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SAUDAÇÃO DO DIA DE NATAL 

Desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva 

 

Excelentíssimos Desembargadores e Desembargadoras 

deste Tribunal 

Servidores e Servidoras 

Boa Tarde 

 

Dizem que recordar é viver. Nesta época do ano, ficamos 

envoltos por uma atmosfera de paz e harmonia. E, paramos 

para refletir, tudo o que aconteceu e o que queremos do 

ano vindouro. Entre tantos desafios que colocamos diante 

de nós mesmos, com certeza, pensamos nas nossas 

famílias, nos nossos projetos pessoais e, como não poderia 

deixar de ser, pensamos também no nosso trabalho.  

 

No ano passado, ao fazer a saudação do Natal, lembrei a 

vocês do desafio de implantar o nosso planejamento 

estratégico e ressaltei as nossas conquistas. Hoje, com 

muito orgulho, quero dizer a todos vocês que NÓS 

CONSEGUIMOS. O ano de 2010 fica marcado para a 
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história da Justiça do Trabalho do Maranhão como o ano 

em que caminhamos juntos na direção de sermos um 

tribunal com foco na acessibilidade, celeridade, 

comprometimento, credibilidade, efetividade, ética, 

inovação, modernidade, qualidade, responsabilidade social 

e ambiental, transparência e valorização das pessoas, 

valores insertos no nosso planejamento estratégico que 

saíram do papel e se transformaram em ações concretas 

em cada dia do ano que está por findar. Sempre fomos 

tudo isso e muito mais, mais solidários, mais integrados, 

mais amigos de trabalho, mais companheiros, porém em 

2010, fomos além, vislumbrando uma mesma perspectiva, 

a perspectiva de alcançarmos conjuntamente resultados 

que elevaram o nosso Tribunal pelas boas práticas e 

projetos aqui desenvolvidos. E ninguém melhor do que 

vocês para destacarem o que foi de melhor em 2010. Por 

isso, a cada unidade administrativa e judicial foi pedido, 

pelo Serviço de Comunicação, um resumo de suas 

atividades. E aqui ressalto o que vocês destacaram como o 

que de mais importante aconteceu. Percebam como 

avançamos, como juntos avançamos. Cada passo, cada 

iniciativa, cada ideia. No final do ano, hoje, podemos 

comemorar mais um ano de conquistas, conquistas estas 

que enchem de orgulho a todos nós que aqui estamos.  

 

A indicação do Tribunal Regional do Trabalho como finalista 

do I Prêmio conciliar é Legal em duas categorias é outro 
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momento importante que enche de orgulho a nossa 

instituição. O juiz Manoel Lopes Veloso Sobrinho, titular da 

Vara do Trabalho de Presidente Dutra foi finalista com as 

varas itinerantes, ação do projeto Conciliar. Já na categoria 

instituição, o nosso tribunal foi finalista com o projeto 

Conciliação na Execução, por várias ações desenvolvidas, 

entre elas a pauta especial de conciliação. Não há palavras 

que possam traduzir mais esta conquista, mas arrisco-me a 

dizer orgulho. 

 

Nossos atletas também estão de parabéns. Nas Olimpíadas 

da Justiça destacaram-se em várias modalidades. Também 

foi motivo de orgulho a indicação do TRT pelas secretarias 

municipais de Obras e Serviços Público e Meio Ambiente da 

indicação para receber, em maio, o título de “Instituição 

Amiga da Reciclagem”, pelas ações de responsabilidade 

socioambiental desenvolvidas pela Comissão Ambiental. 

Uma ação encantadora. 

 

Consolidaram-se o projeto de Gestão Estratégica, com a 

realização de oficinas de desdobramento da estratégia na 

capital e interior do Estado. Outras práticas foram 

implantadas como o Posto de Informação ao Cidadão e a 

Guia Eletrônica de Documentos, a impressão em frente e 

verso, o leilão eletrônico da Justiça do Trabalho e a 

unificação das tabelas processuais. Hoje uma realidade. 
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Na área da Tecnologia da Informação, implantamos o Diário 

Eletrônico da Justiça do Trabalho, estamos concluindo a 

implantação da primeira etapa do Gabinete Virtual e já 

começamos a implantar o e-Gestão. Persistência e 

determinação. 

