ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. Ao sétimo dia do mês de janeiro do ano de 2019,
nesta cidade do Salvador, na sala de sessões Juiz Nylson Sepúlveda, andar térreo deste
Tribunal, sito à Rua Bela Vista do Cabral, 121, Nazaré, reuniu-se em SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA o PLENO do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região,
sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora do Trabalho Maria de
Lourdes Linhares, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores do
Trabalho Débora Machado, Dalila Andrade, Marizete Menezes, Paulino Couto, Vânia
Chaves, Tadeu Vieira, Esequias de Oliveira, Alcino Felizola, Jéferson Muricy, Ivana
Magaldi, Luíza Lomba, Norberto Frerichs, Renato Simões, Léa Nunes, Luiz Roberto
Mattos e Suzana Inácio, das Excelentíssimas Juízas Ana Paola Diniz (convocada para
substituir no gabinete do Excelentíssimo Desembargador Valtércio de Oliveira –
magistrado em exercício de mandato no CNJ) e Eloína Machado (convocada para
substituir no gabinete do Excelentíssimo Desembargador Paulo Sá, afastado por licença
médica), bem como do representante do Ministério Público do Trabalho, Excelentíssimo
Procurador Luís Carlos Gomes Carneiro Filho. O Excelentíssimo Desembargador
Humberto Machado encontra-se em gozo de férias. Os Excelentíssimos
Desembargadores Nélia Neves e Paulo Sá encontram-se afastados por licença médica.
Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Desembargadores Ana Lúcia Bezerra,
Maria Adna Aguiar, Yara Trindade, Graça Boness, Edilton Meireles, Marcos Gurgel e
Pires Ribeiro. Os trabalhos foram abertos às 14 horas. Não houve EXPEDIENTES.
INDICAÇÕES ou PROPOSTAS: O Excelentíssimo Desembargador Renato Simões
solicitou a palavra para manifestar-se nos seguintes termos: “Senhora Presidente, eu
gostaria de me pronunciar. Na abertura do ano judiciário eu gostaria de me dirigir a Vossa
Excelência e a todos os meus queridos colegas Desembargadores e dizer que estamos
iniciando os trabalhos do ano de 2019 desta Justiça Trabalhista. Eu quero desejar a todos
muita saúde, porque dela precisaremos. Muita paz interior e muita fé. Fé na vida, fé no
homem, fé na luta que precisaremos travar para sobreviver. E não falo aqui apenas da
nossa sobrevivência pessoal. Falo da nossa sobrevivência institucional. Estamos
ameaçados e não podemos nos calar. Temos hoje, mais do que nunca, a obrigação de velar
pela defesa constitucional da existência da Justiça do Trabalho, do seu papel social, dos
mandamentos e valores que fundamentam a própria República Federativa do Brasil.
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Cogitar-se da extinção da Justiça do Trabalho, como cogitado e divulgado por toda a
imprensa, pelo atual presidente eleito, não desrespeita apenas a nós, servidores e
magistrados. Desrespeita uma nação inteira, desrespeita a história da construção do
equilíbrio entre o capital e o trabalho, desrespeita a possibilidade da coexistência pacífica
entre empregado e empregador. Trabalho desamparado de proteção, desamparado do órgão
maior de regulação de conflitos, violenta a cidadania, desmerece o equilíbrio entre os
poderes da República, faz tábula rasa da soberana vontade popular expressada em
cláusulas pétreas constitucionais, impossíveis de serem modificadas sequer por emendas. É
chegada a hora da legítima defesa coesa. É obrigação desta instituição cerrar fileiras com
todos os Regionais, com o TST, com o próprio Supremo Tribunal Federal. Dar as mãos e
lutar, unidos. Independentemente de posicionamentos ideológicos a respeito dos fatos
sociais, para que amanhã não sejamos responsabilizados como coniventes, omissos,
silentes e co-partícipes de tão aberrante ignomínia. É lamentável que tenhamos que abrir
desta forma o ano que se inicia. Confiemos em nós, em Deus e na sua justiça divina. Que
as vozes sensatas dos Poderes e da Nação Brasileira nos faça sobreviver para
desempanharmos com segurança e altivez a nossa missão constitucional, o nosso papel
social, a nossa obrigação institucional. É o que eu gostaria de dizer a Vossas Excelências.
