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Hoje, o maior desafio de todos que integram o Poder
Judiciário é torná-lo menos burocrático, buscando conduzir o bom
gerenciamento das atividades judiciárias, priorizando a garantia dos
resultados processuais com acerto e agilidade; oferecer uma
prestação jurisdicional mais rápida e de maior qualidade, uma
Justiça mais efetiva, mais próxima da noção de cidadania,
principalmente mais próxima do cidadão.
Atualmente, a Justiça do Trabalho no maranhão está
instalada em 15 municípios do interior do estado, além de possuir
seis varas na capital São Luís. Estamos em vias de instalação da 7ª
Vara do Trabalho de São Luís, que será a primeira vara totalmente
eletrônica de nosso estado e a 2º VT de Imperatriz, segunda maior
cidade do nosso estado, ajudando a desafogar a então única vara
do trabalho em Imperatriz, que tem, dentre as 21 varas do trabalho,
o maior volume processual, chegando a quase 5 mil processos por
ano. Hoje, somos responsáveis pela cobertura judicial de 100% dos
217 municípios maranhenses. E, na busca para ampliar o acesso à
Justiça do Trabalho, já encaminhamos, este ano, ao Conselho
Superior da Justiça do Trabalho projeto de lei para criação de mais
três varas trabalhistas para o Maranhão, a serem instaladas nos
municípios de Governador Nunes Freire, Viana e Imperatriz.
Por sua vez, a construção de novos prédios para abrigar
todas as varas do trabalho, com estrutura material, funcional e de
pessoal, mobiliários modernos e funcionais, computadores, redes,
softwares, qualificação e valorização dos nossos servidores com o

objetivo de oferecer um serviço cada vez melhor e mais digno ao
jurisdicionado, uma melhoria significativa no atendimento, maior
comodidade aos usuários, consequentemente, uma maior
celeridade processual, sempre foi um grande anseio do TRT do
Maranhão.

Sabedores de que é preciso garantir a infraestrutura física
e material apropriadas às atividades administrativas e judiciais,
buscamos realizar a reforma das Varas do Trabalho mais antigas e
inaugurar sedes próprias para 100% das Varas existentes hoje.
Nosso objetivo é possibilitar mais qualidade de vida no trabalho
para nossos magistrados, servidores e atender, com mais conforto,
advogados, litigantes e convidados da Justiça Trabalhista, dotando
as sedes das varas com os requisitos de acessibilidade, tecnologia
e mobiliário ergonômico.
Na data de hoje, honra-nos fazer a entrega da sede
própria da Vara do Trabalho de Presidente Dutra. Caminhamos a
passos largos para as inaugurações das varas do trabalho de
Caxias e Barreirinhas, ainda este ano, ficando por instalar, ano que
vem, apenas a sede própria da vara do Trabalho de São João dos
Patos, cujos recursos orçamentários já estão garantidos para o ano
de 2012
A construção da nova sede da Vara de Presidente Dutra é
um sonho almejado pelos magistrados, servidores, advogados,
cidadãos e usuários desta justiça. Presidente Dutra é hoje um dos
mais florescentes centros produtores do Estado, importante
entroncamento rodoviário e ponto de interligação dos sistemas
energéticos da CHESF e Eletronorte e ocupa hoje, merecidamente,
posição de destaque entre os mais promissores pólos de
desenvolvimento agrícola, comercial e industrial do Maranhão. Nos
últimos anos a cidade expandiu-se, e nada mais justo esta obra
reflita o avanço de uma cidade que, por meio de vários projetos,
vem trazendo dinamismo à economia do Estado do Maranhão,
sendo fundamental a presença da Justiça do Trabalho para a
pacificação dos conflitos trabalhistas, de forma que se possa
garantir a paz social e a cidadania, como almejamos.
Estamos presentes neste município desde dezembro de
2005, quando a Vara do Trabalho de Presidente Dutra foi instalada

