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JURISDIÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO NA BAHIA

JURISDIÇÃO das varas do trabalho na bahia
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GESTÃO MARCADA PELA INSTALAÇÃO
DO CEJUSC E POR INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Um dos maiores tribunais do trabalho
do país exige por si só muita dedicação e
capacidade de escuta e negociação, a esse
contexto soma-se uma conjuntura de recursos limitados pela Emenda Constitucional
n. 95 e a reconfiguração do cenário da
justiça do trabalho diante da vigência da
Reforma Trabalhista. Ciente do desafio que
a aguardava, em 5 de novembro de 2017, a

desembargadora Maria de Lourdes Linhares
assumiu a Presidência do TRT da 5ª Região.
Era preciso naquele momento, além das
dificuldades, vislumbrar saídas para continuar aprimorando a prestação dos nossos
serviços à população. As frentes prioritárias, não por acaso, foram o incremento da
conciliação processual e o aprimoramento
dos recursos tecnológicos.
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Uma das mais importantes ações foi
a instalação do Centro de Conciliação da
Justiça do Trabalho (Cejusc). Seguindo orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
de que os magistrados fomentem a conciliação a fim de reduzir conflitos, a Presidente
investiu no Cejusc para promoção do gerenciamento rápido de conflitos trabalhistas.
Para tanto, foi criado um ambiente propício
ao diálogo entre as partes para chegar a um
acordo, sem a necessidade de apresentação
de reclamação trabalhista. Nossas salas de
conciliação foram projetadas para a instauração do diálogo, com mediadores e mesa
redonda, o que facilita a interlocução, se

comparada à mesa tradicional de audiência.
Todas as salas são plotadas com paisagens,
e cada uma remete a um cartão-postal da
Bahia, tudo para estabelecer um ambiente
tranquilo entre empregado e empregador.
As atividades realizadas no Cejusc são
orientadas por servidores capacitados para
tal e supervisionadas por magistrados.
A criação dos Cejusc, de 1º Grau e de 2º
Grau, elevou os índices de conciliação do
TRT5. Entre os tribunais de médio porte, o
TRT5 alcançou o primeiro lugar em conciliação, e no ranking geral está entre os melhores. “Temos promovido muitos acordos,
e, agora, com as ferramentas de mediação
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pré-processual, somos mais eficientes para
a sociedade. Atuamos, por exemplo, na mediação de um acordo entre trabalhadores
portuários e a Codeba. Esse acordo foi tão
bem-feito que será replicado nos portos de
todo o país”, destaca a presidente.
Com a limitação orçamentária imposta
e a redução no quadro de servidores, estava
claro que a inovação tecnológica poderia
ser um dos recursos para superação das dificuldades, que se refletiu no investimento
no setor de tecnologia. As soluções para
conferir celeridade processual colocaram o
TRT5 em evidência no país, tornando-o referência no desenvolvimento de tecnologia.

“Essas soluções facilitam a vida das pessoas
que precisam da Justiça do Trabalho. Todas
as iniciativas desenvolvidas pelo nosso
setor de Tecnologia geram economia para
o nosso Regional e são pioneiras no país”,
frisa a presidente do Regional.
O vanguardismo do TRT5 se comprova
pela adoção do aplicativo JTe, por parte
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para ser utilizado em todos os tribunais do
país, de todas as especialidades do Poder
Judiciário. Outra inovação relevante foi a
implementação do sistema de videoconferências para dar celeridade a julgamentos
quando as partes, testemunhas e juízes
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estão em localidades distantes. Através de
uma videoconferência, por exemplo, que
foi resolvido um impasse entre trabalhadores rodoviários e as empresas de transporte de Itabuna, no sul da Bahia, no mês
de junho de 2019.
Desde julho de 2019, os alvarás expedidos pelo TRT5 podem ser sacados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal
no estado da Bahia. A iniciativa é mais um
exemplo de pioneirismo do Regional baiano,
que é o primeiro Tribunal do Trabalho no país
a realizar pagamentos em qualquer agência
da Caixa dentro do estado.

Os êxitos acumulados nos dois anos
de gestão são reflexo dos princípios que a
desembargadora Maria de Lourdes Linhares
adota em sua carreira como magistrada, há
30 anos. O seu compromisso e transparência
na promoção da justiça social, através dos
relevantes serviços prestados à Justiça do
Trabalho, renderam à presidente homenagens de diversas entidades, tanto da sociedade civil quanto do Poder Judiciário. A sua
gestão termina com duas marcas inegáveis:
tornou o TRT5 mais próximo do cidadão e
fortaleceu a Justiça do Trabalho regional e
nacionalmente.
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APERFEIÇOAMENTO DE FERRAMENTAS DE CONCILIAÇÃO
MELHORA RELAÇÃO ENTRE CAPITAL E TRABALHO
A conciliação já se tornou uma política
do Poder Judiciário para resolver diversas
demandas, em diferentes áreas, mas é no segmento trabalhista que ela encontra seu protagonismo e importância social maior. Através
da busca por acordos efetivos nas ações de
conciliação que a Justiça do Trabalho dá uma
resposta para a sociedade sobre seu papel
em prol da harmonia entre o capital e o trabalho. Com relação ao número de conciliações
firmadas, o TRT5 tem posição de destaque: a
Corte lidera o ranking de tribunais que mais
provêm acordos no país entre os de médio
porte, e é o terceiro entre todos os regionais,
ao lado daqueles de grande porte.
A grande aposta do Judiciário nacional
para a resolução de conflitos é a instalação
dos Centros de Conciliação (Cejuscs). No dia
21 de maio de 2018, foi inaugurado o Cejusc
de 1º Grau da Justiça do Trabalho, no Fórum
do Comércio de Salvador, com a presença

do vice-presidente do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), ministro Renato Paiva. A
implantação ocorreu por determinação do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT), como explica a juíza auxiliar da
Presidência, Dorotéia Azevedo, coordenadora do Cejusc 1. O objetivo do centro é realizar audiências de conciliação de processos
trabalhistas em qualquer fase processual. Se
houver acordo, o processo é encaminhado
para a secretaria de uma Vara do Trabalho
para cumprimento. Quando não há consenso, o processo é encaminhado para a Vara do
Trabalho, onde será realizada audiência de
instrução.
“O Centro de Conciliação é um ambiente
diferenciado. Há uma estrutura com mesa
redonda, que facilita o diálogo. Não há hierarquia. Toda mediação é feita por servidores
com mais de 120 horas de capacitação nas
mais avançadas técnicas de negociação,
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sob supervisão de um magistrado. Cada vez
mais, as partes confiam nas ferramentas de
conciliação para resolver os litígios. Para as
empresas, a conciliação também é muito boa
por evitar gastos excessivos com custas processuais, honorários advocatícios e desgastes
com tempo em audiências. O mais importante
é que as partes constroem o acordo”, destaca
a juíza Dorotéia Azevedo.
As maiores demandas são para pagamentos de verbas rescisórias, FGTS, férias
e salários atrasados. No final da gestão da
desembargadora Maria de Lourdes Linhares,
o Cejusc1 começou a ser implementando nas
Varas do Trabalho do interior da Bahia, com a
instalação na Vara do Trabalho de Candeias.
Em novembro de 2018, foi inaugurado o
Cejusc de 2º Grau, coordenado pelo desembargador Jéferson Muricy. “Nós temos sempre
investido muita energia, muito esforço, nas
Semanas de Conciliação, e com o aprendizado que tivemos, a Bahia tem sempre sucesso.

Em um momento de crise econômica, em
que o emprego diminui e as possibilidades
de renda são escassas, conciliar é a melhor
solução”, ponderou o desembargador, que
acumula experiência no assunto. Antes do
Cejusc, ele coordenava o Juízo de Conciliação
de 2º Grau. As duas iniciativas foram unidas
e o setor passou a se chamar Cejusc2/JC2.
O magistrado explica que o setor promove
ações que não são desenvolvidas em outras
unidades do Cejusc2 do país, como acordos
globais e acordos em precatórios.
Segundo o desembargador, a conciliação
oferece “diversas possibilidades para que os
demandantes obtenham seus direitos, via
consensual, em entendimento com a outra
parte. A grande virtude da conciliação, quando feita de forma equilibrada, é permitir que
as partes negociem e encontrem uma forma
de satisfação do direito para aquele caso
específico. E isso pode abreviar o tempo da
busca pela solução”.
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O desembargador acrescenta que os
acordos têm impacto positivo também sobre
o Estado, independentemente de serem ou
não parte da ação. “Quando fazemos muitos
acordos, muitos pagamentos trabalhistas são
realizados, isso reflete na arrecadação de tributos correlatos ao trabalho. Quando o devedor é
o próprio Poder Público, o acordo permite que
o ente organize seus pagamentos, sobretudo
nos municípios, em que a demanda é grande”,
explica. O desembargador ainda destaca que as
empresas também ganham com a conciliação.
“Através da conciliação, as empresas podem
organizar seus passivos trabalhistas, com parcelamento de débitos, não fechar as portas e
manter os postos de trabalho. A conciliação se
revela como instrumento fundamental”, avalia
o coordenador do Cejusc2/JC2.
O Cejusc 1, implantado em maio de 2018, já
realizou 5.378 audiências, com 1.346 acordos fechados, movimentando mais de R$ 32,4 milhões.
O Cejusc2, somente de janeiro a junho de 2019,
realizou 246 sessões, conciliou 203 processos,
beneficiou 2.489 pessoas e movimentou mais
de R$ 10,5 milhões. Ainda em se tratando de
conciliação, o TRT5 novamente foi destaque nas
Semanas Nacionais de Conciliação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT), movimentando
mais de R$ 274,8 milhões, em 9,3 mil acordos
firmados, beneficiando mais de 17 mil trabalhadores.

O resultado positivo pode ser percebido
nas declarações de quem foi beneficiado diretamente pelas ações de conciliação. O motorista
Luiz Pompilho participou da Semana Nacional
de Conciliação realizada em junho de 2018. Na
ocasião, ele afirmou que, além de garantir o recebimento das verbas trabalhistas, “ganhou a amizade” da gerente comercial da empresa para a
qual havia prestado serviços. Para ela, Margarida
Laranjeira, o acordo firmado durante a conciliação “foi amigável e bom para as duas partes”. O
advogado Diogo Damasceno foi além e declarou:
“Às vezes, em uma boa conversa, se consegue
resolver um processo que poderia durar uns seis
ou sete anos”. No caso específico, a situação foi
resolvida em menos de um ano.
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MEDIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL: Para evitar
longos processos judiciais, o TRT5 adotou a
Mediação Pré-Processual para dissídios coletivos, a partir de estudos da juíza Auxiliar
da Presidência, Dorotéia Azevedo, sobre as
vantagens da modalidade de conciliação. A
ferramenta foi lançada em Salvador com a
presença do vice-presidente do TST, Renato
Paiva, no dia 24 de maio de 2019. A medida
visa estimular acordos entre as categorias
econômica e profissional, quando envolve
grande quantidade de trabalhadores. Com
o “Ato de Mediação”, as partes em conflito
podem solicitar a mediação da Presidência,
mesmo que não exista um processo judicial. A ferramenta pode ser utilizada para
solucionar ameaças de greve ou de paralisação de empregados.

