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É com muitos projetos concluídos, alguns em conclusão, com ações, eventos, parcerias, campanhas e julgamentos marcantes que se encerra mais um biênio da mesa diretora do TRT5. Buscamos
uma palavra que representasse o novo Judiciário, e a palavra encontrada foi disponibilidade, a que
melhor se adequou à nova Justiça do Trabalho, hoje, funcionando online. Essa disponibilidade que
o processo eletrônico proporciona significa estar acessível todos os dias da semana, todas as horas,
em todos os lugares, inclusive nos mais remotos sítios do interior ou mesmo num país estrangeiro.
Nos últimos dois anos, a Justiça do Trabalho na Bahia avançou muito para concretizar esse ideal.
Num esforço conjunto, Administração, magistrados e servidores colocaram toda a Segunda
Instância e 49 Varas do Regional no ar, na internet, através do Sistema de Processo Judicial
Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT).
Embora a oferta de serviços aumente automaticamente com o uso da internet, isso não basta. O PJe
significa canal permanente, sem interrupções ou apagões, com suporte eficiente e rápido, além de
profissionais habilitados para operar o sistema. Significa investimento, aquisição de maquinário de
última geração, acúmulo de expertise e, principalmente, abertura à participação dos usuários. Para
funcionar, o PJe precisa de todos esses elementos, e o balanço dos últimos meses demonstra que
ele está funcionando.
Ao mesmo tempo, o Tribunal ainda conta com um grande legado de processos físicos, tanto nas
varas que já aderiram ao PJe quanto nas 39 que ainda se converterão ao sistema. E atua nessas ações
com a mesma desenvoltura, pois todas as demandas representam vidas humanas. É necessário, em
cada caso, garantir a devida provisão material, o apoio a magistrados e servidores e contemplar a
dimensão humana do trabalho: da relação que resultou em conflito e da atuação de profissionais
que resolvem esse conflito.
Como vocês verão nesta revista, realizamos diversas atividades, além da aposição do selo comemorativo em todos os documentos oriundos da Justiça do Trabalho. É bom lembrar que desde que
teve aprovado o seu texto em maio de 1943, a CLT vem desempenhando o importante papel de
promover o salto da transformação em nosso país, antes de uma estrutura eminentemente rural a
uma estrutura industrial e hoje com as modificações por que tem passado, continua a regulamentar
os direitos trabalhistas e deve estar preparada e adequada à regulação do novo salto para o século
XXI, que já caminha para sua segunda década.
Esse é o TRT da 5ª Região dando prosseguimento à tradição de eficiência na prestação jurisdicional. Na capital e no interior - e também na internet – sobressaem inúmeras demonstrações de
excelência. Algumas delas, registradas no último biênio, podem ser conferidas nas próximas
páginas.
Desembargadora Vânia Chaves
Presidente
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ENTREVISTAS

DESEMBARGADORA
VÂNIA CHAVES
O TRT5 realizou pelo menos duas revisões em seu
acervo de processos, a primeira no início da gestão
para atender ao BNDT, e recentemente, numa
iniciativa do próprio TRT. Qual a importância
dessas ações e da diminuição do acervo de processos?
O resultado do trabalho foi altamente positivo,
principalmente, porque com o sistema que nós
tínhamos, muitas vezes o processo caminhava,
passava por suas diversas unidades, mas no sistema
não estava atualizada a tramitação. Com essa
modificação física fizemos uma perfeita adequação, conseguimos limpar imprecisões detectadas
no sistema e adequar os dados que são catalogados
e cadastrados, refletindo, exatamente, a situação
dos processos no Tribunal, o que está bem melhor,
principalmente para consultas e o acompanhamento pelas partes, além da melhoria do próprio
trabalho nas varas e unidades.

Nos últimos meses 49 varas, na capital e no interior,
receberam o processo judicial eletrônico, acessível
em todo o mundo. Como foi esse processo, cuja
implantação começou na gestão da senhora? Como
é acompanhar essa evolução digital aqui dentro?
Isso envolve uma mudança de paradigmas, de
comportamentos. Não é fácil mexer no comportamento humano. O trabalho começou, primeiro, no
convencimento das pessoas de que o sistema era
bom. Houve a preparação, a verificação física e até
do nosso pessoal, a capacitação e adequação do
servidor à nova ferramenta de trabalho. Uma vez
implantado, os frutos que temos colhido são os
mais favoráveis, os depoimentos, de juízes
inclusive, são muito bons.

4

DA GESTÃO
REVISTA TRT5
2011-2012

Um deles, adepto e entusiasta do sistema, contoume outro dia que não consegue imaginar como
antes se podia trabalhar sem o PJe, um processo fácil
e simples de manusear. É lógico que deixar o papel,
mudar a filosofia de trabalho, a própria maneira de
trabalhar, é uma revolução e toda revolução causa
transtorno na vida das pessoas e nos próprios
comportamentos. Mas nós não podemos retroceder, temos que pensar para a frente, dar continuidade ao programa e pensar positivo, que ele vai dar
certo. O método que nós desenvolvemos com a
primeira instância também foi da mesma forma,
através de um contato direto com todos os juízes,
tão logo as suas dificuldades e demandas nos
chegavam, buscávamos encaminhá-las aos setores
competentes. Em conjunto com a Amatra5,
realizamos um bom empreendimento, não só em
congressos e programas, mas no dia a dia da
associação.
Como está o estágio atual da obra da nova sede do
TRT no CAB?
Atingimos 96% de conclusão do módulo 4 do
Centro Administrativo, cuja obra, durante esses
dois anos, mantivemos em pleno funcionamento,
fazendo os devidos ajustes que foram solicitados
pelo Tribunal de Contas da União. Hoje, em
decorrência do projeto arquitetônico, que é um
projeto específico e sofisticado, logo será concluído
o módulo 4 e o edital de licitação para os demais está
em fase de conclusão. Uma audiência pública foi
marcada para o dia 12 de novembro, onde todos
serão ouvidos.

«Uma vez implantado [o PJe],
os frutos que temos colhido
são os mais favoráveis»
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Quais ações a senhora citaria como primordiais na sua
gestão?
A implantação do PJe, a reestruturação física e tecnológica de todo o Tribunal, as melhorias nas varas do
interior, bem como a aproximação do 1º grau com o 2º,
as parcerias com o MPT, OAB e Abat, além dos programas com o Governo e instituições como a Setre, pelo
Trabalho Decente, pela erradicação do trabalho
infantil, com o Fetipa e as campanhas do TST e CSJT,
com o Programa Trabalho Seguro, reunindo entidades
de classes de trabalhadores e empregadores. Também
concluímos a elaboração do Regulamento Geral do
Tribunal. O nosso cartão diário é o nosso site, que
reflete a vida do Regional, e diariamente, mostra as
atividades de magistrados e de servidores e, principalmente, a preocupação de divulgar e de dar transparência às ações institucionais, da Administração e judiciárias. Outra área que teve especial atenção foi a
Segurança, uma cobrança antiga dos magistrados e que
tem sido uma frequente preocupação da
Administração, tanto que adquiriu equipamentos para
controle do ingresso no fórum e publicou um ato sobre a
segurança no Regional. Também promovemos a adição
de programas de incentivo à leitura, com doação de
livros de literatura, e criamos um espaço para a implantação de um centro cultural, inaugurado no último dia
24 de outubro, no edifício administrativo. Sempre me
preocupei em promover ações divulgando a cultura, a
música, a pintura e a literatura, e que fossem difundidas
na vida do servidor. A ideia é que não fiquemos adstritos
ao trabalho, e que todos também tenham a oportunidade de ler um bom livro, ouvir uma boa música ou
comparecer a uma exposição de pintura. Também
tenho me preocupado com a inclusão do servidor e do
magistrado aposentado em atividades do TRT5,
inclusive fazendo com que participem de campanhas e
de comissões.

de trabalho, que ele desenvolveu não só aqui no TRT5,
mas em todo o Brasil. A escolha foi consenso geral pelo
seu mérito e valor pessoal. Então, a ida dele para o TST
engrandeceu o nosso Tribunal, que perdeu um ministro
do porte do Horácio Pires, mas teve substituída a vaga
por outro ministro baiano tão capaz quanto e tão
engajado quanto.

«Sempre me preocupei
em promover ações
divulgando a cultura, a
música, a pintura e a
literatura, e que fossem
difundidas na vida do
servidor»

Uma boa lembrança?
A melhor lembrança que fica da minha gestão foi a
escolha do ministro Cláudio Brandão para integrar o
Tribunal Superior do Trabalho. Isso era um desejo
antigo do Regional da Bahia, diante da sua capacidade
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CORREGEDOR
DESEMBARGADOR VALTÉRCIO
RONALDO DE OLIVEIRA
A Corregedoria Regional fiscaliza e orienta o serviço
Judiciário de 1ª instância em todo o estado. Como
corregedor regional nos últimos dois anos, como o
senhor avalia a atual situação?
De modo geral, as Varas do Trabalho estão em boa
situação na Bahia, exceto duas ou três por motivos
contingenciais, como a falta de servidor, a ausência de
juízes fixos, que nem sempre estão naquela unidade.
Um exemplo de melhoria é a Vara de
Teixeira de Freitas, que hoje conta com
mais dois magistrados, ficando numa
situação mais favorável. Para tanto,
contei com a compreensão da presidente Vânia Chaves que enviou uma forçatarefa para atuar em algumas varas.
Foram chamados servidores que
prestam serviço ao Tribunal de forma
excepcional sob o comando dos juízes
Ivo Póvoas e Juarez Dourado junto à
Seção de Análise Documental, a fim de
eliminar processos que ainda estavam
no arquivo.
O trabalho do corregedor não se
restringe apenas à verificação da parte
judiciária. O senhor também avalia a questão de
pessoal e administrativa?
Há carência de servidores no Tribunal, o que dificulta as
ações a serem desenvolvidas, sobretudo nas Varas do
Trabalho. No entanto, contamos com a boa vontade e a
dedicação dos servidores, os quais contribuem com os
magistrados para a solução mais efetiva dos processos.
Assim, a entrega da prestação jurisdicional se efetua
num espaço de tempo mais breve, sobretudo para que o
cidadão, o autor da ação, realmente tenha a eficácia do
seu direito. Para isso existe eficiência do Judiciário e
eficácia, que se dão a partir, justamente, de quando o
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bem da vida, o direito do cidadão, é entregue a fim de
solucionar o processo definitivamente.
Como foi a relação da Corregedoria com o público do
TRT, advogados e partes?
Ao longo dos meus 26 anos de magistratura mantivemos relação com os advogados de forma cortês, urbana
e respeitosa. Sempre estivemos disponíveis ao diálogo
com as partes e advogados na busca da
solução dos conflitos. É importante não
perder o momento extraordinário do
processo que é o interrogatório das partes,
quando você interroga um reclamante ou
reclamado, você já tem uma noção de
quem está com o direito. Alguns anos
atrás, após uma entrevista na Rádio
Metrópole, disponibilizei os telefones do
meu gabinete a fim de que ouvintes com
dúvidas nos seus processos agendassem
um horário para serem atendidos. Como
presidente, pretendo manter a prática do
Dia do Cidadão e do Servidor, além do
atendimento institucional.
Mesmo como corregedor, o senhor nunca
deixou de ser juiz. É uma bandeira sua estreitar o
contato com o público, independentemente das
mudanças tecnológicas, como o PJe?
Sim, é uma bandeira nossa, sempre defendi que o juiz
tem que estar disponível para o cidadão. Na corregedoria não foi diferente, em todo lugar que passamos, era
divulgado que os advogados interessados em falar com
o corregedor entrassem em contato com a vara e
agendassem um horário para o atendimento.
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VICE-CORREGEDOR
DESEMBARGADOR TADEU VIEIRA
Que avaliação o senhor faz do trabalho da ViceCorregedoria na atual gestão?
Em todas as varas pelas quais passei tentei fazer um
trabalho diferente. Busquei excluir, ao máximo, o
caráter disciplinar propriamente dito, imprimindo um
caráter pedagógico voltado à vara como um todo,
preocupando-me mais com a atividade primordial do
nosso Tribunal, qual seja: a incessante busca pelo
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Nesses
dois anos últimos anos na vice-corregedoria abandonei
completamente a ideia de concorrer à Presidência do
Tribunal, para prosseguir na função de corregedor e
desempenhar um trabalho mais precisamente ligado a
atividade jurisdicional típica. Em verdade, as funções
administrativas sempre permearam minha vida profissional como instrumento auxiliar da entrega da prestação
jurisdicional. Minha formação sempre foi jurídica,
mesmo antes de ingressar na carreira da magistratura,
de modo que as matérias afeitas à atividade fim do
Tribunal têm predominância superior no meu espectro
de interesse, bem mais do que aquelas relacionadas a
direção e administração.
Que mudanças ocorreram ou foram implementadas na
atividade correcional?
Além de vistoriar os processos em andamento nas varas,
determinando correções e me abstendo ao máximo de
exarar despachos tidos como “especiais”, busquei
aproximar mais a Corregedoria da primeira instância,
incentivei os servidores, parabenizando-os quando
fosse o caso, e estimulei o uso das boas práticas,
demonstrando a existência de procedimentos em
determinadas varas que podem ser adotados por
outras, em busca da unificação de procedimentos nas
secretarias das varas. Criei um certificado que denominei de “Despacho Especial”, que ao fina l da correição
entreguei àquelas unidades que obtiveram excelentes