Obrigado". Em seguida, a Excelentíssima Desembargadora Ivana Magaldi apresentou a
seguinte moção: “Presidente, queria propor uma moção pelo falecimento do motorista
Cabral. É com muita tristeza, que soube essa notícia ontem através de Dra. Léa, depois de
Dra. Débora. É um funcionário que deixa uma lacuna imensa na convivência diária com
seus colegas. Motorista que serviu esta Casa inúmeros anos, conhecido como motorista de
Dra. Ivana, mas que na realidade, ele era tão bom que, sempre que eu chegava, ele estava a
serviço de alguém. Cabral era o substituto diário de todos os colegas e servia não só a mim,
tanto que Dra. Débora, Dra. Léa e tantos outros o conheciam, e estão sentindo também
muita tristeza com o falecimento dele. Possuía inúmeras qualidades; a principal, que eu
achava, era a discrição. Como ele era discreto, como ele era simples, como ele era humano,
como ele era gentil, cordial, temente a Deus. Tantas qualidades. Eu sei que eu vou sentir
muito, mas todos sentirão, quem trabalhava mais de perto com ele. É uma falta, tanto que o
Tribunal aqui se preocupou. Não é do quadro, mas é do quadro de terceirizados, é como se
fosse um funcionário próprio da Casa". Após, a Excelentíssima Desembargadora Débora
Machado pronunciou-se: “Eu também quero aderir à moção. Realmente vai ficar uma falta
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muito grande, vai fazer muita falta. É como eu coloquei, quando mandei mensagem para
Dra. Ivana, eu até pensei em ir ontem ao sepultamento, mas por conta dessa gripe que eu
estou, eu acabei preferindo não expor as pessoas que estariam perto de mim também, mas
Cabral, além de motorista de Dra. Ivana – e estávamos sempre juntas, e eu via a atenção, o
carinho dele com Dra. Ivana –, algumas vezes também me serviu. Extremamente humilde.
Uma pessoa que só vivia com um sorriso nos lábios, apesar de toda dificuldade que
sabemos que todos os motoristas terceirizados do Tribunal enfrentam, inclusive por
questões de ordem financeira. Ele sempre se comportava como alguém prestativo,
solidário, solícito, risonho e - Dra. Ivana colocou muito bem - discreto. Então a moção é no
sentido de realmente fazer essa colocação, registrar essa passagem, que vai nos fazer falta,
e pedindo a Deus que o acolha na sua infinita misericórdia e que também conforte os
familiares de Cabral. Então, é mais do que merecida essa proposta de moção de pesar". Em
seguida, a Excelentíssima Desembargadora Léa Nunes consignou: “Eu também adiro,
Excelência, a essa proposta, porque tinha também contato direto com ele. Uma pessoa
jovem, muito alegre, sorridente. Sempre solícito, muito educado, e realmente me tomou de
surpresa, fiquei estarrecida com a morte dele". Prosseguindo as manifestações, o
Excelentíssimo Desembargador Jéferson Muricy registrou: “Presidente, peço a palavra a
Vossa Excelência, para, obviamente, corroborar, subscrever a moção proposta pela
Desembargadora Ivana. Soube agora da notícia. Não me recordo especificamente da
pessoa, mas subscrevo integralmente. Um servidor que serviu tão bem ao Tribunal há de
ser motivo de lamentação a sua passagem. Quero aproveitar a ocasião para desejar a todos
um feliz ano novo, eu não estive presente na última sessão do ano, porque estava de férias,
fora de Salvador, e aqui não pude comparecer, então eu quero aproveitar esta ocasião para
desejar a todos os Desembargadores um feliz ano novo, um 2019 de tranquilidade e paz,
embora nuvens no horizonte pareçam toldar essa paz esperada neste ano que se inicia.