De acordo com o vice-presidente do
TST, o objetivo é que, “antes de qualquer
ação, as partes venham ao Tribunal e procurem ajuda para uma solução amigável".
Para a presidente do Regional, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, o
lançamento da Mediação Pré-processual
consolida o trabalho de sua gestão para
o fomento da conciliação. Já para o presidente da Associação Baiana de Advogados
Trabalhistas (Abat), Ivan Isaac, a ferramenta evita a tensão entre as partes e contribui
para a paz social. Através da Mediação PréProcessual, por exemplo, no ano de 2019,
foram feitos acordos entre portuários e a
Codeba, e entre médicos e o Sindicato das
Santas Casas e Entidades Filantrópicas do
Estado da Bahia (Sindifiba).
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DADOS DE CONCILIAÇÃO
CEJUSC 1
AUDIÊNCIAS REALIZADAS
ACORDOS FIRMADOS
VALORES ARRECADADOS EM R$

2018

2019

TOTAL

2.703
650
13.834.786,53

2.675
696
18.652.496,33

5.378
1.346
32.487.282,86

CEJUSC2/JC2

AUDIÊNCIAS
CONCILIATÓRIAS

PERÍODO: 1º/01/2019 10/06/2019
NÚMERO DE SESSÕES
TOTAL DO VALOR CONCILIADO
TOTAL DE PROCESSOS CONCILIADOS
TOTAL DE PROCESSOS NÃO CONCILIADOS
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS
ÍNDICE GERAL DE CONCILIAÇÃO

246
R$ 10.554.535,05
203
140
2.489
59,18%

PROCESSOS CONCILIADOS
TIPO DE CONCILIAÇÃO VALOR DO ACORDOS EM R$ TOTAL DE BENEFICIÁRIOS TOTAL DE PROCESSOS
INDIVIDUAL
4.879.600,45
180
181
GLOBAL PRIVADA
4.951.929,71
2.307
21
PRECATÓRIO
723.004,89
1
1

PERÍODO: 22/01/2018 10/06/2019
NÚMERO DE SESSÕES
TOTAL DO VALOR CONCILIADO
TOTAL DE PROCESSOS CONCILIADOS
TOTAL DE PROCESSOS NÃO CONCILIADOS
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS
ÍNDICE GERAL DE CONCILIAÇÃO

AUDIÊNCIAS
CONCILIATÓRIAS

951
R$ 355.711.620,94
8.674
1.327
14.600
86,73%

PROCESSOS CONCILIADOS
TIPO DE CONCILIAÇÃO
INDIVIDUAL
GLOBAL PRIVADA
PRECATÓRIO

VALOR DO ACORDOS EM R$
26.925.139,69
165.783.020,68
163.003.460,57

BENEFICIÁRIOS
2.178
5.992
5.686

TOTAL DE PROCESSOS
781
3.552
4.341

SEMANAS DE CONCILIAÇÃO
SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CSJT
ANO
2018
2019

SEMANA
21/05 a 25/05
27/05 a 31/05

AUDIÊNCIAS REALIZADAS
4.579
4.602

ANO
2017
2018

SEMANA
27/11 a 01/12
05/11 a 09/11

AUDIÊNCIAS DESIGNADAS
2.496
2.571

ACORDOS EFETUADOS
3.265
3.304

PESSOAS ATENDIDAS
5.798
8.553

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO - CNJ
AUDIÊNCIAS REALIZADAS
2.496
2.571

ACORDOS EFETUADOS
1.506
1.241
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TRT5-BA GANHA DESTAQUE EM EXECUÇÃO E INOVA
PARA GARANTIR PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS
Para que as sentenças sejam efetivadas, o TRT5 tem empreendido diversos atos.
O juiz Franklin Rodrigues, designado pela
Presidência do Regional para estar à frente da
Coordenadoria de Execução e Expropriação do
TRT5, afirma que não basta ter “excelentes juízes, com sentenças bem-feitas”, se não forem
adotadas “medidas práticas para cumpri-las
e fazer com que aquele dinheiro chegue à
mão do credor”, afirma o juiz. E por ser uma
das grandes missões da Justiça, a execução
se tornou um objetivo a ser cumprido pelo
Poder Judiciário, como determina o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) na Meta 5, para os
anos de 2018 e 2019: diminuir a quantidade
maior de processos de execução
do que o total de casos novos de
execução no ano corrente.
O TRT5 ocupou um lugar
de destaque no cumprimento
da Meta de Execução. Entre
novembro de 2017 e julho de
2019, foram encerradas 67.427
execuções. Com o uso de diversas ferramentas, o TRT5,
somente em 2018, chegou a
executar 165,23% daquela Meta.
Os dados indicam que apenas
em 2018 foram iniciadas 38.688
execuções e foram baixados

47.056 processos. A redução na taxa de congestionamento de execução foi de 72,94%.
De janeiro a julho de 2019, foram iniciadas 25.634 execuções e baixadas 30.716, com
expectativa de redução do estoque em 8 mil
processos. Somente na Semana Nacional de
Execução do CSJT, foram realizadas 1.401 audiências, com celebração de 202 acordos, que
beneficiaram 2.686 pessoas, movimentando
quase R$ 16 milhões. Do total arrecadado,
R$ 8 milhões foram decorrentes de acordos,
R$ 1,1 milhão em leilões e R$ 6,6 milhões em
bloqueios através do Bacenjud.
Para alcançar a meta proposta por esta
Administração, a Coordenadoria de Execução
e Expropriação se empenhou
para atingir os resultados,
com forte atuação das juízas
do Trabalho Carla Fernandes
da Cunha, Clarissa Magaldi e
Rebeca Aguiar Pires Accioly.
Segundo o juiz Franklin Rodrigues, a Execução é planejada
e organizada na Central de
Mandados, com os oficiais de
Justiça, para que haja citação
ou penhora, ou ainda para
que seja realizado algum procedimento mais específico. A
Coordenadoria de Execução
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também criou um padrão de “Investigação
Patrimonial” com foco no patrimônio dos
maiores devedores da Justiça do Trabalho.
“Nós investigamos se há ocultação de patrimônio e utilizamos todas as ferramentas de
investigação possíveis, como firmar convênios
de cooperação com diversas entidades para
termos acesso a dados bancários e fiscais, por
exemplo,” afirma o magistrado. Para desempenhar esse trabalho a unidade conta com
servidores qualificados que analisam os dados
e, a partir deles, produzem um relatório que
subsidiará as diligências judiciais para garantir o pagamento daquele crédito ao credor. A
formação dos servidores é feita durante uma
ação chamada “Maratona de Investigação”.
“Nessa maratona, capacitamos os servidores
das varas para que possam utilizar adequadamente os convênios e produzir relatórios
qualificados”, declara o juiz.
Diante das dificuldades financeiras que
muitas empresas do estado da Bahia atravessam, conforme afirma o juiz Franklin Rodrigues,
em muitos casos é preciso realizar penhoras e
leilões para garantir o pagamento dos créditos
trabalhistas reconhecidos em sentenças. “Se o
juiz daquela reclamação trabalhista entender
que é necessário penhorar bens para garantir o
pagamento de uma sentença, a Coordenadoria
realiza a penhora. E se ainda assim o crédito

não for satisfeito, o bem penhorado vai a leilão”, explica. Com os recursos dos leilões, são
quitados os créditos trabalhistas.

INOVAÇÃO
Para otimizar o trabalho nas varas e evitar
diligências inócuas, o TRT5-BA ainda aperfeiçoa
o Sistema de Execução Integrada (SEI), idealizado pelo diretor da 28ª Vara do Trabalho em
Salvador, José Augusto de Aquino, com o suporte
de um calculista com formação em Tecnologia
da Informação. O sistema é um banco de dados
onde constam informações de atos expropriatórios realizados, se foram positivos ou negativos,
e quais ferramentas foram utilizadas. “O objetivo
do SEI é evitar que vários agentes, servidores e juízes atuem em diligências infrutíferas, pois havia
repetição de diligências, com a mesma empresa,
inclusive, dentro da mesma unidade judicial. Às
vezes se determinava a penhora de algum bem daquela empresa e na diligência não se encontrava
nada para penhorar. Essa informação precisa ser
compartilhada para economizar recursos e material humano do Tribunal”, afirma José Augusto.
Durante os dois últimos anos, o setor de
Execução e Expropriação também coordenou
leilões em toda a Bahia. De janeiro de 2018 a
agosto de 2019, foram realizados 36 leilões, que
movimentaram mais de R$ 52 milhões, em 651
lotes arrematados.

DADOS DE LEILÕES
TODOS OS POLOS

2018

2019 (até agosto)

HASTAS PÚBLICAS REALIZADAS

21

15

PROCESSOS INCLUÍDOS

3.717

2.386

LOTES ARREMATADOS

456

195

LOTES ADJUDICADOS

0

0

LOTES SEM LICITANTES

2.688

1.867

LOTES SUSTADOS/RETIRADOS

572

323

– POR PAGAMENTO

63

34

– POR ACORDO

251

133

– POR OUTROS MOTIVOS

248

156

VALORES TOTAIS EM R$
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS LOTES

R$ 804.732.048,87

R$ 539.997.096,60

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS LOTES SUSTADOS

R$ 374.808.185,14

R$ 135.732.238,60

VALOR TOTAL DOS LOTES APTOS AO LEILÃO

R$ 399.183.533,05

R$ 404.264.858,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS

R$ 35.122.598,00

R$ 16.933.228,44

A Justiça do Trabalho agora ouve
depoimentos por videoconferência
Se você mora em outra cidade pode
dar o depoimento online ao juiz.
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TRT5-BA REPASSA A TRABALHADORES MAIS
DE R$ 4,6 BILHÕES E ARRECADA PARA OS COFRES
PÚBLICOS MAIS DE R$ 317 MILHÕES
Mais de R$ 4,6 bilhões foram
transferidos aos trabalhadores pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região (TRT5-BA) de novembro de 2017
a julho de 2019, com 261.898 alvarás
expedidos. Do total, R$ 317,5 milhões
foram transferidos aos cofres públicos
como custas processuais, emolumentos, INSS e Imposto de Renda.
“Através de nossa atuação, comprometida com a justiça, garantimos não só
o pagamento de créditos a quem tem
direito, como também promovemos
arrecadação para os cofres públicos,
que ganham através de impostos correlatos ao trabalho e também com a
movimentação de recursos financeiros.
A partir do momento que um trabalhador recebe um crédito trabalhista, passa
a fomentar a economia no local em que
vive, o que é muito bom em tempos de
crise financeira”, avaliou a presidente
do Regional, desembargadora Maria de
Lourdes Linhares.
De novembro de 2017 a julho de
2019, o TRT5 recebeu 294.560 novas
ações (conhecimento e execução), sendo
204.010 em 1º Grau e 90.550 no 2º Grau.
No período, foram baixadas 336.935
ações, sendo 264.907 no 1º Grau e 72.028
no 2º Grau. Os dados ainda revelam que,
entre novembro de 2017 e julho de 2019,
8.270 ações foram julgadas procedentes;
70.487 foram julgadas parcialmente procedentes; e 22.497 foram julgadas improcedentes. No mesmo recorte temporal,
foram julgados 84.979 processos antigos.
A taxa de congestionamento do TRT5 nos
últimos dois anos foi de 60,12% em 2017
e 56,44% em 2018. A taxa de produtividade dos magistrados, aferida pelo Índice
de Atendimento à Demanda, chegou a
121,69% em 2018.

NOVEMBRO DE 2017 A JULHO DE 2019
Valores repassados a trabalhadores:
R$ 4.695.465.894,56
Alvarás Expedidos: 261.898
Valores arrecadados para os cofres públicos:
R$ 317.526.027,99
Novas ações: 294.560
1º Grau: 204.010
2º Grau: 90.550
Ações baixadas: 336.935
1º Grau: 264.907
2º Grau: 72.028
Ações julgadas procedentes: 8.270
1º Grau: 7.759
2º Grau: 511
Ações julgadas parcialmente procedentes: 70.487
1º Grau: 70.466
2º Grau: 21
Ações julgadas improcedentes: 22.497
1º Grau: 22.320
2º Grau: 177
Execuções:
Casos novos de execução no 1º Grau: 69.297
Processos baixados em execução no 1º Grau: 77.560
Taxa de Congestionamento:
2017: 60,12%
2018: 56,44%
Taxa de Produtividade:
2017: 90,23%
2018: 121,69%
Processos mais antigos: 84.979
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INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DO TRT DA BAHIA
REVOLUCIONAM SISTEMAS DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO
Em um cenário de contenção de gastos, a
tecnologia é a melhor resposta para dar efetividade aos trâmites dos processos judiciais. E o
investimento em tecnologia foi uma das maiores ações da gestão da desembargadora Maria
de Lourdes Linhares. Com uma equipe altamente qualificada, o TRT5 se destaca nacionalmente pela criação de aplicativos e sistemas que
promovem celeridade no processo judicial. O
aplicativo JTe, por exemplo, já é utilizado por
todos os regionais trabalhistas, e será adotado
pelo CNJ como modelo para o Poder Judiciário,
conforme anunciado na 5ª Reunião Ordinária
do Colégio de Presidentes e Corregedores dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
A presidente do Regional sabe que o desafio de adequar o aplicativo às necessidades
de todos tribunais é grande, mas também
sabe que a equipe especializada do TRT5 atenderá à demanda com maestria. “Em apenas
um tribunal, por exemplo, podem tramitar
diversos sistemas processuais. Para atender a
essa necessidade, nossa equipe tem desenvolvido uma base de dados que permite a todos
os tribunais interessados adotar o sistema”,
declarou. Com a nacionalização, o JTe passará
a se chamar eJud.

A atualização do aplicativo JTe, feita em
julho de 2019, permite aos magistrados e servidores utilizarem aparelhos de celular para
assinar decisões, atos e despachos, sem precisar de um token. Outra novidade é um módulo
somente para oficiais de Justiça, que podem ver
todos os mandados que precisam cumprir. O
módulo ainda traça rota com geolocalização e
disponibiliza “botão do pânico” para situações
de risco, com emissão de alerta e da localização
do oficial para o setor de Segurança do Tribunal.
Além do aplicativo, que leva a Justiça do
Trabalho para a mão do cidadão, o TRT5 ainda
inovou nos últimos dois anos ao criar o Sistema
de Remessa ao Calculista (SRC). Lançada em
julho de 2019, a ferramenta gerencia os processos da fase de conhecimento submetidos aos
profissionais para a elaboração de cálculos trabalhistas. O sistema foi idealizado em parceria
com a Secretaria de Tecnologia da Informação
e Comunicações (Setic) do TRT5 para facilitar e
controlar o envio de minutas de decisão para
quantificação entre o juiz, o diretor da vara e o
calculista da unidade. O sistema é uma novidade
na Justiça do Trabalho do país.
“Essa é mais uma ação pioneira do TRT
da Bahia. O Conselho Superior da Justiça do
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Trabalho já declarou interesse em incorporar a
ferramenta ao sistema PJe”, comemora o magistrado Firmo Leal. Antes da ferramenta, os
juízes não detinham controle sobre os prazos
dos cálculos, agora podem saber exatamente
em que fase está a elaboração das contas dos
processos.