resultados. Também como meio de integração dos
servidores instituí uma votação entre eles para a escolha
do servidor modelo da vara e, ao final dos trabalhos
correcionais, nossa equipe prestava uma homenagem
ao escolhido e lhe entregava um certificado constando
as atribuições pessoais do escolhido. Tudo isso feito no
sentido de humanizar, socializar e incentivar um bom
relacionamento do grupo de trabalho.
Como foi o diálogo da Vice-Corregedoria com
magistrados, servidores e o público do TRT5
(advogados, partes)? Que demandas foram apresentadas a esta unidade? Que prosseguimento se
deu a elas?
O diálogo foi muito proveitoso. Em todas as unidades
conversei com os advogados, juízes, com os diretores
de secretaria e com cada um dos servidores, que
expuseram seus anseios, suas dúvidas e suas sugestões.
Busquei resolver aquelas que estavam sob minha
competência e encaminhar a quem de direito as
resoluções competiam.
O senhor testemunhou inovações em suas passagens pelas varas? Quais?
Presenciei que as varas são formadas por servidores, na
sua maioria, comprometidos com a Justiça, que se
esforçam ao máximo para apresentar um bom trabalho,
e, especialmente, um bom resultado a todos que
procuram a Justiça do Trabalho. O PJe é realmente uma
grande inovação e aquelas varas que já o utilizam têm
demonstrado um ótimo resultado.
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MINISTRO
CLÁUDIO MASCARENHAS BRANDÃO
Filho da cidade de Ruy Barbosa, na Bahia, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, o mais novo membro do Tribunal
Superior do Trabalho, concedeu a entrevista abaixo à Secretaria de Comunicação do TRT5 no dia em que foi empossado,
28 de agosto de 2013, e discorreu sobre o papel do juiz hoje, o magistrado-professor e a missão de atuar na mais alta
Corte da Justiça do Trabalho brasileira.
Como o senhor vê o juiz do Trabalho hoje, houve um
aumento na sua atuação? O novo juiz tem que se
preparar para uma atuação mais abrangente?
É, sobre o papel do juiz hoje, houve de fato uma
ampliação de suas atividades porque ele não é mais
apenas alguém que julga os processos e que exerce as
leis, mas também é alguém que tem o papel de gestão
na unidade judiciária. Eu acho isso importante.Na
verdade, sempre houve colegas que exercessem este
papel de gestores, mesmo sem que houvesse o preparo
adequado. Hoje, além de existir, e de já criado de forma
institucional este papel, há cursos, e o juiz tem sido
preparado para ser esse gestor. Eu diria que o juiz deve
sim ter um papel de gestão, afinal de contas, a sua
atuação não se resume simplesmente à tarefa de julgar,
mas também à de coordenar o trabalho de todas as
pessoas que compõem a sua equipe.
Receber a missão de ocupar o mais alto cargo da
magistratura do Trabalho no Brasil aumenta o compromisso com a sociedade?
Na condição de ministro do TST, eu não diria que
aumente o compromisso com a sociedade, mas que
passe a ser um compromisso diferente do ponto de vista
da extensão das decisões, porque o compromisso é o
mesmo que decorre da condição do juiz, seja no
primeiro grau, seja no segundo grau, seja no TST ou
mesmo no Supremo Tribunal Federal. O juiz compromissado não depende da jurisdição onde se encontra.
Claro que, quando se chega ao cargo de ministro do
TST, a visibilidade de sua atuação se torna maior pelo
alcance nacional de suas decisões, agora em processos
vindos de todos os tribunais. E também há diferença na
atuação no TST, que é um tribunal que tem como
principal função uniformizar a jurisprudência ao longo
de todo o país, então passa a ser uma atuação diferente.

8

REVISTA DA GESTÃO

Como foi o caminho para se chegar a ministro?
Na verdade, eu costumo sempre dizer que a minha
forma de viver a vida é sempre um dia após o outro, e eu
nunca fiz projetos com essa dimensão de futuro, as
coisas foram acontecendo. O trabalho que desenvolvi
ao longo desses 32 anos, desde a época em que eu era
servidor, certamente me levou a obter a confiança dos
colegas ministros do TST. Houve o reconhecimento do
ponto de vista de poder integrar uma lista tríplice, mais
tarde, obviamente o reconhecimento da presidente da
República em fazer a minha indicação ao Senado vem
ratificar minha nomeação. Aí o projeto passou a existir,
mas não como algo concebido há décadas ou que eu
tivesse imaginado isso.

ESPECIAL

Falta nas universidades um maior conhecimento da
jurisprudência dos tribunais? Isso dá mais subsídio ao
trabalho dos futuros juízes?
Depende muito do professor, aquele que ministrar suas
aulas com a preocupação de transformá-las numa visão,
passa a dar conhecimento de uma visão do direito vivo,
do direito real e não do direito hipotético, a sua jurisprudência sempre estará sendo transmitida. Hoje é muito
fácil obter essa informação por meio da tecnologia,
então o aluno sabe, ou pode tomar conhecimento,
principalmente, das recentes decisões ou das decisões
mais impactantes na sociedade. Eu não acho que deva
haver uma ordem de jurisprudência dos tribunais, eu
acho que nas diversas matérias, com esse compromisso,
com essa visão, a jurisprudência termina chegando aos
magistrados. Essa visão do professor de um direito vivo
faz com que a jurisprudência seja transmitida aos alunos
durante as aulas.
Interessante o senhor chamar a jurisprudência de
direito vivo...
É, as aulas são ministradas a partir de uma ideia de que o
direito não é um fato hipotético, não é um conhecimento abstrato, é um conhecimento que se perfaz em conta
da densidade e da realidade do dia a dia.
Como foi conciliar a vida de magistrado com a de
professor? As duas carreiras se complementam, ou
seja, é possível formar juízes ainda na faculdade?
A conciliação da tarefa de magistrado com a de professor não é algo difícil, basta que haja organização do
tempo e dedicação às duas atividades. Eu acho que as
duas se complementam na medida em que o magistrado-professor passa a acompanhar com maior cuidado a
evolução natural do direito por conta da necessidade de
sua permanente atualização, mesmo porque também é
exigida essa atualização para interagir com os alunos. Eu
não diria que se formem magistrados na faculdade, mas
certamente podem ser despertadas as vocações, alunos
que mantenham o contato com professores magistrados que podem identificar em si mesmos eventuais
vocações que se encontravam latentes.

No seu caso, se o senhor vai vivendo e as coisas vão
acontecendo, fica claro que existe essa vocação, que já
estava na hora de o jurisdicionado ter o privilégio de
receber seu trabalho?
Eu acho que é para ser magistrado, essa é a vocação, não
para ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a
vocação é para ser juiz, o resto vem com o tempo, o
esforço, ninguém projeta o caminho dessa forma: “Ah!
Um dia eu vou chegar lá...” claro que ninguém projeta,
eu não projetei: “Ah, vou ser ministro do TST, depois
vou construir minha trajetória, não, eu fui construindo a
minha vida a cada dia e construindo o caminho, não para
chegar ao TST, mas para fazer um bom trabalho, o que
isso poderia representar eu nunca pensei.
Qual o conselho que o senhor dá para aqueles que
querem seguir um caminho semelhante ao seu, que
começou como servidor da Justiça do Trabalho, foi juiz e
desembargador, até alcançar o cargo de ministro?
A missão ainda continua. Numa nova trajetória, mas
ainda continua. Com a mesma dedicação, o mesmo
empenho, o mesmo rigor que sempre empreendi em
tudo o que fiz, é um novo caminho de uma missão que
começou há trinta e dois anos, quando eu entrei na
Justiça como servidor - eu não posso nunca dissociar a
minha condição de servidor da de magistrado porque se
eu estou aqui é porque um dia eu comecei lá. Como
conselho: primeiro é preciso acreditar; segundo, é
gostar do que faz; terceiro, é se esforçar bastante, mas
não como uma ambição construída previamente, mas
sim compreendendo que a pessoa que consegue
construir a sua trajetória, o fará exatamente com todo o
empenho, força e dedicação construídos a cada dia.
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A gestora de metas explica o prêmio

GESTÃO ESTRATÉGICA SE
MOSTRA FERRAMENTA ESSENCIAL
Cumprimento de metas é indicador de sucesso e destaque nacional
Todas as metas nacionais prioritárias para 2012 foram
cumpridas pelo TRT5. Esse dado somado à análise do
planejamento estratégico revela o amadurecimento
cultural e funcional da Instituição. Um novo referencial
se desenha: a prestação do serviço público de forma
planejada e monitorada. As metas nacionais do Poder
Judiciário, capitaneadas pelo Conselho Nacional de
Justiça, tanto de nivelamento (2009) quanto as
prioritárias (2010, 2011, 2012 e 2013), mostram que
os resultados desse planejamento coordenado são mais
que satisfatórios. Levando-se em consideração os
indicadores definidos pelo CNJ, o TRT da 5ª Região
alcançou cerca de 80% do cumprimento total das
metas. Resultado que se destacou entre todos os
Regionais Trabalhistas em 2012. Diante do pouco
tempo de uso dessa ferramenta, a avaliação é positiva.
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Os órgãos que integram o Judiciário brasileiro tiveram
que absorver a lógica do planejamento estratégico e se
aparelhar para acompanhar as mudanças e fazer os
ajustes necessários.
Planejamento Interno
No plano interno, a Gestão Estratégica garante a
participação e a articulação entre os diversos setores,
combinando envolvimento da alta administração,
gestão participativa, organização técnica, capacitação,
planejamento, comunicação e monitoramento. Já para
o público do Tribunal, formado por magistrados,
servidores e estagiários, representa maior transparência. Os prêmios e reconhecimentos conquistados,
aliados ao destaque no cenário nacional são uma prova
do quanto o TRT5 está trilhando o caminho da
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excelência. Por exemplo, com a ampliação das itinerâncias quase mil processos foram conciliados de uma vez.
O valor dos acordos chegou a R$ 1.374.655, 93.
BNDT
Outro dado importante é a implantação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), que foi
diretamente responsável pela eficiência do cadastro de
159.885 registros de dívidas, relativas a 54.826 partes
devedoras distintas, em menos de 30 dias úteis. De
acordo com o último balanço de dados do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), de 20 de
outubro de 2013, já são 106.792 processos cadastrados, com 57.038 partes devedoras, e o registro de
165.384 dívidas. Veja algumas ações realizadas para o
cumprimento das metas:
Racionalização de procedimentos e normas
-Criação do Núcleo de Cooperação Judiciária;
-Regulamentação dos critérios e procedimentos de
ajuda de custo para magistrados e servidores;
-Remoção interna de servidores no âmbito do TRT5;
-Formalização do fluxo de aprovação de projetos
estratégicos e da utilização do Sistema Integrado de
Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos
(e-DOC);
-Aprovação do plano de obras do TRT5.
Eficiência operacional
-Término da primeira parte do projeto Gestão de
Processos;
-Elaboração do Manual de Rotinas das Varas
Trabalhistas;
-Alinhamento às Tabelas Unificadas do CNJ;
-Regulamentação da implantação da Certidão Negativa
de Débito Trabalhistas (CNDT);
-Alinhamento das atividades da Secretaria de Gestão
Estratégica e da Coordenadoria de Estatística e
Pesquisa;
-Criação do Departamento de Apoio à Atividade de
Cálculos na 2ª Instância do Tribunal;
-Adoção do Sistema de Estatística e-Gestão;
-Implantação do Escritório de Projetos.

