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POOER JUOICIARIO
JUSTI<;A DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - sa REGllO
Gabinete da Presidencia

Temas:
1. Contrato para custear despesas de locacao com 0 Forum Juiz Antonio Carlos Araujo de
Oliveira, IPTU e estacionamento (Forum do Cornerclo onde funcionam as 39 VT da capital).
Expediente n. 09.54.12.07981-2012
2. Patrocfnio
3. Alteracao do "convenio" para construcao da nova sede do TRT5 no CAB - Processo
n.09.S2.1 0.0714-35 (Deterrnlnacao do TCU e do CSJT).

Local: Gabinete da Presidencla

Des. Vania Jacira Tanaiura Chaves
Des. Yara Ribeiro Dias Trindade
Tarclsio Fil ueiras
Carlos Alberto Martins Leite
Carlos Marinho
Carlos Fra a
Juscelino Cam elo
Jose Pereira
Gustavo Alfa a
Lilian Leal

Data: 20/11/2012

15h

Relator: Tarclslo
FilQueiras

Presidente do TRTS
Vice-Presidente do TRTS
Diretor Geral
Secretario Geral da Presidencla
Diretor da SOF
Consultor contrato elo TATS
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa

1. Expectativa de torrnallzacao de novo contrato para custear 0 pagamento da locacao do
imovel onde funcionam as 39 Varas do Trabalho de Salvador, IPTU e estacionamento.
2. Patrocfnios da CAIXA para eventos institucionais.
3. Apresentar laudo de avaliacao econornica-financeira do "convenlo" tendo como
parametres os valores envolvidos, prazo de exclusividade para arrecadacao de depositos
judiciais, espacos utilizados pela Caixa nas dependencias do TATS em todo 0 Estado da
Bahia e indices mercadoloqlcos, em cumprimento as deterrrunacoes do TCU (TC
010.637/2011-10TC-012.040/2012-6
e
do
CSJT
(Acordao
CSJT-A-161
68.2012.5.90.000).

1. Novo contrato para custeio da despesa com

0

F6rum do Comercio

Pela Presidente Des. Vania Chaves foi dito que passava a palavra ao Diretor Geral para informar as
dificuldades encontradas pela adminlstracao do TRT em face do atraso na assinatura do contrato de
despesas para custeio. Por Tarcisio foi ratificada a dificuldade ja externada (Offcios DG 19 e 20 de 17
de janeiro de 2012 e reunlao ocorrida em junho no Gabinete desta Presldencia) em varlas
oportunidades de honrar os pagamentos relacionados a manutencao da maqulna administrativa em
razao do comprometimento dos recursos que garantem a execucao da despesa corrente, ante a falta
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de prevlsao orcarnentarla para 0 exercicio de 2012. Foi dito tam bern, que as tratativas formais para a
elaboracao de instrumento contratual ha muito foram

encerradas, estando

confirmacao da CAIXA para inicio do contrato. Por fim, foi informado que

0

aguardando a

prazo para sollcltacao de

credlto que tern como referenda os valores avenc;ados nesse novo contrato encerra nesta semana.
Por Carlos Marinho foi dito que

prazo dado pelo CSJT se esgotou nesta data.

0

Pelo Sr. Juscelino, representante da Caixa foi dito que pode antecipar

0

valor referente ao contrato

n.095412.0798135 para custear as despesas do predlo do comercio atraves de recolhimento da GRU,
ate a assinatura e publicacao do convenio.

2. Comprometimento da expectativa de
Por Tarcisio foi dito que

0

realiza~ao

de eventos institucionais patrocinados

procedimento instituido pela CAIXA para patrocinar eventos institucionais

tern inviabilizado as ac;oes programadas; que desde 06/03/2012 (Oficio DG 059/2012) foi solicitado
patrocinio para eventos institucionais ate dezembro de 2012, todos frustrados ate a presente data.
Tarcisio registrou ainda que
de todo

0

0

encontro anual dos Diretores Gerais de Secretarias de Vara do Trabalho

Estado foi frustrado para este exercicio e que a 1i! Semana Institucional do TRT5 com todos

os Desembargadores e Julzes deste Regional a se realizar de 21 a 23/11/2012, depois da slnallzacao
da propria CAIXA em reunlao ocorrida neste Gabinete, no sentido da utilizacao de parte da verba de
patrocinio do Encontro de Diretores, da ordem de R$ 15.000,00, foi reduzida para R$ 10.000,00, e
com exigencias que destoam do born senso, como

e0

caso da restrlcao a que outras instltulcoes

financeiras possam patrocinar eventos. Pelo Sr. Juscelino foi dito que a Caixa tern urn modele padrao
que deve ser observado para que haja tempo suficiente para liberac;ao do valor referente ao
patrocinio dos eventos, estando

aCaixa a inteira dlsposlcao do TRT.

3. Necessidade de ajuste e repactua~ao do "convenio"/contrato
Por Tardsio foi dito que se encontra em aberto pendencla apontada nas auditorias do TCU e do CSJT,
que trata da necessidade de ajuste formal do instrumento intitulado convenlo bern asslrn da
repactuacao das obrlgacoes avenc;adas. Para tanto,

0

TRT5 licitou e contratou entre profissionais

previamente credenciados no SEBRAE, profissionais com
demonstrando

a

metodologia

foi

apresentado

0

perfil para a tarefa. Laudo detalhado

indicando

desproporcao

entre

os valores

disponibilizados pela CAIXA e 0 prazo de exclusividade de 25 anos. Da mesma forma, parametres para
essa quannficacao foram delineados para entendimento dos envolvidos,

0

que foi apresentado

a

Mesa Diretora deste Tribunal e ao Des. Claudio Brandao cujo voto, ao tempo da aprovacao desse
convenio pelo Tribunal Pleno, destacou a sua preocupacao com relac;ao a essa mesma desproporcso.
A Presidente Vania Chavesentregou

aCAIXA a avallacao tecnica do laudo,

neste momento,

a fim de

discutir os termos da repactuacao exigida pelo CSJT.
Peto Sr. Juscelino, representante da Caixa disse que encarnlnhara
para avalia

e dlscussao,

0

laude a parte tecnlca da Caixa