PJe MAIS INTUITIVO
No início de 2018, o PJe foi atualizado
para a versão 2.0, apresentando mudança na
interface, deixando-o mais intuitivo, rápido
e com menos cliques no mouse. Em julho de
2019, o PJe foi atualizado para a versão 2.4. O
TRT5 foi um dos pilotos da nova atualização
no país, diagnosticando eventuais problemas
e apresentando soluções para o Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). A gestora regional do PJe, desembargadora Léa
Nunes, afirma que o sistema melhorou bastante e listou uma série
de novidades, entre elas a interação entre todos os Tribunais
Regionais para a realização de
consultas processuais. Antes as
pesquisas eram feitas em outras
plataformas, o que tomava tempo de quem as efetuava.
A versão 2.4 também apresenta a ferramenta de pesquisa
textual para a localização de sentenças,

despachos, atas de audiência, petição inicial e
de qualquer outra movimentação no processo.
Outra novidade é a inclusão do Sistema de
Interoperabilidade Financeira (SIF) que permite a consulta de saldos de contas judiciais para
pagamentos de custas processuais e alvarás.
Essa versão permite ainda a penhora de bens
através do Bacenjud.
A cada atualização, o PJe se torna mais
acessível para pessoas com deficiência. A desembargadora afirma estar “encantada com o
PJe” por ser uma revolução na forma de se julgar um processo, conferindo maior comodidade às partes, facilitando o julgamento pelos
magistrados. “O Processo Judicial Eletrônico
é um caminho sem volta. É uma nova cultura
no Judiciário. Além de ser sustentável por dispensar, cada vez mais, o uso do papel, ainda
confere maior celeridade aos julgamentos”,
declara Léa Nunes.
A desembargadora aponta que o desafio futuro para o sistema é a criação
do Plenário Virtual no 2º Grau. “Com o
Plenário Virtual, julgaremos processos sem a presença de advogados. Os
processos somente serão julgados
presencialmente quando houver pedido de sustentação oral ou quando
os desembargadores acharem que
é preciso uma discussão presencial
em determinado caso”, explica.
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O DESENVOLVIMENTO NÃO PARA
Outra novidade foi a criação da Comunicação Expressa. O projeto foi desenvolvido pela
Presidência, em parceria com a Corregedoria
Regional, para notificar as grandes empresas via
sistema PJe, com muitos processos na Justiça
do Trabalho. A medida otimiza o trabalho dos
servidores e evita que as notificações das empresas sejam feitas por oficiais de Justiça ou pelos
Correios, e ainda representa economia para os
cofres públicos. A notificação pelo PJe está prevista na lei que regulamenta o processo judicial
eletrônico no Brasil (Lei 11.419/06), assim como
no Código do Processo Civil.
O que mais motiva o TRT5 a desenvolver
tanta tecnologia é a aproximação com o cidadão que essas ferramentas proporcionam.
Uma pesquisa de satisfação realizada pela
Setic com 154 usuários da Justiça do Trabalho
na Bahia indica que 80% dos entrevistados
aprovam as iniciativas do Regional, sinalizando que o serviço é prestado com eficiência. O
bom desempenho é resultado de investimentos no setor. Nesta gestão foram entregues
1.950 novos computadores, 275 notebooks, 610
impressoras, 100 telefones fixos e 50 móveis.

VIDEOCONFERÊNCIAS DÃO MAIOR
CELERIDADE A JULGAMENTOS COM
TESTEMUNHAS QUE RESIDEM EM
LOCAIS DISTANTES
O TRT5 implantou as audiências através
de videoconferência com o objetivo de acabar
com as cartas precatórias para inquirição.
A medida permite acelerar o trâmite de processos em que uma das partes não resida na
comarca em que será realizada a audiência.
Todas as Varas da Justiça do Trabalho na Bahia
já foram equipadas com câmeras, monitores,
microfones e os softwares necessários para a
realização das videoconferências. Em todos os
fóruns foram disponibilizadas cabines para as
oitivas. Com as videoconferências, as audiências iniciais acontecem no prazo médio de um
mês. Segundo a presidente do TRT5, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, antes,
quando uma parte não residia na comarca, era
preciso expedir a carta precatória que poderia
adiar a primeira audiência em até um ano para
a testemunha ser ouvida.

“Agora, o juiz de Barreiras, ao observar
que a testemunha de uma das partes reside em outra cidade, através do Sistema de
Designação de Oitivas por Videoconferência
(Sisdov), marca o horário para a testemunha
comparecer a uma sala montada no fórum da
Justiça do Trabalho na cidade em que reside. O
sistema emite a notificação diretamente para
a testemunha. Ela comparece ao fórum e é
ouvida diretamente pelo juiz por videoconferência. Isso reduz custos, pois não é necessário
mais emitir carta precatória. Para além disso,
melhora a prestação do serviço ao cidadão e
confere maior celeridade ao julgamento final
do processo, com a prolação da sentença pelo
juiz”, explica a presidente do TRT5.
O mesmo sistema, por permitir a interação
entre as partes, poderá ser utilizado em cursos
da Escola Judicial e reduzir custos com pagamento de diárias e passagens para instrutores.
“Nessas salas de videoconferência também pode ocorrer capacitação de servidores e magistrados, através de videoaulas. Muitos servidores
se queixavam da necessidade de ir a Salvador
para capacitação. A qualquer momento pode
ser feita da Capital uma transmissão via videoconferência, dispensando custos com diárias,
deslocamento de instrutores. Hoje é possível alcançar toda a Bahia”, diz Orocil Pedreira Santos,
diretor da Secretaria de Organização e Métodos
(O&M). O diretor ainda afirma que houve muito
empenho da administração do TRT5 para implementar as audiências por videoconferência.
“Com esse projeto, todas as unidades do TRT na
Bahia podem ficar mais integradas e fortalecer
a missão institucional, que é prestar um serviço
ao cidadão cada vez melhor”, declarou.
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O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5ª REGIÃO É OURO

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região (TRT5-BA), através de sua ação estratégica, recebeu o Selo Justiça em Números
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na categoria Ouro, em dezembro de 2018. O Selo
Ouro pontua as questões de conformidade e
capacidade técnica e científica de produzir
dados, que podem ser traduzidas apenas
como produtividade. Assim, o TRT5 demonstra que é possível desenvolver muitas ações
com poucos recursos, sempre prestando
o melhor serviço para a sociedade. "Uma
gestão eficiente proporciona um resultado
positivo para a sociedade”, afirma a presidente do Regional, desembargadora Maria
de Lourdes Linhares.

Segundo o diretor de Gestão Estratégica,
Márcio Fernando, ao elaborar um plano estratégico, é preciso saber que o resultado não
será imediato, mas que é preciso elaborá-lo
e “revê-lo com frequência para avaliarmos o
nosso patamar atual e refletirmos para qual
queremos passar”. Para uma gestão exitosa,
o TRT5 priorizou a tecnologia, com uso da ferramenta Business Intelligence (BI), investiu na
sensibilização de pessoas e no domínio técnico, aumentou as possibilidades de resolução
de litígios com a conciliação, além de promover o maior número de execuções possíveis.
Entre as metas estabelecidas pelo CNJ, o
TRT5 conseguiu cumprir a de julgar mais processos do que recebe, julgar mais processos
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antigos, promover conciliações, aumentar a
execução, priorizar ações coletivas e julgar mais
ações dos maiores litigantes. “O Selo Justiça em
Números na categoria Ouro demonstra que o

TRT5 está fazendo seu trabalho bem-feito, que
é entregar a prestação do serviço jurisdicional
com qualidade para sociedade”, afirma a presidente do Regional, Maria de Lourdes Linhares.

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES

Apoio Direto

Pessoal

%

Primeira Instância

1.390

79,07%

Segunda Instância

368

20,93%

Total

1.758

100,00%

META 5 CNJ – ÍNDICE DE EXECUÇÃO

METAS
ESTABELECIDAS

PODER JUDICIÁRIO (CNJ):

RESULTADOS ATÉ JULHO/2019:

Meta 1 – IPJ - Índice de Processos Julgados
Meta 2 – IPA - Índice de Processos Antigos
Meta 3 – ICONc - Índice de Conciliação
Meta 5 – IE - Índice de Execução
Meta 6 – IACJ - Índice de Ações Coletivas
Meta 7 – IRA - Índice de Redução do Acervo

Meta 1 – 118% de cumprimento
Meta 2 – 94% de cumprimento
Meta 3 – 84% de cumprimento
Meta 5 – 139% de cumprimento
Meta 6 (1º Grau) – 98% de cumprimento
Meta 6 (2º Grau) – 92% de cumprimento
Meta 7 – 111% de cumprimento
TMDP (1º Grau) – 73% de cumprimento
TMDP (2º Grau) – 60% de cumpriment.

ESPECÍFICA JT (CSJT):
TMDPc – 1ª e 2ª Instâncias

MÉDIA DE 96,6%
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‘DIA DO CIDADÃO’ DÁ APOIO HUMANIZADO À
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO

Atenção, sentimento de ser, de fato,
um cidadão. É isso que desperta no público
uma das principais ações do TRT5 nos últimos dois anos. O ‘Dia do Cidadão’, projeto
que tem como propósito o apoio humanizado através do canal de comunicação
direto entre sociedade e administração do
Tribunal aconteceu em diversos momentos
ao longo dos últimos dois anos. A grande
novidade da gestão foi levar o ‘Dia do
Cidadão’ para o interior do estado: Barra
Grande, na Península de Maraú, a 275 quilômetros de Salvador. A ação facilitou a vida
dos cidadãos com processos em andamento na Vara de Ipiaú, que pouparam tempo
e dinheiro, uma vez que não precisaram
enfrentar tanto desgaste para chegar ao
município.
Nas edições realizadas em março, maio,
agosto e novembro de 2018, além de maio
julho e outubro de 2019, foram registrados
47 atendimentos, uma média de nove por dia
de projeto. A administração do Tribunal toma a frente dos atendimentos e aproxima a
Justiça do Trabalho do cidadão, como quando
participam do atendimento a presidente do
Tribunal, desembargadora Maria de Lourdes
Linhares; a vice-presidente, desembargadora
Débora Machado; a corregedora e a vice-corregedora, desembargadoras Dalila Andrade e
Marizete Menezes, respectivamente.