Gestão de Pessoas
-Início da implantação do processo de Gestão por
Competência;
-Realização em 2012 de 211 eventos, contemplando
3.792 participantes.
Saúde e Educação
-Realização da 1ª Semana Institucional do TRT5
(Programa de Qualidade de Vida);
-Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais PPRA;
-Programa de Controle Médico de Saúde OcupacionalPCMSO;
-Ampliação das itinerâncias;
-Contratação de bens e serviços ambientalmente
sustentáveis, atendendo, ainda, às recomendações do
CNJ;
-Contratação de deficientes auditivos, fruto de convênio firmado com a Associação de Pessoas com
Deficiência Auditiva, a APADA;
-Aquisição de cadeiras de rodas para todas as unidades
da capital e do interior.

NOVO NÚCLEO
REALIZOU CÁLCULOS
EM 3.543 PROCESSOS
DA 2ª INSTÂNCIA
Em 15 meses (de junho de 2012, quando foi criado, a
agosto de 2013), o Núcleo de Apoio a Atividade de
Cálculo da 2ª Instância – promoveu a liquidação de
3.543 processos. A maior parte foi relativa a recursos
ordinários, com 2.181 pedidos. Em segundo lugar
houve os agravos de petição, com 922 processos
encaminhados ao Núcleo. O setor registrou ainda 332
pedidos para embargos de declaração e o restante
dividiu-se em requisições de pequeno valor (78),
precatórios (14), reexames necessários (5), voto
alteração (3), e informação (1).
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ESTATÍSTICAS: CONTROLE ELETRÔNICO E
CRESCIMENTO NA MOVIMENTAÇÃO
O e-Gestão, ferramenta eletrônica
utilizada nacionalmente para
gerenciar e acompanhar dados
estatísticos na Justiça do Trabalho, já
é utilizado na 2ª Instância do TRT5,
desde janeiro de 2012, para
remessa de dados ao TST e controle
da produtividade de magistrados.
Em janeiro de 2013, passou a ser
usado na 1ª Instância do Regional
como ferramenta oficial de estatística e, a partir de janeiro de 2014,
será utilizado para medir a produtividade de magistrados no 1º Grau.
No sistema, a coleta de informações
é feita de forma automática. Em
setembro, houve a integração dos
sistemas e-Gestão e PJe, o que
permite que todos os dados estatísticos (produtividade, audiências
realizadas, movimentação processual, arrecadação, etc.) dos processos eletrônicos sejam coletados
diretamente. O acompanhamento
do desempenho do Regional baiano
nesse e em outros aspectos jurídicos
e administrativos ganhou em
outubro um reforço ainda mais
efetivo, graças a uma nova forma de
monitoramento para exploração e
análise de dados estatísticos, o
Sistema de Apoio à Decisão (SAD).
O sistema, em fase final de ajustes,
vem sendo gerido pela
Coordenadoria de Estatística e
Pesquisa, em conjunto com as
Secretarias de Gestão Estratégica
( S G E ) e d e Te c n o l o g i a d a
I n fo rm a ç ã o e Co m u n i ca ç õ es
(Setic). Segundo o diretor da SGE,
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Márcio Fernando Ribeiro, a
ferramenta é baseada no processo
de Business Intelligence (BI), termo
criado nos anos 80 para designar o
processo de transformação de
dados em informação e, posteriormente, em conhecimento. Isso vai
permitir o cruzamento de dados
originados de diferentes sistemas
(administrativos e judiciários)
utilizados no Tribunal, como o
Sistema de Acompanhamento e
Movimentação de Processos
(Samp) e o e-Gestão, por exemplo.''O objetivo dessa 'mineração
de dados' é extrair não apenas
registros, mas informações consolidadas que possam ser utilizadas pela
Administração para o gerenciamento e a tomada de decisões estratégicas'', explica o diretor, para quem o
sistema vai auxiliar gestores das
áreas administrativa e judiciárias.

Ele acrescenta que a ferramenta
também não substituirá os demais
sistemas já utilizados para a estatística do Tribunal, por possuir objetivos e funcionalidades diferentes,
sendo o SAMP e o BI em âmbito
local e o e-Gestão em âmbito
nacional.
Entre as informações já levantadas
pelo SAD, uma desperta a atenção:
das 846.597 ações trabalhistas que
deram entrada desde 2006 até
outubro de 2013 nas 88 varas
trabalhistas do Tribunal, 797.115
tiveram sentença proferida ou
foram solucionadas por outros
meios, como, por exemplo, acordo
entre as partes. Isso significa que o
TRT5 possui uma efetividade de
94,16% na solução de processos na
fase inicial.

Dados revelam produção na área judiciária
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Número de processos aumenta 43%
Em 2012, a 2ª Instância do TRT5 recebeu, entre ações
originárias e recursos, 38.315 processos, 42% a mais
em relação a 2011, cuja distribuição total foi de 26.484
processos. Os dados são do relatório anual de 2012,
realizado de uma forma mais abrangente pela
Coordenadoria de Estatística e Pesquisa (CESTP), com
base nas informações do e-Gestão. Graças à ferramenta, foram acrescentadas novas informações de movimentação processual, elaborados e interpretados
gráficos com o intuito de facilitar a leitura dos dados e
realizadas comparações em relação ao ano anterior.
Segundo o relatório, o total de processos solucionados
foi de 39.250, sendo 38.578 de natureza recursal e
671 de natureza originária. Ainda em relação aos
processos solucionados de 2012, verifica-se que
97,5% foram julgados em sessão e 2,5% por decisão
monocrática. Do saldo de processos de 2012, 380
estavam pendentes de devolução pelo Ministério
Público; 553 ficaram pendentes de distribuição.

Varas trabalhistas solucionaram 112.770 processos
em 2012, aponta relatório
A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa reuniu dados
relativos à 1ª Instância, com base em boletins mensais, e
constatou que um total de 112.770 processos foram
solucionados em 2012 nas Varas Trabalhistas do TRT5.
Esse número representa 57,22% do total de processos
incluídos em pauta naquele ano (197.085). A maior
parte das soluções refere-se a processos das Varas do
interior do estado. Entre acordos, desistências, arquivamento, sentenças e outras ocorrências, a capital
registrou um total de 47.825 processos solucionados,
contra 64.945 no interior. De acordo com o relatório, o
saldo a julgar do ano foi de 70.484 processos. O
material foi elaborado a partir dos boletins estatísticos
encaminhados mensalmente pelas Varas do Trabalho,
gerados no Sistema Informatizado de
Acompanhamento Processual (SAMP). Os dados
estatísticos do PJe ainda serão adequados à última
versão do sistema. Confira na tabela abaixo:

VARAS

SALDO
DE 2011

RECEBIDOS
2012

OUTROS
(SENTENÇAS
ANULADAS)

TOTAL

CAPITAL

30.778

48.353

572

79.703

90.240

47.825

31.878

INTERIOR

37.724

64.600

1.229

103.553

106.845

64.945

38.608

TOTAL

68.502

112.953

1.801

183.256

197.085

112.770

70.486

INCLUÍDOS
SALDO A
SOLUCIONADOS
EM PAUTA
JULGAR
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MEDIDAS SIMPLES GARANTEM MAIOR CELERIDADE
PARA RECURSOS DE REVISTA
Em 2013, até setembro, foram analisados pela
Coordenadoria de Recurso de Revista (RR), 13.413
processos, dos quais 12.479 tiveram decisão proferida.
Do total, 893 foram referentes a exercícios anteriores
(pendentes), 41 remetidos ao Juízo de Conciliação de
2ª Instância, 10.148 RR não admitidos e 2.331
admitidos. Para garantir a melhoria e celeridade dos
serviços, o TRT5 investiu em ampliação de equipes e
planejamento neste biênio. Em primeiro lugar, o
recebimento de processos e petições com Recurso de
Revista interpostos bem como as respectivas juntadas e
autuações foram concentrados em apenas uma sala.
Além disso, foi implantado o sorteio imediato aos
servidores responsáveis pela elaboração das minutas de

despachos, determinando prazo de uma semana para
devolução dos autos com minutas prontas.Para garantir
a celeridade na conclusão, a equipe de revisão das
minutas de despachos elaboradas foi ampliada para
cinco servidores (Diretora, Dir. Adjunto e mais três
servidores). Também passou a contar com novos
integrantes a equipe responsável pela publicação dos
despachos de admissibilidade dos RR interpostos.Outra medida de destaque é a assinatura digital dos
despachos de admissibilidade dos recursos de revista
interpostos, após criteriosa análise dos processos e suas
respectivas minutas de despachos correspondentes
pela desembargadora Yara Ribeiro Dias Trindade, vicepresidente do TRT5.

Diariamente são escaneados mais de 120 processos de vários volumes
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Ação social
A contratação de pessoas, por meio de convênio com
a Associação de Pais e Amigos de Deficientes
Auditivos do Estado (Apada), visando à digitalização
de processos do TRT5, colabora com a remessa de
processos ao Tribunal Superior do Trabalho (TST),
que, a partir de agosto de 2010, passou a admitir
recursos exclusivamente em formato digital – e
assegura a inclusão na Justiça do Trabalho da Bahia.
Diariamente são escaneados mais de 120 processos,
de vários volumes. “O que mais me surpreendeu foi o
aumento da produtividade, eles são concentrados e o
rendimento aumentou”, comentou o diretor Celso
Tiago.

Vice-presidente do TRT5, desembargadora Yara Trindade

Deficientes auditivos digitalizaram todos os processos pendentes
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VALOR DAS CONCILIAÇÕES NO BIÊNIO CHEGA A
QUASE R$ 200 MILHÕES
De novembro de 2011 a setembro de 2013,
o valor das conciliações realizadas no Juízo
de Conciliação de 2ª Instância (JC2) no
TRT5 chegou a quase R$ 200 milhões
(R$ 186.065.934,52). Somente de
empresas do setor privado foram 2.219
processos conciliados, alcançando-se a
marca de R$ 70.791.888,36 em pagamentos. Já no setor público, no mesmo
período, foram realizados acordos em
4.743 processos e o valor das conciliações foi de R$ 115.274.046,16.
As ações de conciliação foram conduzidas
pelos desembargadores Marama dos Santos
Carneiro, conciliadora, e Luiz Tadeu Leite
Vieira, vice-conciliador. A juíza Alexa
Rocha de Almeida Fernandes conduziu as
audiências até agosto de 2013, e, desde
então, a juíza Débora Moraes Rêgo de
Castro o vem fazendo. Nas conciliações
envolvendo empresas privadas, o Juízo de
Conciliação convoca audiências com os
vários credores de um mesmo empregador,
combina as condições gerais de pagamento,
de forma escalonada, e permite a adesão
voluntária dos trabalhadores.Os acordos
abrangem a maior parte ou a totalidade da
dívida trabalhista da reclamada, afastando
ou reduzindo o risco de que os empreendimentos sejam inviabilizados pelo acúmulo
de execuções. Em grande parte dos
acordos, uma parte do faturamento
empresarial é destinada mensalmente a um
fundo gerido pelo JC2 para pagamento dos
trabalhadores.