Então, por essas razões, eu quero me associar, subscrever também integralmente as
palavras do Desembargador Renato Simões, que não poderiam ser melhor ditas e ter
melhor oportunidade. Devemos, como é lema de uma certa ordem religiosa, orar e
trabalhar. É momento de orar, mas é momento também de estarmos vigilantes, porque
essas ameaças, que podem não passar de ameaças, podem efetivamente se concretizar, e
isso é um risco para nossa instituição, para nós, enquanto membros participantes dela,
enfim, risco para toda a sociedade nos seus arranjos institucionais que podem sofrer
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alterações importantes, significativas, que desarranjem a relativa tranquilidade institucional
que vivemos. Então, aproveito a ocasião para subscrever também e me associar
integralmente às palavras do Desembargador Renato Simões". A Excelentíssima
Desembargadora Luíza Lomba também aderiu às propostas: “Presidente, quero apenas
registrar que me associo a ambas as manifestações. É preocupante essa questão de ver a
Justiça do Trabalho constantemente ameaçada. Já está desgastante, cansativo, todo dia
alguém fala mal da Justiça do Trabalho, e agora com ameaças mais concretas. Não deixa
de desanimar, justamente no início de um ano de trabalho. Também me associo, embora
não conheça o motorista, mas só ouço elogios a essa pessoa. Então eu me associo a ambas
as manifestações". Após, o Excelentíssimo Desembargador Esequias de Oliveira se
associou: “Senhora Presidente, peço a palavra para também me associar, não só à moção de
pesar manifestada, subscrevendo conforme formulado pela Desembargadora Ivana, e
aproveitar também para me associar às manifestações tão oportunas formuladas pelo
Desembargador Renato Simões em relação a essa preocupação que devemos expressar em
relação a essas declarações que soam inicialmente um tanto fluidas, um tanto sem maior
conteúdo, mas que podem realmente se concretizar, e com relação a isso, nós devemos
realmente estar preparados e arregimentados para resistir, para manifestar nossa
preocupação na medida em que estamos investidos nesta condição hoje de integrantes
desta Justiça que presta um serviço de qualidade à sociedade brasileira e que, na verdade,
tenho uma expectativa de que a própria sociedade possa, enfim, fazer chegar aos ouvidos
do dirigente, do Presidente da República em relação à importância desta Justiça, mas
realmente nos sentimos muito preocupados, muito sensibilizados em relação a essa
declaração e estava mesmo pensando que devíamos ter uma manifestação deste conteúdo,
formulada pelo Desembargador Renato Simões, e com felicidade vejo Sua Excelência
trazer suas palavras, que foram muito bem colocadas, e por isso eu me associo, e penso que
devamos de certo modo, não sei se como uma moção, mas registrar isso como uma
manifestação do nosso Tribunal sobre a preocupação com relação a essa questão que se
coloca e que atinge a todos nós que estamos mais próximos – magistrados, servidores, mas
eu acho que toda sociedade brasileira preocupada com essa questão nesse momento que se
manifesta e que é preciso já haver o aviso de preocupação e de resistência. Obrigado".
Após, a Excelentíssima Desembargadora Dalila Andrade externou: “Presidente, eu me
associo a ambas as moções. No que concerne à moção apresentada pelo Desembargador
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Renato Simões, além de subscrever as manifestações dos colegas, sugiro que seja enviado
ofício com cópia da moção ao próprio Presidente da República e, se assim desejarem os
colegas, também à Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas e também à AMB.
Quanto ao servidor, o motorista Cabral, eu não o conhecia de perto, apenas muito
perfunctoriamente, mas assim como todos terceirizados, eles todos têm muito carinho e
muita preocupação, muita lealdade, muito cuidado em nos conduzir. Todos eles são
efetivamente muito humildes, mas se dedicam ao máximo ao trabalho que executam.