“É um sucesso muito grande. Os cidadãos
percebem que são ouvidos, acolhidos. Sabem
que nós nos preocupamos e que queremos
resolver os problemas deles. Normalmente,
chamamos os servidores das varas em que os
processos estão correndo, pedimos providências, olhamos como está o processo, damos
informações – como quando ele vai receber,
quando não vai. Esse contato amplia nosso
olhar para o jurisdicionado”, destacou a presidente do Tribunal, Maria de Lourdes Linhares.
Apesar da leveza com que decorre o “Dia
do Cidadão”, essa é uma ação que exige cuidado e dedicação da presidente e de sua equipe.
A população atendida costuma ser parte de
processos delicados, em fases processuais
como embargos, execução ou que aguardam
julgamento de recursos.
O trabalhador Reginaldo dos Santos, por
exemplo, foi um dos atendidos na edição de
maio de 2018. Ele move há quatro anos um
processo na Justiça do Trabalho contra uma
rede atacadista. Apesar de acompanhar a tramitação do processo pela internet, optou por
agendar o atendimento diferenciado para buscar orientações sobre como fazer acordo com
a empresa, já que o processo estava pendente
de julgamento de recurso. “Fiquei muito feliz
com a maneira como fui atendido. Me explicaram tudo de um jeito simples, e o melhor, sem
juridiquês”, observou.
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PRESIDENTE DO STF VISITA TRT5-BA PARA DIALOGAR
SOBRE QUESTÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO
O ano de 2019 entrará para a história do
TRT5-BA por ter recebido, pela primeira vez, a
visita de um presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF). Em março deste ano, a presidente do TRT5, desembargadora Maria de Lourdes
Linhares, recebeu o ministro Dias Toffoli.
Durante a visita institucional, o ministro Toffoli
reforçou a importância da Justiça do Trabalho
como “pacificadora das relações sociais”. O
presidente do STF ainda participou do seminário “Magistrados e Ética: Comunicação em
tempos de redes sociais e novas tecnologias”,
promovido pela Escola Judicial.
Durante a visita, o ministro afirmou
que seu objetivo era ouvir as dificuldades
e os problemas de cada Tribunal, para abrir
um diálogo dentro dos eixos de sua gestão:
transparência, eficiência e responsabilidade. “Nós temos que ter um Judiciário que,
cada vez mais, atenda às demandas da sociedade”, declarou. Para que se faça um melhor
atendimento, defendeu que o serviço seja
aprimorado. Na ocasião, a presidente do TRT
o informou sobre a criação dos Centros de

Conciliação da Justiça do Trabalho (Cejuscs)
para otimizar a prestação de serviço do
Tribunal ao cidadão, dando maior celeridade
e eficiência na resolução de conflitos trabalhistas. Maria de Lourdes ainda falou sobre a
preocupação com os cortes orçamentários e
carência de servidores.
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CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
DESTACA COMPROMISSO E EMPENHO DO TRT5-BA
EM JULGAR MAIS PROCESSOS
O compromisso do TRT5 com a paz social foi reconhecido pelo corregedor-geral
da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes.
Durante a correição realizada em julho de 2018,
o ministro informou que o Regional baiano é o
segundo em maior produtividade no país em
julgamento de processos do 1º Grau. “Vejo o
compromisso dos senhores em tornar o TRT5
o melhor do país. Tenho plena convicção e
confiança de que em breve verei este Tribunal
entre os melhores, vanguardeiro, com a missão
de promover a cidadania e o compromisso com
o acerto, com a ética. Um tribunal harmônico
que busca olhar o futuro com as lentes da promoção dos direitos fundamentais, dos direitos
sociais”, declarou o ministro na ocasião da
leitura da ata de correição ordinária. Na época,
o TRT5 havia recebido, em seis meses, 26 mil
novos processos e julgado 46,5 mil, o que representa um resultado de 180% em produtividade.
A política de priorização do 1º Grau adotada pelo TRT5 foi enaltecida pelo corregedor
pela destinação de mais servidores às varas.
O ministro Lélio Bentes também salientou a
importância de se utilizarem diversas formas
de investigação patrimonial para garantir a

execução de decisões judiciais e enfatizou
a necessidade de se reforçar a conciliação,
principalmente através dos Centros de
Conciliação (Cejuscs). O corregedor-geral ainda reforçou que a Justiça do Trabalho busca
“combater o desrespeito à cidadania”. O protagonismo feminino foi outro destaque do
corregedor, que observou a preponderância
de um número maior de juízas e desembargadoras no Regional e equidade dos cargos de
confiança entre servidoras e servidores. Para
o ministro, esse equilíbrio revela o “respeito
à diversidade”, que traz novas ideias e visões
para a sociedade.
Durante a visita correcional, o ministro
conheceu as instalações do Cejusc1, conversou com a desembargadora-ouvidora do
TRT5, Ivana Magaldi, presenciou um curso de
capacitação para estagiários de nível médio
do Tribunal, ouviu magistrados, advogados
e cidadãos. Ainda se reuniu com o chefe do
Ministério Público do Trabalho na Bahia,
procurador Luiz Carlos Carneiro, além de
participar da inauguração de uma exposição
contra o trabalho infantil em um shopping
de Salvador.
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FACILIDADE: TRT5 EMITE PELA
INTERNET CERTIDÕES GRATUITAS DE
EXISTÊNCIA DE AÇÕES TRABALHISTAS
Para facilitar a vida do cidadão, o TRT5
passou a emitir a Certidão Eletrônica de Ações
Trabalhistas (Ceat) gratuitamente em seu portal. A certidão sinaliza a existência de processos
trabalhistas na Corte, e pode ser emitida tanto
para pessoa física como para pessoa jurídica.
Ao solicitar o documento, serão apresentados
processos físicos e eletrônicos em que o nome
figure como parte. O nome de trabalhadores que
ajuizaram reclamações trabalhistas, no entanto, não será relacionado. O ato que regulamenta

a emissão pela internet foi assinado pela presidente do TRT5, desembargadora Maria de
Lourdes Linhares, e publicado em maio de 2019.
Quando não houver processos relacionados com o nome pesquisado, a certidão
será negativa. A pesquisa não apresentará ações de consignação em pagamento,
embargos de terceiros, apuração de falta
grave, mandado de segurança, processos
arquivados definitivamente, além de ações
originárias de 2ª Instância.

PJE-CALC ACELERA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS
E FACILITA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS
Os cálculos dos processos trabalhistas já são desempenhados, em 100% dos
casos, através do sistema PJe-Calc, lançado
pelo TRT da Bahia em novembro de 2018. A
regulamentação do sistema foi feita pela
presidente do TRT5, desembargadora Maria
de Lourdes Linhares, e pela corregedora
Regional do Trabalho, Dalila Andrade. “O
sistema dá suporte a todas as unidades judiciais de 1º e 2º Graus para elaboração dos
cálculos e uniformiza o processo, o que facilita a conferência dos cálculos e dá maior
celeridade ao trâmite processual”, afirma a
presidente do TRT5.
De acordo com a gestora do PJe do TRT5,
desembargadora Léa Nunes, antes do PJe-Calc
havia divergência na forma como os cálculos
das ações eram elaborados. "O PJe-Calc traz
uma grande mudança para o processo eletrônico. Antes, o cálculo era feito em uma planilha
pelos escritórios de advocacia e anexado ao
PJe. Posteriormente, o juiz dava vista à outra
parte, que fazia outro cálculo e disponibilizava
-o no sistema. O calculista da vara, a pedido do

magistrado, elaborava um novo cálculo para
ser analisado. Já com o PJe-Calc, todas as partes
fazem o cálculo no mesmo padrão, e, assim, se
confere maior celeridade e transparência ao
processo”, explica a gestora do PJe.
Para plena implantação do sistema,
em abril de 2019, o TRT5, em parceria com a
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia
(OAB-BA), realizou o Curso de Formação de
Multiplicadores do PJe-Calc para advogados. Na
época, a vice-presidente da OAB-BA, Ana Patrícia
Dantas Leão, afirmou que o convênio trouxe
benefícios para os operadores do Direito. “A parceria da OAB e TRT5 é mais um apoio à disposição de toda a advocacia”, afirmou. O presidente
da Associação dos Advogados Trabalhistas da
Bahia (Abat), Ivan Isaac, afirmou que “a uniformização de critérios e procedimentos, principalmente na execução, representa um avanço e
um facilitador para a celeridade dos processos e
para a entrega da prestação jurisdicional”. Para
ele, a ferramenta será “muito útil e proveitosa
para o exercício da advocacia e para a resolução
das execuções trabalhistas”.
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FORÇA-TAREFA AUMENTA PRODUTIVIDADE E MOVIMENTA
1,3 MIL PROCESSOS QUE DEPENDIAM DE CÁLCULOS
Para dar solução a processos que dependiam de cálculos, o TRT5 realizou em janeiro,
durante o recesso forense, uma força-tarefa
para movimentar 1,3 mil processos. O mutirão fez atualizações e correções em cálculos
de processos para a liquidação de decisões
da 2ª Instância. O procedimento é importante
para que o acórdão seja proferido de forma
líquida, já com o valor final da condenação.
A força-tarefa foi composta por 20 servidores da capital e do interior, com a coordenação da Presidência e da Corregedoria do
TRT5. “Com esta medida, aumentamos a produtividade e reduzimos em 80% o número de
pendências de processos que aguardavam

cálculos. Foi uma ação exitosa, com o apoio
de uma equipe de calculistas que nos deram
total suporte”, afirmou a presidente, desembargadora Maria de Lourdes Linhares.

INTERLIGAÇÃO COM SISTEMA BANCÁRIO
De forma bem sucedida, em janeiro de 2019, o TRT5 concluiu o Sistema de
Interligação Bancária com a Caixa Econômica
Federal. A ferramenta permite a recepção de
depósitos bancários e o encaminhamento de
ordens para levantamento e recolhimento de
valores de forma eletrônica. A interligação
foi regulamentada pelo Ato TRT5 n. 400, de 23
de novembro de 2018.
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MAIS COMODIDADE: PARCERIA ENTRE TRT5 E CAIXA ECONÔMICA
PERMITE SAQUE DE ALVARÁS EM QUALQUER AGÊNCIA
Mais uma inovação do TRT5 que facilita
a vida do cidadão foi a permissão de saques
de alvarás em qualquer agência da Caixa
Econômica Federal no estado. Com essa medida, o Tribunal baiano mais uma vez desponta
no cenário nacional. O alvará emitido no interior pode ser sacado na capital ou em cidades
próximas, assim como os alvarás emitidos em
Salvador poderão ser sacados em agências do
interior.
A presidente do TRT5 ressalta que a missão
de sua gestão foi melhorar e facilitar a vida das
pessoas, e a parceria com a Caixa Econômica
Federal é mais uma inovação nesse sentido,
porque vai ampliar as possibilidades do saque
de um alvará. O superintendente regional da
Caixa Econômica, Kleber Coelho Paz, afirma
que a parceria traz mais comodidade para os
beneficiários da Justiça do Trabalho. “Nossa
expectativa é que essa seja apenas mais uma
de muitas outras importantes medidas que a
sinergia entre o TRT da 5ª Região e a Caixa pode
proporcionar”, declarou.

Para o presidente da Associação Baiana
dos Advogados Trabalhistas (Abat), Ivan Isaac,
“a parceria facilita muito o trabalho dos advogados, pois aperfeiçoa os recursos no que diz
respeito a deslocamento e, em consequência,
economia de tempo. Tempo esse que, em vez
de perdido não somente em deslocamento,
mas também em fila no banco, pode ser empreendido em estudo e trabalho efetivo de
advocacia”, declarou.
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TRT5 CONSEGUE AUTORIZAÇÃO PARA NOMEAR 40 SERVIDORES
PARA PREENCHER VAGAS ABERTAS COM APOSENTADORIAS
O CSJT, em março de 2018, autorizou o
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região a
nomear 40 servidores, para vagas de analistas
e técnicos judiciários. Os nomes foram aprovados no concurso público que venceria em
abril daquele ano. Os nomeados preencheram
vagas abertas em decorrência de aposentadoria de servidores no Regional. Inicialmente,
apenas 16 vagas foram disponibilizadas, mas
a quantidade de vagas foi antecipada através
do empenho da presidente do Tribunal, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, em
realizar permuta com outros TRTs. Para isso,
ela negociou diretamente com o CSJT.
Em fevereiro de 2018, a presidente do
TRT5 conseguiu a prorrogação da cessão de 16
servidores estaduais da Fundação da Criança
e Adolescente (Fundac) que estavam à disposição do Tribunal há muitos anos. A prorrogação
foi determinada pelo governador da Bahia,
Rui Costa, durante uma reunião no Palácio de
Ondina, residência oficial do governador na
Capital baiana. Segundo a presidente, o governador foi sensível às dificuldades do TRT5 com
relação à restrição no quadro pessoal. “Ele
atendeu ao pleito do Tribunal, garantindo que
manterá a cedência dos servidores”, declarou
a desembargadora.

SABB AUMENTA EFETIVIDADE DE VARAS EM
BLOQUEIO DE VALORES EXPEDIDOS POR JUÍZES
Através de uma parceria com o TRT de
Goiás, a Justiça do Trabalho da Bahia utiliza o Sistema Automatizado de Bloqueios
Bancários (SABB) para aumentar a efetividade
na execução de ações. A ferramenta é elogiada pelos diretores de varas por facilitar a
emissão de ordens de bloqueio de valores expedidas pelos juízes do Trabalho ao Bacenjud.
Com a inserção de informações do processo,
como o nome dos réus e os valores a serem
bloqueados, o sistema encaminha as ordens
de bloqueio ao Bacenjud.

O SABB evita que os servidores das varas
aguardem o retorno das respostas das instituições financeiras sobre os bloqueios, por exigir
mais tempo de serviço e organização do setor.
O sistema aumenta a efetividade das ordens de
bloqueio, que podem ser reiteradas na periodicidade e no prazo definidos pelo magistrado. O
SABB foi cedido ao TRT5 em agosto de 2018. O
sistema também pode ser utilizado para pesquisa de informações de um processo, valor
do débito e nome dos réus inscritos no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
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BUSCA POR PRECEDENTES E CASOS DE REPERCUSSÃO
GERAL SÃO PADRONIZADOS PELO NUGEP
Os trâmites dos julgamentos de repercussão geral, casos repetitivos e incidentes de assunção de competência foram padronizados
com a criação do Núcleo de Gerenciamento
de Precedentes (Nugep). O núcleo foi instalado no TRT da Bahia em agosto de 2018 e atende à Resolução n. 235, de 2016, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). O principal objetivo
do Nugep é acompanhar os processos submetidos à técnica dos casos repetitivos e da
assunção de competência em todas as fases,
alimentando o banco nacional de dados criado pelo CNJ e auxiliando os órgãos julgadores
na gestão do acervo sobrestado.