Desembargadora Marama Carneiro e a juíza Alexa Fernandes na mesa de conciliação

Juíza Débora Rego atua nas conciliações
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CENTRAL DE EXECUÇÃO GARANTE
SOLUÇÃO DE DEMANDAS
A Central de Execução e Expropriação, em que atuam
os juízes Angélica Ferreira (coordenadora), Ivo Daniel
Póvoas e Juarez Dourado Wanderley, comemora o
sucesso das medidas inovadoras implantadas no biênio
com o objetivo de solucionar as ações em fase de
execução. O Leilão Eletrônico no âmbito do TRT5
permite que licitantes de todo o Brasil possam participar
das hastas públicas sem necessidade de se deslocarem
para o local onde o evento está sendo realizado. Para se
ter uma ideia, em 2013, o valor total movimentado com
arrematações de 727 lotes foi de R$ 12.334.035,07.
A marcação dos leilões também teve outros resultados
positivos, com a realização de acordos e pagamentos
em 380 processos, cujos bens penhorados foram
retirados dos pregões. Os dados referem-se aos polos
de Feira de Santana, Itabuna, Eunápolis,
Barreiras/Guanambi, Juazeiro/Senhor do Bonfim e
Salvador. O juiz supervisor do Núcleo de Hastas
Públicas da Central, Ivo Póvoas, aponta que a inclusão
de lances virtuais aumentou o interesse do público. E
destaca ainda como fator para o
sucesso a proximidade dos Juízes
da Central com as partes arrematantes, o que possibilita decisões
rápidas e eficazes em questões
incidentais sobre as hastas. As
medidas relacionadas à expropriação de bens e execuções especiais
adotadas pelo Departamento de
Hastas Públicas podem ser
divididas em três tipos:
1) audiência de tentativa de
acordo em todos os processos
levados a leilão no Polo de
Salvador;
2) realizações de praças e leilões
em todas as varas do Regional,
organizadas em seis polos regio-

nais;
3) procedimentos expropriatórios reunindo várias
execuções contra o mesmo devedor.
Mandados e Informação
No biênio, a Coordenadoria de Distribuição de
Mandados, Avaliação e Depósito recebeu 151.315
mandados, dos quais 82.713 foram cumpridos.
O trabalho da Central de Execução conta também com o
Núcleo de Apoio à Execução, cuja função principal é
realizar pesquisas e investigações junto a diversos
órgãos governamentais conveniados visando localizar
os devedores de créditos trabalhistas e identificar bens
desses devedores. Essa ação possibilita dar um desfecho
favorável à execução de processos que estariam fadados
à perpetuação sem que jamais fosse suprido o crédito
trabalhista. A pesquisa é feita através de convênios com
a Coelba, Serpro, Renajud, Juceb, Secretaria de
Segurança Pública, Infoseg, Infojud, Assecc do Brasil e
CCS.

Leilão eletrônico permite que licitantes participem pela internet
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INSPEÇÃO DO ACERVO RESULTOU EM BAIXA DE 70
MIL PROCESSOS
Nos meses de maio e junho de 2013, as varas trabalhistas realizaram a primeira inspeção física de seu acervo
de processos e deram baixa em 70 mil ações que
estavam paradas há mais de três anos. O trabalho
consistiu em verificar os autos nas secretarias, ver o
andamento correto, corrigir pendências e atualizar os
bancos de dados alternando a fase quando necessário de conhecimento para liquidação, desta para execução
ou mesmo arquivando. Além de dar ao Tribunal a visão
exata sobre a sua real situação, a tarefa permitiu também
recolocar em movimento o que estava parado. Para se
ter uma ideia, o TRT5 conseguiu cumprir, com essa
medida, a meta mais audaciosa do Poder Judiciário para
2013, que exige aumento de 15% no quantitativo de
execuções encerradas em relação a 2011 (naquele ano,
o Tribunal finalizou 28 mil ações). Até o fim do ano,
deve-se ampliar ainda mais o resultado obtido. O
Tribunal já estuda, em seu planejamento estratégico,
realizar inspeções anuais, levando em consideração a
Recomendação 12/2013 da Corregedoria Nacional de
Justiça, que foi publicada após a iniciativa local de
inspeção e que trata do mesmo assunto. Uma nova
verificação teria a vantagem de contar com o aprendizado acumulado na primeira, bem como poderia usar o
Sistema de Apoio a Decisão (SAD), ferramenta que
permite ver claramente o andamento dos processos por
unidade, bem como acessar o registro individual de
cada um deles.
Arquivo é analisado e 150 mil processos em papel
vão para a reciclagem
Aproximadamente 70 toneladas de papel oriundo de
processos arquivados há mais de cinco anos deixaram
de ocupar espaço nos arquivos do TRT5. O número foi
estimado pelo chefe da Seção da Gestão Documental
(Arquivo Judiciário), Benedito José de Santana, que
acompanhou o transporte desse material até o local
onde foi triturado e repassado a uma Organização Não
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Governamental (ONG), que o venderá para indústrias
de reciclagem. No total, cerca de 150 mil processos
(arquivados de janeiro de 2004 a dezembro de 2007)
foram eliminados.Todos os processos passaram por
uma triagem cautelosa para a retirada de possíveis
documentos históricos. A eliminação dos processos é
devidamente acompanhada por um servidor, de modo a
garantir o sigilo das informações neles contidas.

Mutirão nos arquivos

Investimento –
Em dezembro de 2012, foram cadastrados na Seção de
Gestão Documental um total de 1.039.700 processos,
e em agosto de 2013 foram contabilizados 1.063.299,
um total de 23.599 a mais. Para garantir a adequação do
espaço onde todo esse material é armazenado, em
setembro de 2012, foi adquirido o Sistema de
Acondicionamento e Arquivamento de Processos em
Arquivo Deslizante, instalado no depósito do Barbalho.
O investimento foi de R$ 1.021.440,00.
Força-tarefa
As Varas do Trabalho de Teixeira de Freitas e de
Eunápolis, duas das que mais recebem processos em
toda a 5ª Região da Justiça do Trabalho, tiveram em
2013 o apoio de uma força-tarefa que, nas duas
cidades, avaliou os arquivos e conseguiu deixar 39.947
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processos aptos à eliminação, sendo 25.739 em
Teixeira e 14.208 em Eunápolis. O trabalho consistiu
em verificar os documentos de cada ação trabalhista,
observando se havia pendências a serem cumpridas,
documentos originais que não podiam ser eliminados
ou pagamentos a serem realizados, entre outras ações.
Os processos retirados das varas foram transportados
para Salvador, onde a equipe do Setor de Análise
Documental (SAD/Meta3) concluiu a ação.
A força-tarefa foi supervisionada pelo juiz Ivo Daniel
Póvoas, da Vara Itinerante, e coordenada pela servidora
Renata Veiga, do SAD. Participaram outros servidores
do SAD, da Central de Execução, das varas locais e da
Vara Itinerante. Em Teixeira de Freitas, observou-se
que a ação aperfeiçoou o manuseio dos processos no
arquivo. Antes, levava-se até uma semana para localizar
qualquer processo. Atualmente, no mesmo dia, ele já
está disponível. Já em Eunápolis, os arquivos nunca
tinham passado por uma revisão para eliminação de
autos desde a criação da unidade, em 1989. Havia um
passivo de processos com risco de deterioração e a
proliferação de insetos. A revisão contribuiu, assim,
para a preservação da saúde das pessoas que atuam no
prédio.

Localizado em Salvador, o SAD revisa os processos que
estão no arquivo provisório. Muitas vezes os processos
ficam parados na execução por falta de interesse dos
envolvidos, que não são encontrados, por mudança de
endereço, por erro no preenchimento dos dados, ou até
por esquecimento. O trabalho do SAD consiste em ver
se é possível levantar dados para a continuidade das
ações, bem como depósitos judiciais que aguardam
para serem levantados e fazer contato com pessoas
envolvidas nos processos.
Desde dezembro de 2011, o SAD já notificou quase
500 reclamantes com créditos a receber. Quando eles
não comparecem, são feitas novas tentativas, inclusive
recorrendo-se ao Núcleo de Apoio à Execução do
Tribunal, que tem ferramentas próprias para localização de pessoas físicas e jurídicas. Tanto o Núcleo quanto
o SAD estão ligados à Central de Execução e
Expropriação.
O TRT também iniciou uma campanha no início de
2012, a dos 3Cs, para que as partes envolvidas em
processos judiciais não se esqueçam de fornecer
informações básicas - como o CEP, o CPF e o CNPJ - que
ajudam na localização de empregadores e empregados.

Instituição é beneficiada com o descarte de papéis
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Sistema de audiências é realidade no TRT5

CAPACITAÇÃO FOI ALÉM DO SUGERIDO PELO CSJT
Além da capacitação prevista no cronograma sugerido
pelo Conselho Superior da Justiça o Trabalho (CSJT), o
TRT5 realizou diversas ações para nivelamento das
equipes para o uso do PJe. A partir da aplicação de
questionário online disponibilizado pela Escola Judicial,
foram avaliados os pontos fracos e fortes em cada
Secretaria de Vara e unidades judiciárias, mapeando os
conhecimentos de informática, procedimentais e
jurídicos. Dessa forma, houve capacitação para elaboração de despachos, Curso Básico de Processo do
Trabalho (online); Curso Avançado de Processo do
Trabalho com Foco em Despacho (presencial), além de
treinamento planejado para diretores de vara, adjuntos,
assistentes de juiz e servidores. A Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoas (CDP) realizou ainda a
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Oficina de Práticas Processuais nas secretarias das
varas; o Treinamento do Sistema AUD para o PJe, o
Treinamento do Sistema PJe; e reuniões e eventos
envolvendo advogados, procuradores e demais
operadores do Direito.
Além dos cursos, outras medidas foram tomadas para
garantir a aproximação dos usuários com o novo
sistema. Entre elas, a liberação do acesso ao ambiente
de treinamento do PJe para a Caixa de Assistência de
Advogados da Bahia e a disponibilização de espaço no
Fórum do Comércio para instalação de posto de
certificação para os profissionais, através de acordo
firmado com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e
o mutirão de cadastramento para advogados no fórum
do TRT5.
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Infraestrutura
Para receber a mudança, foi necessário grande investimento em tecnologia nos espaços do TRT5. Também
houve a instalação de três novas salas que comportam
até 30 alunos cada uma.
-Distribuição de mais de 1.162 microcomputadores
que substituem equipamentos das varas e departamentos de 2º grau onde o PJe foi instalado. Essas unidades
foram priorizadas, pois o PJe requer dois monitores por
computador. Neste rol destacam-se a Mesa Diretora, o
Tribunal Pleno, as salas de sessão, a Vara de Santo
Amaro, os fóruns de Salvador, Candeias, Itabuna e
Ilhéus, gabinetes e turmas. Os departamentos administrativos também foram contemplados com novos
micros para substituir aqueles que estão fora da garantia
ou obsoletos.
-Entrega de 395 novas impressoras e 53 multifuncionais.
-Aquisição de servidores de última geração para
substituição dos equipamentos.
-Aquisição de switches nas redes da capital e interior
provendo considerável aumento de velocidade de
tráfego.
-Modernização e ampliação dos links de comunicação entre o Tribunal e suas unidades judiciárias. Todas
as cidades do interior tiveram seus links de comunicação ao menos duplicados, sendo que algumas cidades
tiveram um incremento muito maior. Bom Jesus da
Lapa, por exemplo, teve a capacidade do seu link
aumentada em oito vezes: de 256K para 2M.
-Atualização de versão da solução de e-mail do
Tribunal.
-Aquisição de solução de armazenamento de dados,
Storage, com capacidade de 78TB.
-Substituição da solução de segurança Firewall, por
uma nova versão com redundância.
-Instalação de sala-cofre que deve resguardar o centro
de processamento de dados do Tribunal contra ameaças
físicas, como fogo, calor, umidade e outros riscos.
Testada e certificada segundo padrões internacionais, a
sala-cofre é totalmente à prova de gases corrosivos,
fumaça, água, roubo, acesso indevido, impacto, pó,
explosão, magnetismo e armas de fogo. A segurança
proporcionada é de fundamental importância para as
exigências do PJe.

