Teixeira de Freitas, com um bom trabalho, tornando o ambiente de trabalho
saudável. Muito sucesso, produtividade e tudo feito com muito amor. Parabéns”. Em
prosseguimento, o Excelentíssimo Desembargador Valtércio de Oliveira: “Dra. Katia Virgínia, meus
parabéns. Vossa Excelência faz por merecer essa merecida promoção. O fato de ter sido por
antiguidade não indica que haja mais brilho em outros colegas de que o seu faz. Tenho certeza que
sua luz resplandecerá lá em Teixeira de Freitas junto ao jurisdicionado e advogados, servidores da
casa, desejando muito sucesso e tenho certeza que, além de seu esposo e seus filhos, a felicidade
impera em seu lar nesse momento. Tenho certeza que o saudoso Roque, amigo de longa data, seu pai,
com quem tive a honra de passar no concurso de servidor na mesma época, ele em terceiro lugar e eu
no quinto lugar. Então ele deve estar muito feliz também. Tenho certeza que, de onde ele estiver,
estará aplaudindo, sorrindo e chorando de emoção ao mesmo tempo. Parabéns, que Deus lhe abençoe
nessa nova trajetória”. O Excelentíssimo Desembargador Renato Simões se pronunciou nos
seguintes termos: “Dra. Katia, eu não podia deixar de lhe dar o meu abraço. Parabéns por mais esse
degrau na sua vida. Que essa alegria, que essa busca nunca lhe falte. Que você possa levar para
Teixeira de Freitas todo esse bom astral e aplicá-los exatamente naquilo que você faz com muita
propriedade que é ser você mesma, no exercício do cargo de juiz do trabalho. Parabéns. Um grande
abraço no maridão. Um grande abraço nos filhos, um grande abraço em todos. Sucesso Katia, um
grande beijo pra você”. A Excelentíssima Desembargadora Débora Machado também a
parabenizou: “É para dizer a Kátia que eu fico muito feliz com a promoção dela, que realmente foi
dela os melhores atributos já colocados aqui por meus colegas que me antecederam Eu registro dois
que, além da competência e ser pessoa muito diligente no que faz, estudiosa, ela assim tem a marca
da alegria. Assim eu desejo a Katia, muito sucesso nessa nova trajetória, nessa nova empreitada. Que
ela seja muito feliz e, como Dra. Léa e Dr. Renato frisaram, que ela leve essa alegria onde chegar
porque a gente trabalha com situações, às vezes, com tanta dificuldade, trabalha no meio do conflito,
e a alegria faz com que a pessoa veja a vida menos pesada essas nossas tarefas, principalmente
àquele que está no meio do conflito que é o jurisdicionado. Então, que ela leve essa leveza e essa
alegria e a competência que já foi registrada, para esse novo momento da carreira dela, tudo de bom
de verdade. Deus te abençoe”. O Excelentíssimo Procurador do MPT Luís Carneiro externou: “Dra.
Dalila, quero cumprimentar a todos formalmente. Parabenizar Dra. Kátia, pela promoção de juíza
titular em Teixeira de Freitas Colocar o MPT na Bahia, em especial nossa PTM de Eunápolis, à
disposição. Eu estive lá, na semana passada e, colocar Dra. Katia a sua completa disposição,
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jurisdição completa das Varas de Teixeira de Freitas, e falar como é bom presenciar, Dra. Dalila, o
Tribunal com alegria como se vê pelas falas de desembargadores e desembargadoras receber a
promoção e anunciar a promoção de uma magistrada é sinal que bons ventos vão soprar lá no sul da
Bahia Dra. Katia, muito luz, sucesso. Conte com o MPT e que seja uma jornada muito exitosa por lá.
Parabéns”. A Magistrada Katia Virgínia Bitencourt de Oliveira agradeceu os cumprimentos:
“Muito obrigada Dr., muito obrigado. Eu sou muito de falar. Até ontem meu marido me reforçou que
eu falo muito, canto muito esse atributo é meu, alegria. Bom dia a todos, na hora de falar
formalmente, eu sou meio tímida. Assim eu só tenho muito a agradecer a todos os elogios, todas as
palavras por tudo, pela promoção. É uma nova etapa na minha carreira cheia de desafios, mas eu só
tenho a dizer a vocês que eu vou continuar dando o meu melhor, fazendo o meu melhor. Não fui até
hoje nenhuma entre os melhores nem entre os piores. Eu sempre fui uma juíza que cumpriu os
deveres e ando dentro da lei, e quero que a lei seja cumprida e ando nessa trilha e sempre vou nesse
caminhar. Então, eu continuarei dessa forma, agindo dentro das minhas convicções e fazendo sempre
o meu melhor com muito orgulho em fazer parte da Justiça do Trabalho porque isso me orgulha
demais e, mais uma vez, agradecer muito a todos os elogios, a todos vocês. E podem ter certeza que
cumprirei todos os meus deveres como tem que ser. Muito obrigado a todos”. Encerrando, a
Excelentíssima Desembargadora Presidente Dalila Andrade declarou: “Muito obrigado, Katia, e que
você seja muito feliz e continue com muito amor no coração”.
________________________________________________________________________________
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, 16 de agosto de 2021.
Naia Vieira Jasmin
Diretora da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial
Dalila Andrade
Desembargadora Presidente do TRT da 5ª Região
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