O Nugep disponibiliza no site do TRT5 banco de dados para pesquisa, com registros dos
temas e informações padronizadas de todas as
fases percorridas dos Incidentes de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) e de Assunção
de Competência (IAC). Para organizar o núcleo, os
servidores participaram de workshop organizado pelo CNJ. “A ferramenta é importante para os
advogados que querem consultar precedentes
do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), além do sobrestamento dos
processos judiciais e dos avisos e ofícios a eles
referentes”, afirma o servidor, Milton Jones Neto.

ADMINISTRAÇÃO DO TRT5 INVESTE EM SEGURANÇA
E SAÚDE PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS
Na gestão da desembargadora Maria de
Lourdes Linhares, o TRT5 promoveu uma série
de reformas em comarcas do interior. Os fóruns de Teixeira de Freitas, Euclides da Cunha,
Alagoinhas, Irecê, Jequié, Itaberaba, Barreiras
e Jacobina receberam melhorias que proporcionam mais conforto para o cidadão, para a
advocacia e para a magistratura. Em Salvador,
foram realizadas reformas nas sedes da Justiça
do Trabalho, como no Núcleo de Informação e
Acompanhamento Processual (Niap), e nos banheiros da sede administrativa, em Nazaré.

Para melhorar a qualidade de vida de servidores e magistrados, foi interiorizada a realização de exames médicos periódicos. Entre
2018 e 2019, foram feitas visitas a 21 comarcas
do interior, com avaliação de 624 magistrados e servidores afastados. A Administração
do TRT5 ainda instalou um novo consultório
odontológico no Fórum do Comércio, em
Salvador, para ampliar o atendimento.
A segurança institucional foi uma preocupação constante da presidente do Regional, tanto que foram realizadas melhorias no sistema de
combate a incêndio na capital e no interior, com
instalação de sinalizações, alarmes de emergência, placas luminosas, detectores de fumaça e
testes hidroestáticos das mangueiras. Também
foram feitos testes de pressão nos hidrantes, recarga de extintores, além da promoção de curso
de capacitação de brigadistas. Outra ação foi a
distribuição de fardamentos táticos e equipamentos não letais a todos os agentes da Justiça
do Trabalho no estado. Esses profissionais também foram capacitados através de dois cursos:
um de armamento e tiro para porte de arma de
fogo de uso institucional e outro específico para
treinamento de tiro na caatinga.
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COMUNICAÇÃO DO TRT5 É DESTAQUE
NAS MÍDIAS TRADICIONAL E DIGITAL
COM CAMPANHAS E SÉRIES INÉDITAS

A Secretaria de Comunicação do TRT5-BA
se destacou nos últimos dois anos nas mídias
tradicional e digital. O monitoramento realizado pela empresa MidiaClip, iniciado no segundo semestre de 2018, aponta a publicação de
1.964 matérias divulgadas no rádio, na TV, no
jornal impresso e nos sites on-line, das quais
se sobressaem aquelas enviadas pela própria
Secretaria como sugestão de pauta para que
jornalistas apurem detalhes. O volume de matérias sobre o TRT5 na imprensa representa o
valor comercial de mais de R$ 41 milhões, ou
seja, quanto o Tribunal teria de desembolsar
caso a divulgação do material fosse paga.
O diretor, Josemar Arlego, observa que
essa relação com a imprensa é transparente,
produtiva, respeitosa e proveitosa, de modo
que o TRT5 é considerado fonte de referência

pelos veículos de comunicação. A qualidade
das produções do Tribunal também é reconhecida institucionalmente. Cerca de 70 matérias
televisivas produzidas pelo Regional foram
veiculadas na programação da TV Justiça no
biênio, por meio de um acordo de cooperação técnica firmado com o Supremo Tribunal
Federal.
Entre esses produtos está o projeto ‘TRT5
na Estrada’, série que mostra a importância
da Justiça do Trabalho para o desenvolvimento das cidades do interior baiano, os perfis de
cada Vara do Trabalho de acordo com a região
onde se encontra e a atividade econômica ali
desenvolvida, e o papel dos juízes e servidores
na garantia dos direitos dos trabalhadores.
Nesse contexto de novidades na produção audiovisual está também a série ‘TRT5
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Transforma Vidas’, desenvolvida com a técnica do storytelling. A proposta do projeto é
mostrar o lado humano que envolve a Justiça
do Trabalho, como o TRT5 transforma a vida
de magistrados, servidores, advogados, trabalhadores e empresas.
As duas séries estão disponíveis no
YouTube, onde também podem ser encontradas as reportagens produzidas pelo TRT5
Notícias. No último biênio, foram publicados
282 vídeos na plataforma. Destaque também
para as outras redes sociais digitais do Tribunal:
até outubro de 2019 havia 11,4 mil seguidores
no Twitter, em que foram feitas 806 postagens;
20,7 mil seguidores no Instagram, tornando o
TRT5 o tribunal mais seguido na plataforma
entre os demais, com 843 publicações entre
stories e feed; e cerca de 14,3 mil seguidores no
Facebook, onde foram feitos 680 posts.
Exemplos de ações marcantes da Comunicação nas redes sociais foram twittaços
realizados em abril de 2019 contra as fake news envolvendo a Justiça do Trabalho e, em junho do mesmo ano, pelo combate ao trabalho
infantil. Ambas as ações foram articuladas a
campanhas nacionais.
Outra forma de conscientização, desta
vez focada no público interno, é a campanha
publicitária. Foram 303 campanhas institucionais realizadas no biênio e expostas no portal,
intranet e nas sedes do TRT5 na capital e no
interior. A ação se mostra eficaz para atingir
o público, considerando os acessos do portal
do Regional: dados indicam a média de 48.384
acessos diários no biênio. Foram publicadas
1.611 matérias, das quais 1.024 eram exclusivas
da Intranet e 587 se destinavam ao público externo. O site é um caminho eficiente para se ter
acesso a informações com transparência, como
processos aptos a julgamento, contas públicas
e novidades envolvendo o Regional.
A Secom também estabelece relacionamento com magistrados e servidores pelo
serviço ‘Secom Atende’, por meio do qual
pode ser sugerida a publicação de inovações
na rotina de trabalho, da celebração de datas
festivas, confraternizações, eventos esportivos e culturais para que sejam divulgados.

USE O PLANO DE FORMA CONSCIENTE

Só assine guias
preenchidas corretamente
com datas e
serviços prestados
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TRT5-SAÚDE AVANÇA EM COBERTURA
E BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS
No ano de 2019, o TRT5-Saúde completou quatro anos de criação, com muito a
ser comemorado. De acordo com a presidente do Regional, desembargadora Maria
de Lourdes Linhares, o trabalho desenvolvido nos dois últimos foi de consolidação
do plano. “Conseguimos ampliar a rede de
prestadores credenciados, a cobertura de
novos procedimentos e de hospitais de
referência. Somos respeitados e prestamos
um atendimento de qualidade”, afirma a
desembargadora.
A carência de rede credenciada fora da
capital baiana foi suprida graças à concretização do convênio celebrado entre este
Tribunal e a Caixa Econômica Federal, que
entrou em vigor em novembro do mesmo ano,
assinado pela presidente do Regional e o então presidente do banco, Gilberto Occhi, em
26/03/2018. “Lutamos para celebrar este convênio para melhor servir aos beneficiários do
interior e aumentar a cobertura nacional. Foi
um trabalho bastante árduo, mas que melhorou o serviço. Neste período, formamos uma

equipe preparada para prestar um serviço de
excelência”, declara a presidente.
Desde então, cada beneficiário passou a
ter três carteiras de saúde para atendimento:
a do TRT5-Saúde, para uso em Salvador; a da
Amil, para uso preferencial no interior e demais
regiões do país; e da Saúde Caixa, para suprir as
lacunas dos dois outros planos e também para
uso preferencial no interior e demais regiões
do país. A presidente do Conselho Deliberativo
do plano de autogestão, que também é vice-presidente do Tribunal, desembargadora
Débora Machado, considera esse convênio
uma vitória para todos nós.
São mais de 6,4 mil beneficiários utilizando os serviços do TRT5-Saúde. Quando o plano
foi lançado, em 2015, 3,6 mil vidas dependiam
desse convênio. O número foi ampliado para 5,3
mil em 2016 e 5,8 mil em 2017. Cerca de 440 prestadores incluem a rede credenciada, entre clínicas e profissionais em quase todos os ramos da
medicina. Destaque para a ampliação da rede
em áreas mais deficientes, como pediatria, obstetrícia, geriatria e cirurgia bucomaxilofacial.
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De acordo com a presidente, “para atender bem os beneficiários, o TRT5-Saúde tem se
aprimorado dia a dia, embora ainda haja muito
a trilhar, sempre. Vejo a autogestão como uma
importante conquista, porque do outro lado
do balcão está um de nós, empatia essencial na
área de saúde. Além disso, a autogestão nos dá
a conhecer, e isso certamente favorece ações
da própria administração em prol da saúde de
servidores e magistrados”. A presidente ainda
destaca a atuação do Conselho Deliberativo,
especialmente, na aprovação de procedimentos importantes.
Pesquisa de satisfação promovida pelo TRT5Saúde revela que 97% dos usuários entrevistados
aprovaram o plano TRT5-Saúde. A pesquisa ouviu
345 beneficiários titulares. Aproximadamente
58% dos entrevistados estavam satisfeitos com a
cobertura de atendimento; 23,01% dos usuários
disseram estar muito satisfeitos; 10,32%, pouco
satisfeitos; e 7,96% estavam insatisfeitos. Entre
os usuários que participaram da pesquisa online,
49,85% classificaram o desempenho da autogestão como ótimo; 38,64% como bom; 8,55%
como regular; e 2,95% categorizaram como ruim.
Quanto à autorização de exames e procedimentos, 98,67% demonstraram satisfação, enquanto
apenas 1,32% classificou como ruim. Já sobre autorizações de internações, 49,08% classificaram
como ótimo; 43,56%, como bom; e 7,36%, como
regular.
“Todos os membros do Conselho Deliberativo e os servidores são comprometidos com
os propósitos do plano. Cuidar da gestão de
um plano de saúde é uma responsabilidade
muito grande e todos os envolvidos atuam pelo
sucesso da iniciativa”, afirma a presidente do
Conselho Deliberativo do TRT5-Saúde, desembargadora Débora Machado.

AUTOGESTÃO DE REFERÊNCIA
O modelo de autogestão do TRT5-Saúde
é bem-visto não apenas entre os usuários.
Outros tribunais regionais já demonstraram
interesse em implementar esse modelo. Em setembro do ano passado, membros do Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6-PE)
estiveram no Tribunal baiano para conhecer a
experiência do TRT5-Saúde. No mês seguinte,
foi a vez do Tribunal de Justiça de São Paulo

(TJ-SP) conhecerem o sistema de autogestão
do Tribunal. Também demonstrou interesse no
serviço o Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(TRF-5), com sede em Pernambuco.
Entre as práticas adotadas está a realização de reuniões do Conselho Deliberativo pelo
menos a cada bimestre. Se surgir uma demanda urgente antes desse período, uma reunião
extraordinária é marcada. Se a demanda for de
fácil solução, a votação ocorre por e-mail, em
um dos grupos do conselho deliberativo. Em
todas as reuniões, são lavradas atas detalhadas
e circunstanciadas.
A equipe do TRT5-Saúde atende, diariamente, os beneficiários que buscam informações sobre a cobertura do plano, os pedidos de autorização e de outras demandas. A equipe acompanha
a fiscalização de contratos; recebimento e conferências das faturas; pedidos de reembolsos;
e cria pesquisa para rede credenciada. O setor
de Tecnologia do Regional ainda desenvolveu
a carteirinha virtual e um aplicativo para smartphone. O TRT5-Saúde também utiliza a ferramenta do Business Intelligence para melhorar o
compartilhamento e monitoramento de
informações, além do gerenciamento
do plano de saúde.

TRT5 SAÚDE EM NÚMEROS
Em agosto de 2015, primeiro ano de
TRT5-Saúde, eram 3.597 segurados
Em dezembro daquele ano, o número subiu
para 4.429
Em dezembro de 2016, eram 5.292 segurados
Em dezembro de 2017, eram 5.791 beneficiários
pelo plano
Em dezembro de 2018, o número de segurados
subiu para 6.254
Distribuição regional, até agosto/2019: 4.487
segurados em Salvador; 1.973 no interior
Aprovação do TRT5-Saúde foi de 97%, segundo
pesquisa online feita em 2018
Mais de 400 instituições credenciadas, todos
cobertos no rol da ANS, além de pilates, RPG e
hidroterapia
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Manu Dias

É DIREITO da criança e
do adolescente estudar
em escola segura, de
qualidade e em tempo
integral, pelo menos
até os 17 anos de idade.