 

No campo institucional, realizamos 12 exposições no 

Espaço de Artes do TRT, premiamos as melhores 

reportagens no campo dos direitos sociais no II Concurso 

de Reportagem da Justiça do Trabalho e incentivamos a 

cultura e difusão dos direitos sociais com o concurso do 

Painel Artístico do Fórum Astolfo Serra. E, para celebrar o 

Dia das Crianças, conseguimos levar os filhos dos nossos 

magistrados e servidores, além de crianças de entidades 

atendidas por nós, para uma tarde cultural no Teatro Arthur 

Azevedo. Emocionante. 

 

Na promoção dos debates sobre o direito do trabalho e os 

direitos sociais, realizamos mais uma edição do Congresso 

Internacional de Direito do Trabalho, reunindo cerca de 

1.500 pessoas. Outro evento marcante foi o I Congresso 

Brasileiro de Educação Corporativa, realizado em agosto, 

congresso este que o TRT do Maranhão teve a ousadia de 

realizar em parceria com o Fórum Brasileiro de Educação 

Corporativa, dando significativo impulso para o avanço dos 

debates na área de gestão de pessoas, gestão do 

conhecimento e gestão por competências. Neste congresso, 
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aliás, fomos finalistas em três das sete categorias, e, ao 

final, fomos vencedores na categoria educação e 

responsabilidade social com o projeto Curso de Direitos 

Humanos e Mediação de Conflitos, realizado em 2009. E 

este mesmo curso foi indicado como finalista do 4º Prêmio 

Nacional de Direitos Humanos, promovido pela Associação 

Nacional dos Magistrados do Trabalho. Dedicação é a 

palavra que melhor define os que estiveram envolvidos nos 

dois projetos. 

 

Buscamos diariamente a excelência e para isso procuramos 

estruturar as unidades administrativas e judiciais. Além da 

Central de Mandados Judiciais, reestruturamos a Diretoria 

Administrativa,  o Serviço de Engenharia,  o Controle 

Interno, o Serviço de Folha de Pagamento, a Escola Judicial 

e a Diretoria de Informática. Foi um desafio, mas 

conseguimos. Desafiador. 

 

Não paramos por ai. Implantamos ainda o Fale Direto com 

o Ouvidor, o Plantão da Conciliação e a Agência de Notícias 

Judiciais. Inauguramos a Central de Mandados Judiciais, o 

Posto de Atendimento Avançado da Casa de Justiça e 

Cidadania e a sede definitiva da Vara do Trabalho de 

Estreito. Vibrante, estimulante. 

 

Na área da responsabilidade social, destaco a Recicloteca, 

uma oficina de reciclagem para dependentes de 
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magistrados e servidores e para a comunidade. E para 

abrilhantar o final do ano, ganhamos a nossa primeira 

árvore de Natal ecológica, um presente para a cidade de 

São Luís e também para todos NÓS. Uma ação digna de 

todos os elogios. 

 

Para 2011, quero anunciar que a gestão de pessoas será 

um dos desafios do TRT. Em 2010, o TRT-MA capacitou 927 

servidores no Tribunal, o que equivale a 68% a mais, se 

comparados aos do ano passado, quando foram 

capacitados 631, mas nosso desejo é avançar mais, 

especialmente no projeto Gestão por Competência. E logo, 

no início de 2011, já estaremos realizando uma 

sensibilização com vistas à implantação do projeto, seguida 

de uma capacitação. Também é nosso desejo avançar na 

Reestruturação Organizacional, com a reestruturação de 

recursos humanos dos setores, e também no projeto 

Estruturar, com a melhoria das instalações físicas das 

unidades judiciais e administrativas. Também não podemos 

perder de vista a implantação do processo eletrônico e a 

vocação natural da Justiça do Trabalho, que a conciliar, 

bem como ações que resultem na agilização do trâmite 

processual, especialmente os processos em fase de 

execução. 

 

Em 2010, foram 365 somando competências para 

multiplicar resultados. Que em 2011, possamos ser cada 
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vez melhores como profissionais e, principalmente, como 

seres humanos.  

 

 

 

 