-Contratação de uma nova rede de comunicações
que propiciará, em média, quatro vezes mais velocidade na rede informatizada que liga as diversas unidades
judiciárias do estado com o Tribunal. A rede intensificará a conexão entre os fóruns trabalhistas, Varas do
Trabalho isoladas e Postos Avançados da Justiça do
Trabalho com a sede.
-Fornecimento de certificado digital com a distribuição de 1.567 Mídias para emissão de certificados,
822 Certificados Emitidos pela Caixa Econômica em
2013.

Os cursos aconteceram de forma presencial e à distância
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EDUCAÇÃO

ESCOLA JUDICIAL
PROMOVE 609 AÇÕES
DE FORMAÇÃO PARA
MAGISTRADOS
Entre novembro de 2011 e novembro de 2013 contando com os cursos em andamento e os programados - a Escola Judicial do TRT5 promoveu 609 ações de
formação jurídica para magistrados, sendo 378 de
formação continuada, 124 em capacitação estratégica,
100 em capacitação para o PJe e 7 de formação inicial. Já
para servidores foram 790 ações. Com destaque para
preparação para o PJe com 718 ações, além disso foram
realizadas capacitações em elaboração de sentenças,
sendo 40 online e 32 presenciais.
Está programada ainda para novembro deste ano a
reciclagem de oficiais de justiça da capital. Veja
detalhes dos eventos mais destacados:
Videoconferências
Realizadas oito edições transmitidas do Instituto Anísio
Teixeira para diversos auditórios na capital e no interior.
Os temas incluíram desde recentes alterações legislativas, danos indenizáveis, novo CPC, execução trabalhis-

ta até uso da informação e tecnologia.
Semanas Jurídicas
Realizadas no auditório da Escola, em Nazaré, destinadas aos magistrados do TRT5 que debateram temas
atuais de Direito Material e de Processo do Trabalho.
Foram realizadas três edições no primeiro semestre de
2013. A programação busca viabilizar o cumprimento
das 40 horas semestrais de capacitação continuada por
todos os magistrados, em atendimento à nova
Resolução do CNJ (N. 159/2012) e à Resolução
9/2011, da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat).
Encontros Institucionais da Magistratura
Segurança, atividade jurisdicional, estatísticas de
produtividade, tecnologias e ações em prol da saúde
dos magistrados foram alguns dos temas abordados
durante os dois encontros institucionais do TRT5,
eventos que reuniram magistrados da capital e do
interior em atividades como palestras e grupos de
trabalho. O primeiro ocorreu, em novembro de 2012,
no auditório do Tribunal Pleno do TRT5 e, o segundo,
em agosto de 2013, na Casa do Comércio. As atividades
tiveram o apoio da Associação dos Magistrados do
Trabalho da 5ª Região (Amatra5).

Evento de juízes reúne instituições e discute propostas de melhorias
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EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE
DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS OFERECE 423
CURSOS
Entre cursos e treinamentos internos - presenciais e à
distância - e inscrição de servidores em eventos
promovidos por outras entidades, a Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoas (CDP) do TRT5 registrou
um total de 8.169 participantes entre novembro de
2011 e setembro de 2013. Ao todo, 423 eventos foram
realizados nesse período. A fim de atenuar as dificuldades encontradas por este Regional, no que diz respeito à
oferta de capacitação no interior, foram realizados
cursos na modalidade Educação à Distância com temas
variados, a exemplo de: Formação de Calculista, Novo
Acordo Ortográfico, Desenvolvimento de Equipes,
Rotinas do Serviço de Distribuição, Formação de
Secretário de Audiência, LIBRAS - Língua Brasileira de
Sinais, Liderança, Alimentação/Saúde/Bem-estar,
entre outros.
e-Despacho
Visando à implantação do Sistema Processo Judicial

Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) em Salvador,
a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
iniciou 2013 com o curso de Formação de
Multiplicadores para e-Despacho. Após essa etapa,
pré-requisito para a implantação do sistema, seguiramse 25 outras capacitações especialmente voltadas para a
ferramenta. Todas com o intuito de familiarizar,
capacitar e aperfeiçoar, sucessivamente, os servidores
daquelas unidades. Além disso, foi realizado, entre os
dias 10 e 12 de abril de 2013, o 14º Encontro de
Diretores de Varas do TRT5, que reuniu representantes
das unidades da capital e do interior. O evento, que teve
cerca de 70 participantes, teve como principal tema a
instalação do PJe e suas perspectivas.
Gestão de Pessoas
Com a finalidade de iniciar o trabalho de capacitação
dos servidores da CDP, da Secretaria de Gestão de
Pessoas (SGP) e da Escola Judicial para a implantação do
modelo de Gestão de Pessoas por Competências foi
promovido treinamento para a Formação de Analistas
na Implantação de Gestão por Competências no Setor
Público. A implantação possibilitará identificar de
maneira objetiva, quais são os ‘‘gaps’’ (necessidades de
capacitação), potencialidades e talentos dos servidores, a fim de direcionar o desenvolvimento dos profissionais.

8.169 servidores foram capacitados em 423 cursos
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TECNOLOGIA E MODERNIZAÇÃO

PJE É MARCO HISTÓRICO PARA TRT5:
24.231 PROCESSOS FORAM CADASTRADOS
Saem os carimbos e pilhas de processos em papel e
entram os formulários eletrônicos e treinamentos
constantes para lidar com o sistema e suas atualizações.
A implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) é
uma mudança histórica na rotina do Tribunal Regional
do Trabalho da 5ª Região (TRT5). Transformação esta
que pode ser representada por alguns números: em 10
de outubro deste ano haviam sido inseridos no sistema
24.231 processos. Destes, 22.710 de primeiro prau e
1.521 de segundo grau.
O TRT da Bahia foi o sexto Tribunal do Trabalho do país
a receber o PJe, apresentando ineditismo em dois
aspectos: foi o primeiro a instalar simultaneamente os
módulos de primeiro e segundo graus e o primeiro a
receber a versão nacional do PJe, que, depois, seria
levada para os demais Regionais. Outro fato inédito foi
o treinamento prévio de todos os magistrados, servidores e profissionais operadores do Direito. Em agosto de
2013, as 39 varas da capital baiana implantaram o
sistema, trabalho que envolveu toda a administração e
que se caracterizou pela preocupação com o ser
humano nesta mudança de paradigma.
O PJe-JT já é o sistema único utilizado na abertura de
novos processos na Segunda instância do TRT5, nas
varas da capital e das cidades de: Santo Amaro,
Candeias, Itabuna e Ilhéus. Uma meta do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) determinava que, em 2013,
fosse implantado em pelo menos 40% das Varas do
Trabalho de cada Tribunal, um sistema exclusivo para
novos processos. No TRT5, o PJe-JT já está funcionando em 49 Varas do Trabalho (55% do total) e em 100%
do Segundo Grau.
A mudança integra o Programa de Modernização e
Inovação da Regional.De acordo com o balanço
realizado em outubro, já existem mais de 10.297 mil
cadastros de advogados nos sistemas de PJe-JT de
Primeiro e Segundo Graus, sendo que 11.360 audiências foram realizadas, somente no primeiro grau. Com a
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implantação do Sistema Judicial Eletrônico, todas as
tramitações de novos processos passam a ser digitais,
inclusive o arquivamento. A revolução vai além da
simples condução eletrônica de processos judiciais.
Vem ao encontro do uso racional e inteligente da
tecnologia em prol de uma Justiça do Trabalho mais
célere, acessível, econômica, eficiente e sintonizada
com a importante temática da preservação ambiental.
Nusop
Desde que foi criado, em fevereiro de 2013, o Núcleo
de Suporte Operacional ao PJe-JT (Nusop) atendeu
cerca de 2 mil chamados pelo sistema help desk. Além
disso, o Nusop vem implementando algumas ações com
o objetivo de deixar servidores, magistrados e advogados sempre informados sobre a operação do sistema,
inclusive por meio do portal PJe
(www.trt5.jus.br/pje). Além dos boletins informativos do Nusop de 1º e 2º Graus, que são remetidos às
unidades por e-mail, e publicados na intranet trazendo
dicas nas rotinas de trabalho, em setembro foi realizada
a I Oficina de Atualização do PJe-JT, com o tema
“Integração do PJe-JT com o sistema e-Gestão - versão
1.4.7.4”. Quinzenalmente ocorre o bate-papo PJe-JT,
quando servidores se reúnem para tirar dúvidas com
instrutores do sistema.

Servidores do Nusop acompanham instalação do PJe

ECONOMIA

TRT5 OBTÉM MAIS DE
R$ 18 MILHÕES
EM RECURSOS
SUPLEMENTARES
Para a realização de obras que demandavam urgência, a
Administração do TRT5 conseguiu se articular com as diversas esferas do Poder público e obter recursos suplementares num montante de R$ 18.437.421,65. Todas
estas verbas têm destinação especificada em sua origem. Veja abaixo um detalhamento, conforme informações da Secretaria de Orçamento e Finanças:

EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO

Valor complementar à construção do
Fórum Trabalhista de Alagoinhas

2012

2013

Os recursos são oriundos de emenda parlamentar e do Tesouro Nacional

VALOR

1.900.000,00

ORIGEM DOS
RECURSOS

Emenda Parlamentar

Valor complementar à reforma da
Vara Trabalhista de Santo Amaro

100.000,00

Tesouro Nacional

Cessão de uso do espaço
pertencente a este Regional

74.704,65

Cessionários

Valor utilizado para pagamento de locação do Edf.
Góes Calmon, IPTU e locação de garagens no Comércio

2.822.833,00

Caixa Econômica Federal

Aprovação de crédito suplementar para
pagamento de passivo de pessoal

4.390.826,00

Tesouro Nacional

TOTAL

9.458.733,65

Construção do Fórum Trabalhista de Itapetinga

3.500.000,00

Tesouro Nacional

Construção do Fórum Trabalhista de Brumado

3.000.000,00

Tesouro Nacional

700.055,00

Cessionários

Valor utilizado para pagamento de locação do Edf.
Góes Calmon, IPTU e locação de garagens no Comércio

1.779.108,00

Caixa Econômica Federal

TOTAL

8.978.688,00

Cessão de uso do espaço
pertencente a este Regional
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COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO TEVE PAPEL
ESTRATÉGICO NA GESTÃO