Trabalho infantil é ilegal. Denuncie: disque 100.

CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
MOBILIZA MILHARES DE CIDADÃOS ONLINE E OFFLINE
COM TWITTAÇO, EXPOSIÇÃO E CONCURSO CULTURAL
O estado da Bahia amarga o terceiro lugar
em exploração do trabalho de crianças em
todo o país. Não à toa o Dia Mundial Contra o
Trabalho Infantil, em 12 de junho, precisava
mobilizar os cidadãos e reforçar que lugar de
criança é na escola, aprendendo e desenvolvendo suas habilidades cognitivas. No biênio, a
mobilização do Tribunal Regional do Trabalho
da 5ª Região (TRT5) alcançou cidadãos por
meios online e offline.
O destaque foi a exposição itinerante “Um
mundo sem Trabalho Infantil”, disponibilizada
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
aconteceu em 2018 e em 2019. As placas informativas foram expostas no Shopping da Bahia
e no Salvador Shopping, na capital baiana. Nos
dois anos, a inauguração da mostra contou
com a presença do presidente do TST, ministro

Brito Pereira, e do corregedor-geral, ministro
Lélio Bentes Corrêa.
A presidente do Regional, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, ressalta a
importância de uma ação como essa, devido
às mazelas pelas quais o trabalho infantil é
responsável, como a reprodução do ciclo da
pobreza e da evasão escolar. “Precisamos erradicar o trabalho infantil na Bahia”, reforça.
Para conclamar a sociedade a combater o trabalho infantil, em 2019, o TRT5
mobilizou o Twitter com as hashtags
#BrasilSemTrabalhoInfantil, que foi um dos três
assuntos mais comentados na plataforma, e
#InfanciaSemTrabalho, promovida pelo TST em
parceria com o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT). O Regional baiano realizou cerca de 60 postagens sobre o tema, com imagens,
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informações, vídeos e convites
para que outras instituições
se mobilizassem. No total, os
posts receberam quase 28 mil
visualizações.
“Aqui na Bahia, nós fizemos uma campanha muito intensa contra essa chaga, que é
a necessidade de a criança trabalhar. Sabemos que o trabalho
é importante, mas não deve ser
desenvolvido por crianças. A criança ainda não
tem preparo emocional e físico para o trabalho.
Ela precisa estudar e se preparar para ser um
adulto que trabalha em condições plenas e
humanas”, explica a juíza Doroteia Azevedo,
auxiliar da Presidência, gestora regional do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
e de Estímulo à Aprendizagem e representante
titular do Regional no Comitê Gestor da Agenda
Bahia do Trabalho Decente.
Outra ação de sucesso em 2019 foi a
mobilização de torcedores na partida Bahia x
Grêmio, que aconteceu na Arena Fonte Nova,
em Salvador, pelas Quartas de Final da Copa
do Brasil. Uma equipe do Regional desfilou no
campo com uma faixa, antes do início do jogo,
reforçando a hashtag da campanha. Juízes e
servidores distribuíram panfletos informativos
para os torcedores que estavam no local. Tanto
em 2019 como também em 2018, banners foram
instalados nas estações de metrô Lapa e Pirajá,
duas das mais movimentadas de Salvador. As
peças divulgavam o número 100 como canal para denúncias de flagrantes de trabalho infantil.

MAIS PRÓXIMO DOS JOVENS
Certamente o que mais aproximou os
jovens do tema foi o Concurso de Redação do

TRT5, realizado pela primeira
vez em 2019. Cinquenta e quatro
textos foram escritos por estudantes do 8º e 9º anos do Centro
Severino Vieira e do Colégio
Ruy Barbosa, em Salvador, e da
Escola Clariezer Vicente dos
Anjos, em Miguel Calmon, na região da Chapada Diamantina. As
instituições de ensino integram
o Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania, da Justiça do Trabalho da Bahia.
Com o tema “Combate ao Trabalho Infantil
e Estímulo à Aprendizagem”, os estudantes
concorreram a um notebook (para o 1º lugar)
e um tablet (para o 2º e 3º colocados). A vencedora do concurso foi a estudante Tarsila Lima,
do Colégio Estadual Ruy Barbosa, que escreveu
a redação de título “Mentes brilhantes sufocadas pelo trabalho precoce”.
De acordo com a juíza Dorotéia Azevedo,
os jovens sabem que criança não deve trabalhar, principalmente até os 16 anos, e estão
conscientes também de que faltam medidas
do poder público para acolher famílias que não
têm fonte de renda ou, quando têm, é fonte
de renda muito pequena – um dos fatores que
colocam as crianças na condição de “ter” que
trabalhar. “‘Ter’, entre aspas, porque são vários
os fatores que influenciam, como a decisão da
família, que obriga aquela criança a trabalhar;
a falta de uma política pública direcionada às
crianças, como escola em tempo integral, de
qualidade; melhor remuneração ou incentivo
à carreira do professor. O Estado, de um modo geral, deveria estimular a preparação dos
jovens para que sejam adultos que trabalhem,
mas não crianças que trabalhem”, analisa a
magistrada.
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TRT DA BAHIA HOMENAGEIA PERSONALIDADES
QUE COLABORARAM COM A JUSTIÇA DO TRABALHO

Personalidades que colaboraram com
a Justiça do Trabalho foram homenageadas
pelo TRT da Bahia no dia 29 de maio de 2019
com a Comenda Ministro Coqueijo Costa,
da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho
da Bahia. A solenidade, realizada no Salão
Nobre da Reitoria da Universidade Federal
da Bahia, foi conduzida pela presidente
do Regional, desembargadora Maria de
Lourdes Linhares.
A comenda foi concedida a 65 personalidades, entre ministros, presidentes de

tribunais, procuradores, autoridades políticas, membros do Executivo, magistrados
e servidores. Alguns dos homenageados,
como o presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Dias Toffoli; o presidente do TST, ministro João Batista Brito
Pereira; e o corregedor nacional de Justiça,
ministro Humberto Eustáquio Martins, não
puderam comparecer à cerimônia, mas receberam a Comenda em outra oportunidade.
Entre os agraciados presentes estavam
o chefe do Ministério Público do Trabalho
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na Bahia (MPT-BA), procurador Luís Carneiro
Filho; o conselheiro do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) André Luís Godinho; o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Douglas Alencar Rodrigues; e o presidente
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
(TRE-BA), desembargador Edmilson Jatahy
Fonseca Júnior. A superintendente Regional
do Trabalho na Bahia, Gerta Schultz, também foi condecorada.
Segundo a presidente do TRT5, “cada
agraciado tem um valor especial para a Justiça
do Trabalho”. As medalhas foram entregues
pelas desembargadoras Maria de Lourdes
Linhares, Débora Machado, Dalila Andrade,
Marizete Corrêa e Ivana Magaldi, membros
do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário
do Trabalho da Bahia. O evento contou com
a presença dos ministros do TST Cláudio
Brandão e Luiz Philippe de Mello Filho; do comandante do 2° Distrito Naval em Salvador,
vice-almirante Marcelo Francisco Campos;
do presidente da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho (ANPT), procurador
Ângelo Fabiano da Costa; da presidente do TRT
de Mato Grosso e do Colégio de Presidentes
e Corregedores dos TRTs, desembargadora
Eliney Bezerra Veloso; e do deputado estadual Luciano Simões Filho, representando
o presidente da Assembleia Legislativa da
Bahia (AL-BA), deputado Nelson Leal.
A Comenda Ministro Coqueijo Costa foi
instituída em 2003, através da Resolução
Administrativa 34/2003 e é constituída
nos graus de Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador e Oficial. A medalha representa a mais alta homenagem da Justiça
do Trabalho baiana a personalidades que
prestaram relevantes serviços à sociedade,
como magistrados, lideranças políticas, servidores públicos, personalidades do meio
jurídico e outras. Homenageia ainda a memória de Carlos Coqueijo Torreão da Costa,
que foi presidente do TRT5 (1967 a 1971) e
ministro-presidente do TST (1984 a 1986).
Os nomes são indicados pelo Conselho da
Ordem e levam em conta, entre outros critérios, os relevantes serviços prestados à
Justiça do Trabalho e a atuação na área do
Direito.
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PRESIDENTE E CORREGEDORA DO TRT5 SÃO HOMENAGEADAS
POR TRIBUNAIS PELO TRABALHO REALIZADO NA BAHIA

O trabalho realizado pela presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região, desembargadora Maria de Lourdes
Linhares, e pela mesa diretora, foi reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho,
pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e
pelos Tribunais Regionais do Trabalho da
2ª Região (TRT2-SP) e da 15ª Região (TRT de
Campinas). Em março de 2019, a presidente
Maria de Lourdes e a corregedora regional
Dalila Andrade receberam o Grande Colar e
Medalha do Mérito Judiciário da Justiça do
Trabalho da 15ª Região, homenagem que
possui o grau mais alto de distinção naquela
Corte. A condecoração aconteceu durante a
solenidade de Abertura do Ano Judiciário do
TRT15, no Plenário Ministro Coqueijo Costa,
em Campinas, São Paulo.
Em abril de 2019, a desembargadora
Maria de Lourdes Linhares recebeu a Medalha
do Mérito da Magistratura, concedida em
alusão aos 410 anos do TJ-BA, a Corte mais
antiga das Américas. A medalha foi entregue

pelo presidente do TJ-BA, desembargador
Gesivaldo Britto, em visita ao gabinete da
presidente. Na ocasião, ela também recebeu
o livro “410 anos fazendo história”, além do
selo dos correios em comemoração à data.
No mês de agosto, a presidente do Regional
da Bahia recebeu a comenda no grau Grande
Oficial da Ordem do Mérito Judiciário do
Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho
(TST). A honraria foi entregue pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro
Lélio Bentes. O evento ocorreu na área externa da sede do TST, em Brasília.
Já no mês de setembro de 2019, a presidente e a corregedora do TRT da Bahia foram
homenageadas pelo Regional do Trabalho
de São Paulo, com a Comenda do Mérito
Judiciário do Trabalho de São Paulo. A desembargadora Maria de Lourdes Linhares
recebeu a Comenda no grau Grã-Cruz e a
desembargadora Dalila Andrade recebeu no
grau Grande Oficial. O evento aconteceu no
Salão Nobre da sede do TRT2, em São Paulo.
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ANA PAOLA MACHADO
DINIZ É EMPOSSADA
DESEMBARGADORA DO
TRT5-BA PELO CRITÉRIO
DE MERECIMENTO
A juíza Ana Paola Santos Machado Diniz
foi empossada desembargadora do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5BA) em 20 de agosto de 2019, em nomeação
assinada pelo presidente da República, Jair
Bolsonaro. A posse foi realizada no Gabinete
da Presidência e foi prestigiada por familiares,
colegas, advogados e servidores. A magistrada
atuava na 34ª Vara do Trabalho de Salvador e,
como desembargadora, passou a integrar a 2ª
Turma do TRT5. Ela foi promovida pelo critério
de merecimento, como previsto no Regimento
Interno do Tribunal.
Natural de Itabuna, sul da Bahia, Ana Paola
ingressou na magistratura como juíza substituta em 1992. No ano de 1993 foi promovida a juíza
titular da Vara do Trabalho de Guanambi, tendo

passado posteriormente pelas Varas de Teixeira
de Freitas, Ipiaú, 1ª e 3ª de Itabuna e 34ª Vara do
Trabalho de Salvador, sua última lotação, embora estivesse atuando como convocada na 2ª
Instância do Tribunal desde 2017.