Então, a perda de uma vida sempre é terrível, não só para a família, para os amigos, mas,
no caso presente, também para o próprio Tribunal do Trabalho da Bahia. Então me associo
à moção da Desembargadora, a colega Ivana". A Excelentíssima Juíza Léa Oliveira, Vicepresidente da Amatra5, solicitou a palavra para expor: “Boa tarde a todos, a quem eu
cumprimento em nome da Presidente, Dra. Maria de Lourdes. Hoje vim, antes dessa
sessão, relembrando o que aconteceu no ano passsado, como foi que iniciamos a sessão do
ano anterior. Iniciamos também em luto pela perda do nosso colega Sérgio Neime, e para
mim foi um momento muito marcante, porque estava na Presidência, e logo depois tivemos
a perda da nossa colega Maria Lita - também estava no exercício da Presidência -, e
acabamos criando uma vinculação emocional muito grande com as famílias. Hoje pela
manhã entrei em contato com a irmã de Sérgio e ela ficou super emocionada de a gente
lembrar do que ocorreu há um ano. Eu queria fazer esse registro aqui na sessão. Dos
colegas que perdemos e agora da perda também de um servidor, e acho importantíssimo
lembrarmos do valor do trabalho, do valor dos colegas que se foram e dos servidores que
se foram. E dentro disso, imaginei: ano passado iniciamos em luto na magistratura e esse
ano iniciamos com uma preocupação grande, em tudo que se fala, em tudo que está em
torno da nossa instituição. E a palavra que vem como norte para mim é exatamente de
valorização. Que a gente valorize os que foram, que a gente valorize os que estão aqui, que
a gente valorize o trabalho dos servidores, que a gente valorize o trabalho dos advogados
que militam aqui e que a gente valorize ainda mais a nossa instituição. Então, para mim,
em 2019, que a gente foque na valorização e que a gente comece esse movimento de
dentro para fora. Que aqui a gente olhe para os nossos e consiga ainda mais um trabalho
produtivo e célere, que a gente consiga ainda mais ter o reconhecimento da sociedade - é
valorizando o nosso trabalho que a gente vai ser valorizado. É isso. Boa tarde". O
Excelentíssimo Procurador Luís Carlos Carneiro também pronunciou-se: “Boa tarde a
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todos. Em nome do Ministério Público do Trabalho, eu cumprimento a Desembargadora
Lourdes Linhares e os demais Desembargadores presentes, servidores, advogados
presentes nesta sessão. Doutora Ivana, o MPT endossa a moção ao motorista Cabral.
Importantíssimo termos essa memória e o reconhecimento do trabalho daqueles que se
dedicam para que este Tribunal funcione, e no Ministério Público também não é diferente.
As instituições são feitas de pessoas, e é muito importante, não só para a família, mas para
todos aqueles que estão em atividade, saber desse reconhecimento. Então, parabenizo a
iniciativa de Vossa Excelência e, em nome do Ministério Público do Trabalho na Bahia,
nós endossamos, Presidente, essa moção. Mas endossamos também, doutor Renato, e
engrossamos o coro desse bom combate. A Justiça do Trabalho pode contar com um aliado,
que é o Ministério Público do Trabalho, nessa causa muito nobre, que é defender as
instituições que tutelam os direitos sociais. Na sessão de encerramento do ano judiciário,
falamos dos desafios institucionais. Nós abrimos a sessão de 2019 também ressaltando a
questão dos desafios. Eles serão enormes, serão muito profundos na parte interna corporis,
como naturalmente são numa instituição desse porte, mas serão ainda mais cautelosos e
merecerão mais atenção no que concerne aos desafios externos que vêm fora da instituição.
Como eu disse, doutor Renato, a nossa causa é republicana e é constitucional. Roosevelt, o
32º Presidente americano, tem uma frase emblemática, que eu acho que cabe aqui trazê-la:
'o trabalho é a espinha moral de uma nação'. Isso foi dito nos idos de 1940 ainda e não
mudou nada de lá para cá. Com muita fé e trabalho, eu desejo a todos um feliz 2019. Muito
obrigado". Retomando a palavra, a Excelentíssima Juíza Léa Oliveira, Vice-presidente da
Amatra5, acrescentou: "Peço para constar formalmente a adesão da AMATRA às moções".
Por fim, a Excelentíssima Desembargadora Presidente Lourdes Linhares comunicou:
"Certo. Já constei. Primeiro, as moções, tanto a de dr. Renato como a moção feita por Dra.
Ivana, eu acho que são aprovadas por unanimidade por todos nós. Será enviado ofício à
família enlutada de Cabral, e também os ofícios que Dra. Dalila solicitou que fossem
enviados ao Presidente da República, à AMB, à Anamatra, ao CSJT, CNJ, todos. E agora,
nesta primeira sessão, que é destinada à abertura do ano judiciário, o que eu quero e
gostaria de agradecer, em primeiro lugar a Deus e a todos os que colaboraram com a nossa
gestão no ano de 2018, especialmente aos servidores desta Casa, tão dedicados, cuidadosos
e empenhados na construção de um Tribunal melhor e mais eficaz. Desejo a todos vocês
um ano de muita paz, saúde, realizações, e peço a Deus que continue nos orientando e nos
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guiando na nossa jornada. Feliz 2019 para todos e declaro encerrada a sessão".
_____________________________________________________________________________________________________________________________

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 2019.
Ana Lúcia Aragão
Diretora da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial
Maria de Lourdes Linhares
Desembargadora Presidente do TRT da 5ª Região
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