Nova marca faz parte da estratégia
traçada pela Secretaria de Comunicação

No biênio 2011/2013, o TRT5 desenvolveu uma estratégia de comunicação que destacou a produção do Tribunal na área-fim, aumentando a
visibilidade da Instituição na sociedade, seja pela distribuição de material
informativo (releases, impressos, cartazes, etc.), seja pela participação de
magistrados e outros representantes da Casa em programas de TV e rádio,
jornais, revistas e outros veículos de comunicação. Novas ferramentas,
como a newsletter (distribuição de conteúdo) foram criadas para colher e
enviar aos públicos externos, internos e veículos de comunicação, as
notícias sobre o Tribunal, produzidas pela sua Secretaria de Comunicação
Social (Secom) ou verbalizadas pelas mais diversas fontes. A iniciativa
ocorre desde junho deste ano.
Outra inovação foi a criação de uma nova marca do TRT5 para aplicação
nas diversas peças publicitárias, em carros, placas, etc., juntamente com
um manual que padronizou o seu uso associado a qualquer uma das
unidades do Tribunal. Além de evitar a diversificação e utilização de
submarcas, a nova marca identifica o TRT5 com o estado da Bahia ao
destacar um dos seus mais importantes cartões postais, o Farol da Barra.
No plano interno, destaca-se a criação de dois portais: o da intranet e o
portal do PJe. O primeiro organizou todas as informações necessárias ao
trabalho de magistrados e servidores, inclusive manuais e formulários,
tabelas e informativos. O leitor desse portal também ganhou total acesso
ao acervo de notícias publicadas internamente, podendo pesquisá-las por
meio de palavras-chave, a qualquer tempo, da mesma forma que já
acontecia com as matérias do portal externo. Alguns conteúdos que
vinham tendo pouco espaço ou pouca visibilidade foram valorizados na
nova página inicial da intranet.
Já com relação ao portal do PJe, o planejamento foi essencial para fornecer
a magistrados, advogados e servidores um panorama da operação do
sistema, de acordo com as demandas locais. Na mesma página estão
vídeos e outras notícias produzidas pela Secom.
Também foi proposta pela Secom a implementação de uma Política de
Comunicação do TRT5, com base na Resolução 85 de 2009 do CNJ e da
Resolução 80, de 2011, do CSJT, para que a informação institucional seja
regulamentada, principalmente na internet. A proposta está em análise.
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INTEGRAÇÃO É A ESTRATÉGIA
PARA MELHORAR SERVIÇOS
Em busca de uma estratégia para a descontração dos
servidores, bem como a integração do TRT5 com seus
públicos externo e interno, a Coordenadoria de
Projetos Especiais planejou e executou pelo menos 20
projetos voltados para os servidores neste biênio.
Criado no ano de 2012, o Clube do Livro e do DVD é um
dos exemplos. A ideia é promover a circulação de livros
e filmes diversos no Tribunal, seguindo a tendência
mundial conhecida como Crossing book, em que o livro
é lido e devolvido. Todos os livros do Clube são frutos
de doações feitas por servidores e magistrados. Até
setembro deste ano, foram feitas 209 doações.
Destaque também para o Dia do Cidadão, que manteve
o propósito de um canal de comunicação direto entre a
sociedade e a Administração do TRT5. Nesses dois
anos, 67 pessoas foram atendidas pela presidente e pela
ouvidora. O programa acontece uma vez por mês e
presta auxílio à comunidade soteropolitana, tirando
dúvidas, ouvindo as sugestões e analisando reclamações dos processos em andamento. A iniciativa atende a
uma das diretrizes do Planejamento Estratégico desse
Regional, que destaca a acessibilidade e a transparência como
atributos de valor para a sociedade.
Referência
Outra ação que se tornou
exemplo de bom planejamento é
o Programa de Preparação para a
Aposentadoria, que tem por
objetivo oferecer subsídios aos
servidores em processo de
aposentadoria, por meio de
palestras de profissionais de
diversas áreas e temas variados
que contribuem para que o
servidor faça o seu próprio novo
projeto de vida, com apoio
especializado. O programa é

realizado desde 2009 e se tornou referência após ser
citado pela atual presidente do TRT5 na reunião do
Coleprecor. Essa iniciativa é hoje, inclusive, fonte de
pesquisa para Faculdades. A média de presentes em
cada uma das sete palestras do programa foi de 35
servidores. Merecem destaque ainda as seguintes
ações: Excelência Funcional (honraria ao mérito do
servidor dedicado), Seu Tempo Vale Ouro, Prata,
Bronze e Diamante (homenagem aos servidores que
completaram 10, 20, 30 e 40 anos de serviços prestados ao Tribunal), Caminhada e Corrida Ecológica (duas
edições realizadas no 19º Batalhão de Caçadores do
Exército, no Cabula), Obrigado, Servidor (homenagem
aos que se aposentaram), Jornal TRT Cultural,
Exposições, Quase Sexta (integração e relaxamento no
horário do almoço), Semana da Mulher, Dia das Mães ,
Festa Junina , Dia do Homem, Bazar Natalino, Festa de
Natal e a Coleta Seletiva Solidária ( que nestes dois anos
doou 44,8 toneladas de papel para a Cooperativa dos
Agentes Autônomos de Reciclagem Responsabilidade
Ltda. Coopcicla).

Dia do Cidadão é um canal de comunicação direto com a sociedade
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OBRAS

Fórum Desembargador Raymundo Figueirôa foi inaugurado em setembro de 2013

AÇÕES NO INTERIOR E CAPITAL SÃO DESTAQUES
Em busca de melhorias nas instalações físicas do TRT5,
seguindo o Plano de Obras e conforme a Resolução 70
do CSJT e 114 do CNJ, diversos investimentos na
infraestrutura física foram realizados com a supervisão
do Núcleo de Obras, do Serviço de Apoio às Unidades
do Interior (Saui) e da Coordenadoria de Manutenção e
Conservação (CMC) - antigo SAG. Entre eles, destacam-se:
Em Santo Amaro
Inaugurado em abril de 2013, o Fórum Ministro João de
Lima Teixeira está pronto para operar com o sistema de
Processo Judicial Eletrônico (PJe), tendo implantada a
1ª sala de autoatendimento. Além da secretaria,
gabinetes e outras dependências funcionais, há uma
agência bancária, sanitários adaptados para pessoas
com deficiência e estacionamento com 20 vagas para
servidores e 2 5 para o público. Aproximadamente
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R$ 2,3 milhões foram investidos na edificação, que tem
a possibilidade de ampliação vertical, no caso de
necessidade de expansão no futuro.
Em Alagoinhas
O Fórum Desembargador Raymundo Figueirôa foi
inaugurado em setembro de 2013. O edifício de dois
andares tem estacionamento com 52 vagas, secretarias,
gabinetes e salas de audiências para as duas varas,
auditório, sala para advogados e posto bancário. A sede
também possui sanitários adaptados para pessoas com
necessidades especiais. No quesito acessibilidade,
conta ainda com elevador para conexão dos dois
pavimentos. A construção, que foi realizada em terreno
de 5.750 m² doado pela Prefeitura, recebeu o
investimento de aproximadamente R$ 3,3 milhões.
Possui também moderna estrutura elétrica e lógica que
possibilita a implantação do sistema de Processo

OBRAS

a nova sede da Justiça em julho de 2012. A construção
está prevista para 2014. Na sede atual foram realizados
serviços de manutenção do telhado.
Em Itapetinga
Iniciada em setembro de 2013, deve ser concluída em
março 2014 a construção da nova sede da Vara. A obra
está orçada em R$ 3.482.308,96. Foi feita também
manutenção na casa atual com pintura geral e reforma
da sala de espera das audiências. (Veja mais na página
35)
Nova sede de Santo Amaro

Judicial Eletrônico (PJe).
Em Camaçari
As 4 Varas do Trabalho que funcionam no Fórum
Barachísio Lisboa receberam ampliação em suas
secretarias, novo mobiliário, além de reforma elétrica e
hidráulica. A reforma, que movimentou R$ 1,7 milhão,
começou a ser realizada em novembro de 2012 e foi
concluída em setembro último.

Nova sede do CAB –
Com 96% da obra do Prédio Administrativo 4 concluída, a construção envolveu o valor de
R$ 19.800.456,66. O Instituto Habitat realizou ajustes
no projeto geral do complexo e foi reestruturado o
Projeto Básico para a contratação dos demais prédios. O
orçamento foi atualizado pela Caixa Econômica
Federal, ficando em R$ 365.719.817,30. O edital do
restante do complexo está pronto aguardando manifestação da sociedade em audiência pública que será
realizada no dia 12/11/13.

Em Ipiaú
O Tribunal recebeu em maio de 2012 a escritura de um
terreno de 5.000 m² em Ipiaú, destinado à construção
do novo fórum trabalhista. A doação foi feita pela
prefeitura daquele município. A construção está
prevista para 2014.
Em Paulo Afonso
A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf)
entregou a escritura da área de 2.682,87 m² doada para

Nova sede tem 96% da obra do módulo 4 concluída

Camaçari também inaugura melhorias

Salvador
Ainda na capital, houve a inclusão de pontos para mais
computadores nas 39 varas; modificação do leiaute de
14 varas com a instalação de salas para juiz auxiliar,
assistente e calculista, e a elaboração das cartilhas de
procedimentos de segurança para obras no Tribunal e
para trabalhos supervisionados pela Coordenadoria de
Manutenção e Conservação (manutenção civil,
conservação e operações). Somente por esta
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Coordenadoria mais de 90 ações foram realizadas no
biênio. No Fórum do Comércio houve a instalação do
Setor de Arquivo e a revisão elétrica nos transformadores de alta tensão. Nos edifícios Coqueijo Costa e
Presidente Médici aconteceram revisão elétrica, dos
estacionamentos e áreas comuns e a modernização dos
elevadores, que ganharam recursos de acessibilidade
para deficientes.
Veja outras intervenções:
?
CAPITAL

Prédio das Varas (Comércio):
-Projeto de reforma no pavimento térreo para escâneres de raios-X , visando também à acessibilidade;
-Projeto de reforma em algumas varas trabalhistas com
instalação de Gabinete de Juiz Auxiliar;
-Projeto para sala de autoatendimento para PJe e sala
para o Núcleo de Suporte Operacional do PJe;
-Inauguração do Centro de Convivências.
Edifício Presidente Médici:
-Recuperação estrutural das fachadas entre março e
agosto de 2013;
-Criação do Espaço Cultural do TRT5 no térreo do Edf.
Médici;
-Projeto para rampas de acessibilidade - obra será
executada após novembro de 2013;
-Instalação da sala-cofre.

?
INTERIOR

Juazeiro:
-Reforma geral: instalação de hidrantes e de iluminação
de emergência, melhoria no sistema elétrico / lógico,
revestimento das fachadas com pastilhas. Início em
novembro de 2012, concluída em julho de 2013.
Porto Seguro e Teixeira de Freitas:
-Reforma de telhado iniciada em novembro de 2012 e
concluída em janeiro de 2013.
Brumado:
-Projeto de sede própria encaminhado para licitação.
Simões Filho:
-Ampliação das secretarias com deslocamento do
balcão de atendimento para parte do salão de espera.
Euclides da Cunha:
-Serviços de pintura geral e manutenção.
Itaberaba:
-Pintura geral e serviços de manutenção.
Senhor do Bonfim:
-Serviços de manutenção de telhado e pintura.
Ilhéus:
-Reforma em 2012.
Itamaraju:
-Reforma total da sede em execução.
Eunápolis e Jequié:
-Foram realizados reparos no forro e pintura geral.

Edifício Ministro Coqueijo Costa:
- Reforma da guarita e descupinização.
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Sustentabilidade
O TRT5 trabalhou também para a contratação de bens e
serviços ambientalmente sustentáveis, como o registro
de preços para a compra de 120 unidades de condicionadores de ar, que possibilitam uma economia de até
60% de energia, além de utilizarem o gás ecológico R410A, que dispensa o uso do gás CFC, causador de
agressões à camada de ozônio.