TRT5-BA ESTREITA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM
REPRESENTANTES DA ADVOCACIA E DA MAGISTRATURA
O TRT5-BA estreitou relações institucionais
com diversas entidades que representam operadores do Direito do Trabalho. Ao longo do ano
de 2019, a presidente do TRT5, desembargadora
Maria de Lourdes Linhares, recebeu a visita
institucional da nova diretoria da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA),
da nova diretoria da Associação Baiana dos

Advogados Trabalhistas (Abat) e da diretoria da
Associação dos Magistrados do Trabalho da 5ª
Região (Amatra5). As visitas institucionais tiveram como objetivo discutir o aperfeiçoamento
do atendimento ao cidadão e proporcionar
melhores situações de trabalho para os magistrados, além de atuar em conjunto pelo fortalecimento da Justiça do Trabalho no país.
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SUSTENTABILIDADE É A PALAVRA DA VEZ NO TRT5,
QUE ACUMULA ÍNDICES IMPACTANTES
Um dos compromissos do TRT5 é com a
sustentabilidade. Se no aspecto financeiro
tem-se conseguido fazer muito com orçamento limitado, em termos socioambientais os índices são impactantes. Apenas no
ano de 2018 foram recicladas 160 toneladas
de papel, incluindo documentos, agendas e
caixas. Já no primeiro quadrimestre de 2019,
foram quase 5 toneladas doadas para uma
cooperativa especializada na reciclagem
desse material.
O Regional registrou uma redução de
12% no consumo de papel anualmente,

devido à adoção do Processo Judicial
Eletrônico (PJe) e do Sistema de Processo
Administrativo Virtual (Proad). “Além de
acelerar o andamento processual, o processo eletrônico reduz gastos públicos com
papel, material de expediente, mobiliário e
prédios para acomodação dos autos físicos”,
destaca Sandro Micucci, à frente do Núcleo
de Gestão Socioambiental e Cultural.
No biênio, também houve substituição
de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas
de LED para economizar energia; a substituição de torneiras comuns por torneiras
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automáticas para reduzir o consumo de
água; e a redução de 62,82% nos gastos
com telefonia fixa e 49,28% nos gastos de
telefonia móvel, em 2018, decorrente de um
novo contrato de prestação de serviços de
telefonia. Economia também no consumo
de gasolina, cujo consumo caiu 23,56% em
2018 com relação ao ano anterior. O TRT5
evitou ainda o descarte irregular de pilhas e
baterias, destinando 140 quilos dos dispositivos inutilizados para o programa ‘Recicle
Já Bahia’, da Secretaria de Administração do
Estado (Saeb). Apenas uma pilha, por exemplo, se descartada de forma irregular, pode
contaminar o solo por 50 anos.

AMBIENTAL, MAS PRINCIPALMENTE SOCIAL
Os destaques do Núcleo de Gestão
Socioambiental e Cultural não se restringem às contribuições para um ambiente
mais sustentável. No que diz respeito ao
social, principal vetor de funcionamento do Tribunal, foi realizado o projeto
‘Aprendizes em Cena’, com capacitação de
120 jovens em situação de vulnerabilidade
social para trabalhar com cenografia, iluminação e sonorização teatral, sem perder
de vista a experiência crítica e cognitiva
para que sejam formados cidadãos. O projeto foi realizado pela Associação Fábrica
Cultural com apoio do Tribunal Regional
do Trabalho da 5ª Região (TRT5), da
Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego na Bahia (SRTE-BA), do Ministério
Público do Trabalho (MPT-BA), do Ministério
Público da Bahia (MP-BA) e da Secretaria
do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do
Estado (Setre-BA).
A preocupação com a educação também orientou a doação de 730 livros e
revistas para estudantes de duas escolas
no distrito do Quererá, em Araci, interior
baiano. A ação foi resultado da campanha
‘Livros para o Sertão’, na qual foram obtidas
1.159 publicações, sendo 905 delas diretamente do Regional. As demais obras foram
distribuídas para o Centro Cultural de Araci;
para a Escola Ana Bernardes, em Cajazeiras
VI e para o Projeto ‘Ler na Praça’, em Brotas,

ambas em Salvador. A entrega foi feita pelo
servidor Franklin Carvalho.
Também foram celebradas campanhas de
conscientização. O Dia Mundial do Autismo,
comemorado em 2 de abril, foi marcado pela iluminação em azul dos Fóruns Ministro
Coqueijo Costa, em Nazaré, e Juiz Antônio
Carlos Araújo de Oliveira, no Comércio, em
Salvador. Ainda, durante todo o mês de abril,
nos anos de 2018 e 2019, as fachadas foram
iluminadas em verde, por causa da adesão do
TRT5 ao Abril Verde, movimento de conscientização sobre a importância da segurança e
da saúde do trabalhador. O movimento é uma
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) e do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT) em conjunto com os regionais.
Além de palestras e ações nas redes sociais, o
TRT5 incluiu em seu site link que direciona os
usuários para a página do Programa Nacional
de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
No mês de outubro, as fachadas dos
prédios da Justiça do Trabalho, em Salvador,
receberam iluminação na cor rosa, em alusão à campanha mundial contra o câncer
de mama. Os perfis do Regional nas redes
sociais também ganharam peças alusivas à
campanha para estimular a prevenção. Em
dezembro de 2018 o Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3,
foi marcado pela realização do 6º Encontro
sobre Acessibilidade do TRT5.

DADOS IMPORTANTES
21 mil toneladas de papel recicladas nos
últimos dois anos
140 kg de pilhas e baterias no biênio destinadas
para o Recicla Já Bahia
O consumo de papel caiu 12% em 2018, quando
comparado com 2017, graças à implementação
dos processos eletrônicos.
1.159 publicações arrecadados na campanha
‘Livros para o Sertão’
120 jovens de Salvador capacitados no projeto
‘Aprendizes em Cena’
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CDP CAPACITA MAGISTRADOS E SERVIDORES E PROMOVE
FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DE ESTAGIÁRIOS

Setor responsável por capacitar magistrados e servidores do Tribunal Regional
do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA), a
Coordenadoria de Desenvolvimento de
Pessoas (CDP) acumula resultados significativos no biênio. Durante o ano de 2019, foram
capacitados mais de 950 servidores em cursos
como Business Intelligence, Índice Nacional
de Gestão de Desempenho, Atualização do
PJe, Formação de Calculista, presencial e EaD,
PJe-Calc e Libras. Em 2018, a CDP lançou o programa ‘Cuidando dos Estagiários’, em parceria
com a Seção de Assistência Social. O objetivo
é promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos estagiários de nível médio que
estão lotados em Salvador.
Até julho de 2019 foram realizadas duas
edições do projeto. Nesses encontros, os
estagiários são inseridos em discussões de
temas diversos, como saúde, autocuidado,
mercado de trabalho e violência contra a

mulher. “Nós levamos de palestras cantadas
a questões de sexualidade, como se comportar em sociedade, como agir profissionalmente dentro de uma instituição como o
Tribunal e questões pessoais mesmo”, explica o diretor da CDP, Antônio Barata.
Esse último se destaca devido à originalidade: a CDP e a Associação de Pais e Amigos
de Deficientes Auditivos na Bahia (Apada)
modularam um curso de 120 horas, em cumprimento a uma resolução do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT) que tornou obrigatório o percentual de 5% dos servidores formados em Libras. O curso semipresencial, com
um módulo realizado à distância e dois presenciais, teve início em julho de 2019. Foram
formadas três turmas, com 90 alunos cada. O
curso tem previsão de duração de cinco meses.
De acordo com Barata, essa formatação já foi
repassada a outros órgãos na Bahia, como o
Tribunal de Justiça.
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A pedido da Presidência do Regional, a
CDP promoveu a reciclagem anual de seguranças do Tribunal, orientada pela utilização
de tutoria interna e aquisição do curso implementado pelo TRT6, em Pernambuco. Os
servidores do interior receberam 30 horas de

capacitação à distância com o material importado do Regional vizinho e viajaram à capital
apenas para o teste de aptidão física – este,
por sua vez, realizado por servidores do TRT5
formados em Educação Física e credenciados
no Conselho Regional da categoria.

A CDP NO BIÊNIO
Desde 2018 assumiu o treinamento da Brigada de Incêndio do Tribunal, condição necessária para o
funcionamento da Corte. É o setor que coordena a reciclagem dos funcionários, inclusive conforme a
troca de alocações e funções que assumem.
Foram realizados três ciclos de gestão por competências, nos quais são avaliadas competências
técnicas e comportamentais dos servidores do TRT5 para identificar lacunas de capacitação
conforme a função exercida.
A gestão da progressão de carreira dos servidores é uma incumbência da CDP, a partir das avaliações
feitas por seus respectivos líderes. O diretor Antônio Barata alerta para a necessidade de as
avaliações acontecerem de forma fidedigna, para que as pessoas possam progredir na carreira e até
mesmo se aposentar.
Foram oferecidas capacitações para que o servidor pudesse aderir ao teletrabalho, também
conhecido como home office: segurança da informação, para proteger o tribunal; e riscos
ergonômicos, para a segurança pessoal do servidor, que aprender como deve sentar, que tipo de
mobília ter em casa e como dividir sua jornada. No período da gestão, foram realizadas duas oficinas
presenciais e um curso preparatório à distância.
Foram ofertados cursos de Formação de Secretário de Audiência, Business Intelligence, iGest – Índice
Nacional de Gestão de Desempenho, Análise de Depósitos Judiciais em Processos Arquivados,
Formação de Gerente de Projetos, Gestão de Risco no Setor Público, Desenvolvimento Gerencial para
o Gestor Público, Curso de Atualização do PJe - versão 2.4 para servidores e magistrados, Formação de
Calculista, presencial e EaD, Atualização de Débitos Trabalhistas em EaD, PJe-Calc, Libras, Programa
de Reciclagem Obrigatória para Agente de Segurança e Formação de Brigadistas.
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OUVIDORIA FORTALECE RELAÇÃO COM CIDADÃOS
E ATENDE MAIS DE 10 MIL MANIFESTAÇÕES

A Ouvidoria do TRT5 visa fortalecer a
relação com os cidadãos. Prova disso é que
a Ouvidoria resolveu 7.527 manifestações
apenas no primeiro ano de gestão. De janeiro
a julho de 2019, as manifestações resolvidas
no setor chegam a 4.899. Nos dois anos, os
atendimentos ultrapassam o número de 10
mil manifestações. O trabalho da Ouvidoria
é coordenado pela desembargadora Ivana
Magaldi e pela ouvidora substituta, desembargadora Léa Nunes. O setor também dá
suporte no “Dia do Cidadão”, promovido pela
presidente do Regional, desembargadora
Maria de Lourdes Linhares.
De acordo com a desembargadora-ouvidora, Ivana Magaldi, o órgão tem se mostrado
fundamental para a construção de uma consciência coletiva baseada na transparência e na
valorização dos direitos dos cidadãos, buscando
a aproximação de forma direta e descomplicada. Destacam-se os procedimentos informais,
como o contato instantâneo via telefone e
e-mail, além da simplificação na abordagem

de procedimentos corriqueiros, o que evita o
encaminhamento formal das manifestações
recebidas pelo órgão aos setores afetados por
reclamações e pedidos. A medida gera maior
celeridade no envio de resposta as partes.
“A Ouvidoria se tornou valiosa ferramenta à disposição dos cidadãos para tirarem suas dúvidas e receber reclamações,
denúncias, elogios e sugestões a respeito da
instituição e dos serviços por ela prestados.
Todos os que buscam a Ouvidoria compreendem que ali encontrarão o apoio necessário
para a solução de suas demandas, dentro dos
limites da competência do órgão. A Ouvidoria
é o grande elo de comunicação entre a população e o TRT da 5ª Região, valendo salientar
que seus serviços não se restringem ao público externo, mas se estendem aos servidores do próprio Tribunal, que se têm utilizado
desse canal como facilitador para busca de
informações, soluções de problemas e envio
de sugestões relacionadas ao próprio trabalho”, destaca a desembargadora.
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QUALIDADE DE DECISÕES DE RECURSO
DE REVISTA É ELOGIADA PELO TST
Com 30 anos de magistratura, a vice-presidente do TRT5-BA, desembargadora Débora
Machado, afirma que a experiência de trabalhar na Mesa Diretora foi proveitosa. “Apesar
de todos os percalços, a gestão foi profícua e
colhemos os frutos com a certeza de que, nas
próximas correições, o Tribunal verá o resultado do cumprimento das metas exigidas pelo
Conselho Nacional de Justiça. A cada gestão, a
cada ano, essa vontade de melhorar aumenta
em virtude do cidadão, que é a razão da existência da Justiça do Trabalho”, destaca.
A vice-presidente, que também comemora 15 anos como desembargadora, conta que
exercer o cargo na Administração foi algo que
sempre almejou por não estar distante da atividade judicante. “A atuação com os Recursos de
Revista me permitiu continuar com esse vínculo processual, de análise jurídica, que veio com
essa delegação por parte da presidente”.
O Recurso de Revista é um instrumento
utilizado para uniformizar as decisões judiciais do Trabalho no país sobre um determinado tema. Segundo a desembargadora Débora
Machado, houve um aumento expressivo do
uso desse recurso nos últimos anos. “A qualidade de nossas decisões em recursos de revista foi elogiada durante a correição do TST,
feita pelo ministro corregedor Lélio Bentes,
no sentido de quando damos provimento
ao recurso – damos no sentido de mandar
processar, porque quem vai analisar é o TST”,
destacou. Sobre os dados colhidos, ela diz ter
ficado “bem contente com o resultado”. “É

uma resposta muito positiva de que o que estamos fazendo é o certo”, pontuou. Para casos
repetitivos, a vice-presidente criou um banco
de dados padrão de textos para as decisões,
após análise do cabimento do recurso de
revista ou não. O banco de dados conta com
informações das mais diversas sobre cada tipo
de caso repetitivo nos recursos, entre eles, jurisprudência e termos jurídicos.
Além de ser responsável pelo Recurso
de Revista, a vice-presidente coordenou o
Conselho Deliberativo do TRT5-Saúde, que
conta com quase cinco mil beneficiários. “O
plano é um sucesso. Houve migração de muitos servidores, que tinham outros planos de
saúde”, afirmou a desembargadora Débora
Machado. “Quando se aumenta o número de
vidas cobertas, o cuidado e a responsabilidade da gestão também aumentam, para que o
plano seja saudável e não se tenha reajustes
que desestimulem a adesão. A nossa proposta sempre foi de autogestão de um seguro de
saúde, sem finalidade de lucro, com valores
razoáveis que possam ser custeados até o
final da vida”, observou. Para aprimorar o
atendimento de servidores e magistrados do
interior, o TRT5 fez uma parceria com a Caixa.
“Essa parceria foi uma grande vitória do nosso Tribunal. A prestação de serviços para os
usuários melhorou muito”, declarou. Em sua
gestão, ela deu início à gravação de todas as
reuniões da diretoria do plano de saúde, para
aumentar a transparência dos atos e fortalecer as atas das reuniões.

49

50

Revista de Gestão 2017-2019

USO OTIMIZADO DO BUSINESS INTELLIGENCE POTENCIALIZA
GESTÃO E REDUZ PRAZO DE CORREIÇÕES PRESENCIAIS
Otimizar tempo é também otimizar recursos no TRT5. Uma das ferramentas adotadas
para essa economia é o Business Intelligence,
software adquirido há dez anos pelo Tribunal
e aperfeiçoado nessa gestão. Ele é o responsável por modificar a realidade da Corregedoria,
sendo considerado um dos mais avançados
em uso por tribunais brasileiros.
“Investimos força de trabalho e o desenvolvimento de relatórios de ferramentas para
auxiliar tanto a Corregedoria a fazer correições remotas, gerenciar as unidades de longe,
verificar o andamento da tramitação dos processos a distância, como também liberamos
o acesso desses relatórios para as unidades
para gerenciarem seus acervos”, explica a
desembargadora Dalila Andrade, corregedora
Regional do Trabalho. Esse acompanhamento,
promovido pelo sistema eCorreição, reduziu o
tempo e custo das correições, pois as unidades
são correicionadas antes de a equipe chegar
ao local. E o impacto é notório: correições
que tradicionalmente se prolongavam por
três a cinco dias podem acontecer em horas,

dependendo da situação. “Uma unidade que
apresenta mais congestionamento, um acervo
maior, um volume de processos grande, demora mais tempo. Em compensação, o tempo
de correição é menor em unidades que apresentam desempenho muito bom. Em algumas
unidades, a visita correicional acontece em
algumas horas, limitando-se a reunião presencial com juízes, diretor e assistentes de diretor
da unidade”, acrescenta a corregedora.
Mas essa não é a única vantagem do software de BI. Já é permitido que um juiz ou servidor trabalhe em um processo dentro do BI,
porque a ferramenta dá acesso direto à tarefa
do processo no PJe. Isso é possível porque o
BI é um leitor de dados e, consequentemente,
lê o PJe e todo o eGestão, sistema estatístico
de processos judiciais da Justiça do Trabalho.
“Utilizando o BI, os usuários sabem que um
processo está parado em determinada tarefa
há 365 dias, por exemplo. Alguma coisa pode
estar errada. Aí ele clica no processo e verifica
que a ação está sobrestada, aguardando julgamento de um recurso no Tribunal Superior
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do Trabalho. Não tem nada com o processo,
está tudo bem. Mas às vezes um processo está
aguardando liberação de um alvará há 60 dias,
por exemplo. Pagamento é prioridade, então
está errado um processo aguardar 60 dias a
expedição de um alvará para ser entregue à
parte. O servidor tem condição, pelo BI, de verificar que o processo está naquela tarefa, por
aquele período, e pode ir diretamente naquele
caso corrigir e adotar o melhor ato processual
para fazer com que ele tenha trâmite regular”,
explica a desembargadora Dalila.

CORREGEDORIA ENFATIZA EDUCAÇÃO
A vice-corregedora, desembargadora
Marizete Corrêa, observa que a produtividade
da Corregedoria no biênio é resultado de um
esforço conjunto e da experiência que ela e a
desembargadora Dalila Andrade possuem por
serem juízas de carreira. “Alguns juízes são mais
novos, pouco experientes, ou estão adotando
uma técnica que não é a melhor para a produção, então orientamos nesse sentido”, explica.
E esse modo de agir, na sua percepção, é o
que a Corregedoria deve sempre buscar. Devese ouvir, orientar, responsabilizar e educar.
“Costumo dizer que a função da Corregedoria
não é punir, é uma função mais educativa. Nós
trabalhamos para educar”, resume.
Não à toa, uma das ações que se destacam nessa gestão é a Plataforma Wiki – Fluxo
Nacional Otimizado de Procedimentos de 1ª

Instância, onde estão reunidas informações
sobre procedimentos que foram levantados
em todos os regionais. O servidor que não souber como executar alguma ação terá à mão o
passo a passo de como realizar aquele ato, e de
qual procedimento deve vir em seguida.
“É como se fosse um grande manual do
usuário do processo judicial em primeira instância. É o melhor fluxo processual, a melhor
forma de trabalhar no processo em primeira
instância. Ele foi elaborado por todos os 24
regionais do Trabalho, de forma colaborativa,
validado por um comitê que coordena o projeto nacionalmente”, destaca a corregedora.
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DESTAQUES DA CORREGEDORIA
Correições – Em 2018, foram realizadas 49 correições. Do total, 43 foram realizadas em varas (18
na Capital e 25 no interior) e 6 em núcleos de Apoio. De janeiro a julho de 2019, foram realizadas
34 correições ordinárias, sendo 13 em varas da Capital, 18 em varas do interior e 3 em núcleos de
apoio do interior. De agosto a outubro de 2019, previsão de 16 correições ordinárias, das quais 8
em varas da Capital, 6 em varas do interior e 2 em núcleos de apoio do interior.
eCorreição – É o sistema integrado ao BI que permite a realização de correição remota online,
proporcionando economia de tempo de correição presencial e recursos do Tribunal. Os painéis
disponibilizam a Corregedoria aos juízes e às Varas do Trabalho ferramentas de gerenciamento,
manutenção, controle e melhoria de eficácia no trato das informações processuais e
administrativas.
Business Intelligence (BI) – Software de gerenciamento que acompanha acervo das unidades,
produtividade dos juízes, bem como lê dados do sistema eGestão e do PJe, permitindo que seja
possível trabalhar em processos dentro da ferramenta. Também é pelo BI que se pode ter acesso
a dados do iGest, o Índice Nacional de Gestão por Desempenho.
iGest – O Índice Nacional de Gestão por Desempenho é um indicador incluído no eGestão que
utiliza cinco mesoindicadores para avaliar as unidades e avaliar quais os pontos positivos
e negativos da unidade: acervo, celeridade, produtividade, congestionamento e força de
trabalho. Nessa gestão o iGest passou a ser lido pela ferramenta de Business Intelligence,
permitindo acesso rápido, de modo simpático e atualizado aos relatórios do eGestão.
Projeto Garimpo – Realizado em parceria com a Presidência, consiste em detectar saldos em
contas judiciais relativas a processos já arquivados e, consequentemente, o pagamento ao
exequente ou o recolhimento de contribuições previdenciárias, custas e imposto de renda, e
a devolução do remanescente ao executado. Em 2018, chegou-se ao total de 4.838 processos
arquivados com saldo em conta judicial superior a R$ 1 mil e 452 processos com parte incluída
no BNDT com saldo em conta judicial superior a R$ 1 mil. Desses, 23 possuíam saldos que
ultrapassam R$ 1 milhão cada. De janeiro a julho de 2019, 12 mil contas com alvarás expedidos
foram identificadas; levantamento de 5 mil contas; e R$ 81.275,97 destinados ao erário, em
virtude de depósito em conta sem correta identificação dos processos.
Projeto de Apoio às Varas – Essa ação tem como objetivo auxiliar as unidades que possuem
grande acervo processual e alta taxa de congestionamento na secretaria. As equipes de apoio
atuam do cumprimento de despachos à organização de Arquivo Provisório e identificação de
depósitos judiciais. Apenas no período de novembro 2017 a dezembro 2018, 9 unidades foram
beneficiadas: 6ª e 10ª Varas de Salvador, 1ª e 2ª Varas de Alagoinhas, Eunápolis, Barreiras, 1ª Vara
de Candeias, Guanambi e Teixeira de Freitas, esta última com Audiência Itinerante.
Audiências Itinerantes – O projeto otimizou a condução de processos em Teixeira de Freitas e
na 5ª Vara de Salvador no primeiro ano do biênio. Foram 220 audiências de instrução, com 178
processos solucionados em Teixeira de Freitas, no período entre 8 de outubro e 14 de novembro
de 2018. Nova ação acontece entre 12 de agosto e 12 de setembro de 2019. Na 5ª Vara de Salvador,
implicou redução do interstício de audiência de outubro de 2019 para março do mesmo ano.
Sistema de Remessa ao Calculista (SRC) – O sistema é uma ferramenta de envio de minuta de
decisões e gerenciamento das atividades dos calculistas, que agiliza as sentenças líquidas.
Implementado pelo TRT5, há a possibilidade de ser expandido para uso em todos os tribunais do
país. Com o SRC, os calculistas liquidam a sentença, fazem o cálculo, devolvem ao juiz via sistema
e colocam no PJe para o juiz assinar. Essa dinâmica permite agilidade e controle dos processos.
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ESCOLA JUDICIAL CELEBRA 15 ANOS COM 17,4 MIL
INSCRITOS EM CURSOS OFERTADOS EM DOIS ANOS

A Escola Judicial do TRT5 celebrou 15
anos em 2019. A ocasião foi marcada com
o lançamento do documentário ‘Entre conhecimento e formação – 15 anos da Ejud5’,
durante o 9º Encontro Institucional da
Magistratura, realizado em agosto. Ao longo
desses anos, a atividade da escola cresceu de
tal maneira que passou a ocupar todo o primeiro andar do Edifício Presidente Médici,
em Nazaré, em Salvador.
Para isso, a presidente do TRT5, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, liberou
recursos para realização de uma reforma na
estrutura física da Ejud5 no início da gestão,
inclusive, com a instalação de um estúdio. A
unidade foi equipada com quatro laptops,
três câmeras profissionais, três microfones
de bastão, um microfone de lapela e mesa de
edição de vídeo. Em todo o biênio, foram contratados 224 instrutores, que aumentaram de
996 para 2.453 o total de horas de formação
em 248 cursos realizados. Foram capacitados 17,4 mil estudantes, que representa um

incremento de 6 mil no número de magistrados e servidores formados, se comparado aos
11 mil dos anos anteriores.
Os destaques dessa formação são os
convênios firmados com a Faculdade Baiana
de Direito e com a Verbo Jurídico Educacional
para a realização de pós-graduação em
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho.
O curso da Baiana de Direito teve início em
novembro de 2018, na modalidade presencial,
com duração de 18 meses. Já a Verbo Jurídico
oferece aulas a distância, desde dezembro de
2018, com duração de 14 meses.
As mudanças também alcançaram a
matriz curricular da Ejud5, que ampliou para
além da técnica do Direito e passou a abordar
também Filosofia, Sociologia, Antropologia,
Psicologia, Psicoterapia, Cinema e Arte.
Os quatro eixos de atuação da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados do Trabalho (Enamat) – ética, alteridade, resolução de conflitos e direito e sociedade – também foram incluídos
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no conteúdo programático dos encontros
institucionais.
As ‘Sextas Alternativas’ refletem essa
visão interdisciplinar sugerida pela diretora
da Ejud5, desembargadora Margareth Costa.
O ciclo de apresentações promove palestras, cursos e exibições de filmes seguidos
de debates. Já foram tratados temas como
oratória, desafios das relações familiares na
contemporaneidade, autoconhecimento e
educação emocional.
Outros projetos significativos desta
gestão da Ejud5 são a ‘Escola Itinerante’, que

promove ações nos polos de Ilhéus-Itabuna,
Juazeiro, Feira de Santana e Vitória da
Conquista; e a ‘Oficina Permanente’, que foi
destaque na reunião nacional das Escolas
de Magistratura do Trabalho (Enamat), promovida em novembro de 2018. A oficina tem
como objetivo a capacitação de assistentes
e assessores com suporte de um instrutor.
Os servidores são divididos em grupos de
até quatro alunos, que trabalham por quatro
meses em casos práticos para aprenderem a
escrever sentenças ou votos. Já aconteceram
três turmas de cada tema.

coleta
de pilhas
e baterias
descarte ecológico

AQUI NO TRT5
Pontos de descarte
Nazaré:
- Térreo da Sede Administrativa.
- Ed. Coqueijo Costa, Bloco B, 2º andar.
Fórum do Comércio:
- Térreo.
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