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

QUALIDADE DE VIDA É PRIORIZADA
Cada unidade do TRT5 exige uma abordagem específica quando o objetivo é melhorar de forma integrada a
rotina dos servidores. Por isso, o Programa de
Qualidade de Vida (PQV), executado pela Secretaria de
Gestão de Pessoas, pelo Comitê de Saúde do
Trabalhador (CSTrab) e pela Comissão de Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho (CESMT) vem
sendo implantado neste Tribunal como um mosaico de
ações em diversas áreas. Com ação direta nos ambientes, a intenção do programa é agir como mediador entre
magistrados, servidores e a Administração do Regional,
resolvendo problemas e melhorando questões funcionais das atividades exercidas. O foco do programa é a
prevenção, observar os pontos em que são necessárias
mudanças no trabalho para que as práticas saudáveis
ganhem destaque. Um dos destaques é o acompanhamento da implantação do PJe. Primeiro foi feita uma
avaliação das necessidades específicas por posto de
trabalho: em Santo Amaro, a discussão foi sobre a
preservação da equipe local, em Candeias, foram feitas
adequações na distribuição de processos entre a
primeira e a segunda varas. Após esse trabalho de
diagnóstico inicial, o Comitê de Saúde apresentou
relatório sobre as principais dificuldades comuns a
todas as varas observadas. Optou-se então pelo
trabalho de Orientação e Adequação Ergonômica e pela
Campanha da Pausa Laboral. O primeiro programa
envolve o ajuste dos postos de trabalho: posição da
cadeira, do monitor, do teclado, identificação da
necessidade de apoio para os pés; ajuste da luminosidade do monitor. Além disso, foi feito levantamento da
necessidade de substituição de mobiliário e posterior
encaminhamento da demanda à Coordenadoria de
Material e Logística. Um profissional da área de saúde
do TRT também leva orientações sobre a importância
da observação diária da adequada postura e da necessidade de intervalos de descanso para a visão. Já a
Campanha da Pausa Laboral responde à mudança de
rotina trazida com a implantação do PJe - tempo maior
de permanência em frente ao computador e maior
utilização de algumas estruturas músculo-esqueléticas;
maior suscetibilidade a cansaço mental e ressecamento

ocular. Essa ação começou em outubro com a distribuição de folders, cartazes e adesivos para a conscientização de toda a comunidade (magistrados, servidores e
advogados).
Prevenção
O TRT5 já conta com o seu Programa de Prevenção em
Riscos Ambientais (PPRA), que norteia intervenções
para a segurança e saúde de magistrados e servidores.
O documento foi produzido a partir de levantamento
realizado em todas as unidades do Tribunal na capital e
no interior, desde novembro de 2012, por uma
empresa de consultoria que já foi contratada para o
mesmo serviço pelos TRTs de Alagoas, Pernambuco e
Maranhão. Durante a entrega do PPRA, realizada em
agosto de 2013, a presidente do TRT5, desembargadora Vânia Chaves, afirmou que é prioridade executar
ações desse tipo, não somente porque se trata de uma
meta do Judiciário e do Planejamento Estratégico do
Regional, mas porque 'o foco da Administração é o
bem-estar de servidores e magistrados'.
O PPRA atende à Norma Regulamentadora 9 (NR9),
que exige a elaboração de programas de prevenção de
riscos ambientais tanto em empresas públicas quanto
privadas. Para isso, são estudados os agentes que
causam insalubridade e periculosidade, como ruído,
temperaturas extremas, radiação (inclusive a gerada
por micro-ondas e televisão), agentes químicos e
biológicos. Os passos seguintes, que também exigem a
participação da comunidade estudada, são: manter

Prevenção em riscos ambientais é contemplada
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vigilância, antecipar a visão de riscos em novas instalações, estabelecer metas e prioridades, monitorar a
exposição aos riscos e registrar dados. Por outro lado, a
NR 17 prevê a adaptação do ambiente de trabalho ao
trabalhador, de forma individual: mobiliário, equipamento, condições ambientais (temperatura e ventilação confortáveis) e organização do trabalho.
Veja outras ações do Programa de Qualidade de Vida:
-Elaboração do Termo de Orientação Ergonômica e
Ginástica Laboral (Meta 10 do CNJ, para 2013) para a
capital e do Teste de Condicionamento Físico, já em fase
de licitação;
-Elaboração do Termo de Orientação Ergonômica e
Ginástica Laboral (Meta 10 do CNJ, para 2013) para o
interior;
-Formação da Comissão de Acessibilidade, já em
funcionamento;
-Trabalho de acompanhamento dos Oficiais de Justiça,
para levantamento dos fatores de risco e proteção
inerentes às condições de trabalho;
-Pesquisa de Clima Organizacional e de Qualidade de
Vida no Trabalho - Pesquisa de Satisfação de Clientes
Externos.

PESQUISA ORIENTA
SOBRE AÇÕES DE
SAÚDE
Mais de mil pessoas (1.111) responderam à pesquisa
disponibilizada pela Coordenadoria de Saúde na
intranet que buscou levantar dados de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. O levantamento, que
ocorreu entre o fim de 2011 e o mês de março de 2012,
permitiu o direcionamento de importantes ações de
prevenção e acompanhamento. Entre julho de 2012 e
setembro de 2013, foram realizadas 2.169 avaliações
clínicas e de cálculos do risco cardiovascular com
servidores do TRT5, dentro do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Com isso, a
Coordenadoria de Saúde conseguiu atender todas as
unidades administrativas e judiciárias da capital e
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também superou a meta do CNJ para 2012 (que requer
que pelo menos 60% das unidades passe por exame
periódico). A partir dos exames, foi verificada uma
média de 15% dos servidores necessitando de acompanhamento médico, e os pacientes foram orientados
sobre como proceder. Além disso, os profissionais médicos e enfermeiras - da Coordenadoria iniciaram
também programa de reciclagem com finalidade de
atualizar os conhecimentos sobre hipertensão arterial e
diabetes mellitus. Além dos exames cardiovasculares,
um questionário de pesquisa epidemiológica para
Saúde Bucal foi submetido em 41 setores (379 funcionários). Concluído o estudo, foi desenvolvido o
Programa de Promoção da Saúde Bucal, que está
incluído nas ações de Qualidade de Vida do TRT5 e que
consiste em visitas de profissionais de saúde às varas e
aos setores administrativos, demonstrando aos
servidores a forma correta de proceder à higiene bucal.
Outro dado importante do biênio é a vacinação de
1.500 pessoas, entre magistrados, servidores e
estagiários na capital e no interior.
Magistrados
Foram realizadas, via PCMSO, avaliações de stress em
95 magistrados lotados na capital. Além desse levantamento, foram feitas quatro intervenções individualizadas e oficina de gestão do estresse com caráter informativo em grupo de 140 magistrados na I Semana
Institucional. Por fim, a Seção de Psicologia gerou
relatório que elucida os achados, através do qual se
pretende subsidiar decisões institucionais em relação à
adoção de medidas interdisciplinares de prevenção e
promoção da saúde desse público-alvo.

Vacinação meningite e H1N1
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Concurseiros estudam para ocupar 600 novos cargos

PROJETOS PARA 600 NOVOS CARGOS E CONCURSO
PARA SERVIDORES
A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª

áreas e das seguintes: Arquitetura, Arquivologia,

Região (TRT5-BA) encaminhou projetos que criam

Biblioteconomia, Contabilidade, Enfermagem,

mais nove varas trabalhistas e cerca de 600 novos

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia

cargos e funções para o TRT da Bahia, ambos em fase de

(Segurança do Trabalho), Estatística, Fisioterapia,

tramitação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no

Medicina, Medicina do Trabalho, Medicina (Psiquia-

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

tria), Odontologia, Psicologia, Serviço Social e

Para atender a esse planejamento, está sendo realizado

Tecnologia da Informação. Já para o ensino médio

um Concurso Público para provimento de cargos e

completo há 9 vagas e formação de cadastro de reserva

formação de cadastro de reserva. Há vagas para analista

para técnico judiciário da área administrativa. O

judiciário da área judiciária, analista judiciário da área

concurso também seleciona técnico judiciário na

administrativa e oficial de Justiça. Já para formação de

especialidade Tecnologia da Informação para formação

cadastro reserva são selecionados profissionais destas

de cadastro de reserva.
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CLT - 70 ANOS DE DIREITOS DO TRABALHADOR
O ano de 2013 teve importância especial
para o Direito Trabalhista: quando se
celebraram os 70 anos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). As reflexões sobre
as principais conquistas e transformações
das leis nos últimos anos foram tema de
debates e homenagens preparados pelo
TRT5 para marcar esse aniversário.
No dia 22 de abril, a presidente do TRT5,
desembargadora Vânia Chaves, realizou a
primeira palestra sobre os 70 anos da CLT,
na Câmara Municipal de Porto Seguro,
como parte das comemorações pelo
Descobrimento do Brasil. Em 27 de maio
foi realizada a Solenidade Comemorativa
dos 70 anos da CLT, promovida pelo
Tribunal Regional do Trabalho da Bahia
(TRT-BA), no Pleno do Tribunal. A solenidade contou
com exposições da presidente do TRT-BA,
desembargadora Vânia Chaves, do ministro
aposentado do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
Horácio Pires, do representante do Ministério Público
do Trabalho na Bahia (MPT-BA), procurador Pedro
Lino, e do advogado Cezar Britto, membro honorário
do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).
O evento foi marcado também por relatos preocupados
em relação às chamadas ''reformas trabalhistas'', como
o Projeto de Lei nº 4330/04, que regulamenta a
terceirização em quase todos os setores da economia

Entrega da comenda Ministro Coqueijo Costa ao presidente da OAB-BA
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Parcerias proporcionaram eventos com empresários e trabalhadores

brasileira. Visto pela maioria dos participantes como
uma ''ameaça aos direitos do trabalhador brasileiro'', o
projeto permite até mesmo a terceirização da atividadefim nas empresas.
Na oportunidade, o ex-presidente da OAB-BA e atual
membro honorário do Conselho Federal da OAB, César
Britto, fez um paralelo dos direitos trabalhistas
comparando o contexto histórico brasileiro com o de
outros países. ''A CLT merece ser comemorada porque
continua jovem'', destacou, referindo-se à consagração
de princípios que fazem do Brasil, segundo ele, “um
exemplo mundial de defesa e promoção dos direitos
trabalhistas, embora alguns deles possam e devam ser
atualizados”, disse, reiterando que ainda persistem, na
legislação brasileira, lacunas, como a questão da
terceirização, que ainda podem e devem ser revistas.
Também foram realizados os seguintes eventos em
homenagem à CLT:
-Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) - em maio de
2013;
-Polo Petroquímico de Camaçari - junho de 2013
-Fecomércio - em setembro de 2013

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

TRABALHO SEGURO NA BAHIA ALCANÇA
PATRÕES E EMPREGADOS
A campanha de alerta sobre acidentes de trabalho
iniciada em 2011 pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TST) foi implementada no TRT5 com diversas atividades de magistrados junto a patrões e empregados, por
meio de suas instituições. O programa partiu de
Salvador com a realização de seminários, debates e
distribuição de cartilhas, para depois ocorrer em mais
quatro cidades: Camaçari, Itabuna, Itapetinga e Vitória
da Conquista. A presidente do TRT5, desembargadora
Vânia Chaves, na abertura da solenidade realizada em
Itabuna, falou sobre os resultados positivos dessa ação:
"Os juízes acabam se aproximando da comunidade ao
ouvir trabalhadores, patrões, advogados, médicos e
engenheiros do trabalho, auxiliando de forma significativa em suas decisões". Já em Vitória da Conquista, foi o
representante do Ministério Público do Trabalho,
Felipe dos Anjos, que destacou a importância de ações
preventivas como a do Trabalho Seguro, que aproxima
trabalhadores do poder público: "Temos que trabalhar
pela prevenção e correção de situações que lesem os
trabalhadores, pois apenas as multas não resolvem a
questão. Temos que solucionar a problemática passando pela implantação de melhorias imediatas no ambiente de trabalho, evitando-se a ocorrência de mais
acidentes". Em 2012, o TRT5 realizou um Ato Público,
na Arena Fonte Nova, ainda durante a sua construção,
com a participação de 3 mil operários, que tiveram aulas

de direitos básicos ministradas por juízes e procuradores do Trabalho, além de advogados, e que culminou
em um evento, em julho de 2012, com a participação de
celebridades como o ex-jogador Cafu e a cantora
Margareth Menezes, além do presidente do TST,
ministro Oreste Dalazen.
Dados
Somente na Bahia, foram registrados 23.934 casos de
acidentes de trabalho, com 119 óbitos no ano de 2010.
O estado participa, portanto, com 3,41% do total de
acidentes de trabalho no país e 4,38% das mortes
decorrentes desses acidentes. As estatísticas são da
Previdência Social, mas, na prática, os números são
maiores, pois em muitos casos a Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT) não é emitida pelo
empregador ou até mesmo o empregado não tem sua
Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS)
assinada.O Brasil é o quarto colocado no ranking
mundial de acidentes de trabalho, atrás apenas da
China, dos Estados Unidos e da Rússia. Segundo a
Previdência Social brasileira, há uma morte a cada três
horas de jornada diária. E esse número vem aumentando ano a ano. Foram 709.474 casos em 2010, que
pularam para 711.164 em 2011. O número de óbitos
também registrou aumento: de 2.753 mortes registradas em 2010, o número subiu para 2.884 em 2011.
Ato Arena Fonte Nova

REVISTA DA GESTÃO

35

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

COLEPRECOR: PRESIDENTE DO TRT5
ASSUME VICE-COORDENAÇÃO
A presidente do TRT da Bahia, desembargadora Vânia
Chaves, assumiu em 2013 a vice-coordenação do
Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs
(Coleprecor), instituição fundada em 1996 para
resolver problemas comuns, além de realizar o intercâmbio de experiências. O Coleprecor foi coordenado
neste ano pelo presidente do TRT do Mato Grosso,
desembargador Tarcísio Valente, e reuniu mensalmente os tribunais trabalhistas em torno de uma pauta
marcada pelo debate de novas tecnologias, legislação e
inovações na fase processual de execução. Ainda em
2012, a presidente e o corregedor do TRT5, desembargadores Vânia Jacira Tanajura Chaves e Valtércio
Ronaldo de Oliveira, estiveram vinculados a três
comissões do Coleprecor: a presidente integrou a
comissão de Qualidade de Vida, Formação e
Aperfeiçoamento e a Comissão para Estudo do Projeto
Nacional de Criação de Cargos e Varas do Trabalho,
enquanto o corregedor fez parte da Comissão de

Segurança. Em abril de 2012, o corregedor Valtércio
Oliveira apresentou aos presidentes um trabalho a
respeito de segurança institucional. Já em maio de
2013, a juíza Angélica de Mello Ferreira, auxiliar da
Presidência e coordenadora da Central de Execução e
Expropriação, apresentou a experiência baiana nessa
fase processual. No quesito saúde, um estudo sobre o
tema foi concluído pela Administração do TRT5,
incluindo autogestão e outras opções. O projeto foi
encaminhado pela presidente Vânia Chaves à avaliação
do Colégio, a fim de se obter uma solução de atendimento que seja consenso em nível nacional. Também
fizeram parte das discussões do Coleprecor o pagamento de dívidas trabalhistas com cartão de crédito, já
implantado no TRT do Pará/Amapá (8ª Região), a
presença de tribunais trabalhistas nas redes sociais, as
carreiras dos magistrados e servidores e dificuldades de
prover os cargos do Judiciário.

Pauta foi marcada pelo debate de novas tecnologias, legislação e inovações
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Projeto da Vara é analisado

OPERÁRIOS EM
ITAPETINGA
APRENDEM
SOBRE
SEGURANÇA NO
TRABALHO
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Dentro da chamada Caravana do Trabalho Seguro da Bahia, a equipe da
Presidência do TRT5 esteve, no último dia 15 de outubro, no canteiro de
obras da nova sede da Vara do Trabalho de Itapetinga, onde os magistrados
e técnicos apresentaram aos operários temas como segurança, conscientização no ambiente de trabalho e uso de equipamentos. Também foram
entregues as Cartilhas Trabalho Seguro e Saudável, produzidas pela
Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, Anamatra.
Com 1.345 metros quadrados de área construída, o prédio apresenta
diversas inovações, como o aproveitamento da água das chuvas, as entradas
e saídas planejadas de forma que o jurisdicionado circule melhor sem
atrapalhar as rotinas de trabalho das unidades. Um técnico de segurança do
Trabalho da empresa construtora deu as primeiras instruções para os
trabalhadores, alertando que “na maioria das vezes o empregado não tem
noção da gravidade do perigo que corre no canteiro de obras, pois o
acidente é imprevisível, e temos que trabalhar com a previsibilidade. E
aponta que a maioria dos acidentes fatais ocorre por descuido em achar que
nada poderá acontecer, ressaltando que“quem mais sofre com a perda é a
família. Em seguida, a juíza Rosemeire Fernandes, titular da Vara de
Itapetinga, disse que eles estavam ali para evitar a ocorrência de acidentes,
pois “a Justiça do Trabalho não quer julgar acidentes de trabalho, ‘‘queremos
prevenir’’. A presidente do TRT5, desembargadora Vânia Chaves, encerrou a visita afirmando que ‘‘não há indenização no mundo que pague um

REVISTA DA GESTÃO

37

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

membro ou a vida de uma pessoa. Viemos lembrá-los
de que acidentes não ocorrem por acaso, mas por
descaso. Queremos que tudo saia bem nessa obra, até o
seu final, e diante do trabalho que já fazemos de
prevenção de acidentes em várias localidades, a obra da
Justiça do Trabalho não poderia ficar de fora’’.
O prédio tem estrutura metálica reduzindo a quantidade de pilares e incorporou o conceito da pré-fabricação
e industrialização dos processos construtivos nas obras
do TRT da 5ª Região. Neste caso, foi contratada
empresa de suporte, cujos arquitetos Gustavo Henrique
e Maurício Lins foram responsáveis pelo projeto.
Considerando-se o conforto dos usuários e eficiência
energética da edificação, buscou-se tirar partido da
direção predominante dos ventos e localizar os setores
de apoio na extremidade oeste da edificação protegendo os ambientes funcionais, principalmente da insolação poente. Além de adotar os brises horizontais como
elementos de proteção da incidência direta do sol nos
ambientes internos, em busca do bem estar dos
usuários da vara. Também serão feitos pequenos jardins
e um pátio central, proporcionando um melhor aproveitamento da iluminação e ventilação naturais em todos
os ambientes. O projeto também aproveita águas
pluviais, as quais serão filtradas e armazenadas em
reservatório específico para serem reutilizadas na
irrigação do jardim, limpeza e válvulas de descarga
sanitárias da edificação. Tirando partido do terreno em
declive, a estruturação do programa ficou subdividida
em térreo, onde está o atendimento ao público e áreas
funcionais, e um pavimento subsolo, que deverá
abrigar garagem para 18 vagas e áreas técnicas.

Operário recebe cartilha
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AÇÕES NO COMBATE AO
TRABALHO INFANTIL
Um seminário, a participação de juízes em diversos
eventos e oficinas, a parceria firmada com o Fórum
Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador
(Fetipa), além da produção e divulgação de um documentário sobre o tema, foram algumas das ações
promovidas em 2013 pelo TRT5 em combate ao
trabalho infantil, numa parceria com a Amatra5 e com a
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho, a Anamatra.
Além destas iniciativas, a produção e divulgação do
documentário Trabalho Infantil - Ontem e Hoje,
produzido pelo TRT5 foi um dos finalistas da categoria
"Reportagem de TV" do 11º Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça, realizado no Congresso
Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça
2013 (Conbrascom).
O Fetipa também realizou encontro no bairro de
Cajazeiras, o mais populoso da capital baiana, que
contou com a participação das juízas Rosemeire
Fernandes e Manuela Felix. Mais de 50 pessoas
estiveram presentes no evento que integra programação do projeto Fetipa Itinerante. O objetivo das ações
itinerantes é discutir e promover ações diretas contra a
contratação de crianças e adolescentes.

Evento promovido pelo TRT em combate ao trabalho infantil
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PRESIDÊNCIA
ITINERANTE
REALIZA MAIS DE
50 VISITAS
Apesar das inovações trazidas pela tecnologia, além da
chegada à Bahia do Processo Judicial Eletrônico, o PJeJT, permitindo que todos os atos processuais sejam
feitos via internet, o contato físico e pessoal continuou a
ser prioridade da administração do TRT5 que promoveu em 2013 a Presidência Itinerante, com visitas a
todas as varas da capital e a mais de 10 varas no interior.
“A proposta das visitas às varas e unidades de primeiro
grau foi a de aproximar a Presidência dos magistrados e
servidores que atuam junto ao nosso maior público,

trazendo esclarecimentos sobre as ações da JT, ouvindo
os reclames e sugestões de melhoria”, afirmou a
presidente, desembargadora Vânia Chaves, que
durante todo o ano transferiu a Presidência para o
Fórum do Comércio uma sexta-feira por mês.Temas de
interesse do Tribunal são apresentados, como a
segurança nos prédios, principalmente no fórum de
Salvador, onde a circulação diária ultrapassa as 3 mil
pessoas. Também foram tratadas questões sobre as
recentes mudanças promovidas pela implantação do
PJe, e como o diálogo vem proporcionando a melhoria
no uso do sistema, envolvendo magistrados, servidores
e advogados, que utilizam ainda o Portal do PJe,
disponível no site do TRT5 para todos os usuários, com
notícias, manuais, dicas, vídeos e todas as informações
do PJe. A comunicação também é estimulada nas visitas,
o que pode ser feito via intranet e internet, pelo Secom
Atende. Juízes e servidores agradeceram a presença da
equipe da Presidência nas varas, “proporcionando algo

Ações aconteceram em cinco cidades: Camaçari, Itabuna, Itapetinga, Vitória da Conquista e Salvador
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que parecia tão distante, que é a presidente participando diretamente da vida do servidor e do magistrado,
conversando com todos e com advogados em busca
também de como o trabalho pode ser mais proveitoso e
ao mesmo tempo prazeroso”, concluiu a advogada
Roberta Trutor, que atua em Porto Seguro.

Evento da Presidência itinerante em Itabuna

TRT5 EXPORTA
INOVAÇÕES NA
ORGANIZAÇÃO DO
FLUXO DE TRABALHO
O TRT5, como Polo Regional de Desenvolvimento do
PJe, é responsável, através das Secretarias de
Organização e Métodos (O&M) e Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação(Setic), pela
especificação de requisitos para módulos do Sistema
Processo Eletrônico, incluindo a Central de Mandados
(i m p l a n t a ç ã o n a c i o n a l e m a n d a m e n t o ) ; o
Gerenciamento de Bens Penhorados (implantação da
1ª etapa em andamento); o Módulo de Perícia (especificação em andamento) e a Central de Execução e
Expropriação (especificação iniciada). Todas estas
ações estão, direta ou indiretamente, relacionadas a
iniciativas já consolidadas no próprio Tribunal, baseada
na aplicação de novas metodologias. Veja abaixo
inovações que marcaram este biênio no quesito da
organização:
- Implantação de método de gerenciamento de rotinas
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REVISTA DA GESTÃO

na 1ª instância com diagnóstico e redesenho do fluxo
do processo de trabalho, inclusive a adequação do
sistema informatizado (SAMP). A atividade de cálculo
no Regional foi reestruturada, garantindo a prolação de
decisões líquidas na 1ª e 2ª instâncias. Foram disponibilizados na intranet manuais atualizados relativos a
procedimentos e sistemas da 1ª Instância;
- Implantação do Sistema de Cadastro e Gerenciamento
de Bens Penhorados na Regional, um banco de dados
compartilhado entre oficiais de Justiça, Varas do
Trabalho e o Núcleo de Hastas Públicas; disponibilização de manual e treinamento das unidades envolvidas;
- Implantação do Sistema de Hastas Públicas unificadas,
integrado ao cadastro de bens, contemplando toda a
jurisdição da Regional; disponibilização de manual e
treinamento das unidades envolvidas;
- Implantação do módulo de Gestão de Precatórios e
Requisições de Pequeno Valor (RPV) em todas as
unidades judiciárias envolvidas no processo de execução da Fazenda Pública, garantindo a integração e troca
de dados entre a 1ª e a 2ª instância e o CNJ;
- Implantação do módulo de Cadastro Nacional de
Devedores, incluindo rotina automatizada de registro;
- Implantação da metodologia de trabalho e-despacho
em 90% das Varas de Trabalho da capital que ainda não
adotavam a sistemática, de forma articulada com a
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDP)
e a Escola Judicial;
- Estruturação de unidades para implantação do Núcleo
de Suporte Operacional ao PJe; das Unidades de
Autoatendimento PJe, e Núcleo de Apoio às Varas do
Trabalho;
- Treinamento para análise da situação de risco e
identificação dos fatores de proteção, para os membros
do Comitê de Saúde do Trabalhador nas unidades da
capital, para implantação do PJe.