em um prédio situado na Rua Magalhães de Almeida, cedido pela
Prefeitura Municipal sem qualquer ônus pra o TRT da 16ª Região
E, hoje, passados 06 anos de sua instalaçao, temos a
grata satisfação de inaugurarmos a nova sede da Vara do trabalho,
construído, com um investimento de recursos próprios do nosso
tribunal no valor de R$ 848 mil reais, neste terreno de 1.536 m2
doado com a admirável iniciativa do poder executivo local, à época,
pela Exma Prefeita Irene de Oliveira Soares, e do Legislativo local,
sensíveis à nossa deficiente estrutura física, e sempre buscando,
primordialmente, atender às necessidades da população.
A nova casa da Justiça do Trabalho chega em momento
mais que oportuno. Com uma movimentação processual de dois
mil processos ano, a vara movimentou, só em 2010, um milhão e
novecentos mil reais, fazendo circular a economia no município e
adjacências. A VT de Presidente Dutra detém o maior índice de
processo por servidor do nosso Regional. São 333 novos processos
por servidor.
Aliás, peço licença a todos aqui presentes, pois, acho mais
que oportuno, neste dia de festa, deixar registrado, neste discurso,
a minha satisfação com o trabalho que vem sendo realizado pelos
magistrados e servidores da Vara do Trabalho de Presidente Dutra.
São pessoas que, com comprometimento, conseguem superar as
dificuldades decorrentes da insuficiência de servidores para que
cada processo tenha uma solução mais rápida, pois sabem que
destes processos dependem outras vidas, seres humanos que
buscam na justiça as respostas para suas angústias.
Executando projeto desenvolvido pelo TRT, o primeiro
titular desta Vara Trabalhista, juiz Manoel Lopes Veloso Sobrinho,
dedicou especial atenção à conciliação, conseguindo firmar vários
acordos com os municípios sob a jurisdição deste órgão, trabalho
este que vem sendo firmemente desenvolvido pelo atual titular da
Vara de Presidente Dutra, juiz Bruno de Carvalho Montejunas. Por
fortalecer o espírito da conciliação, esta Vara Trabalhista recebeu
no ano passado merecida menção honrosa do Conselho Nacional
de Justiça pelo Projeto Conciliar com a realização das varas
itinerantes. A VT de Presidente Dutra se deslocou sete vezes em
caráter itinerante no ano passado, resultando em 873 audiências e
atingiu o maior índice de conciliação da Região, correspondente a

54%, alcançando, pelo segundo ano consecutivo, o maior
percentual de conciliação de processos na fase de conhecimento.
Em 2010 houve acordo em 1.069 dos 1.787 processos resolvidos.
Na conciliação, é importante destaco os acordos que vem
sendo realizados pelas Prefeituras Municipais da Região, através
do qual ocorrem retenções mensais de valores orçamentários,
permitindo a quitação de débitos trabalhistas, dando maior
efetividade e celeridade aos processos, por via de conseqüência, a
solução do conflitos e mais credibilidade à Justiça do Trabalho do
Maranhão.

Assim, quero registrar e agradecer, além do prefeito de
Presidente Dutra, também, aos prefeitos dos demais 14 municípios
que integram a jurisdição desta Vara: Dom Pedro, Fortuna,
Governador Archer, Governador Eugênio Barros, Governador Luiz
Rocha, Gonçalves Dias, Graça Aranha, Jatobá, Joselândia, Santa
Filomena do Maranhão, São Domingos do Maranhão, São José dos
Basílios, Senador Alexandre Costa e Tuntum pela colaboração
efetiva, que vem somando esforços em favor dessa conquista de
tão elevado significado social para a essa comunidade.
A vara do trabalho de Presidente Dutra, este ano, foi uma
das três varas da jurisdição do TRT do Maranhão que recebeu o
Selo de Qualidade em Prestação Judiciária, conferido às varas
trabalhistas que obtiveram os melhores resultados em 2010 na
execução, conciliação, solução de processos antigos, prazo de
julgamento, atendimento à demanda e redução da taxa de
congestionamento. A celeridade se confirma no prazo médio para o
julgamento do processo, que tem sido, no máximo, de seis dias,
após a chamada instrução processual, no qual são ouvidas as
partes e testemunhas.
A Vara do Trabalho de Presidente Dutra também foi a VT
que cumpriu todas as metas do nosso planejamento, atuando com
eficiência na execução, na conciliação, no julgamento de processos
e na economia dos gastos com água, luz e telefone.

Hoje, como afirmei, logo, no inicio de minhas palavras, o
Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão busca implantar o
processo judicial eletrônico, que vai facilitar a vida de advogados e
das pessoas que resolvem na Justiça do Trabalho seus conflitos e,
a Vara do Trabalho de Presidente Dutra, completamente integrada
e alinhada ao planejamento estratégico de nosso Tribunal buscou
avançar também na área tecnológica, e desde o dia 11 de julho
deste ano, disponibiliza eletronicamente todos os atos que aqui são
praticados, oportunizando as partes e advogados consultar com
maior agilidade e comodidade despachos, certidões, mandados,
atas de audiências, sentenças e outros documentos.
Enfim, a vara do trabalho de Presidente Dutra é um
exemplo de justiça que todos queremos. Tem oferecido uma
prestação jurisdicional rápida e de qualidade, tem oferecido a
sociedade local uma Justiça efetiva, próxima da noção de
cidadania, próxima do cidadão.
Quero finalizar, desejando que com a nova sede todos que
integram a vara do Trabalho de Presidente Dutra possam
desenvolver um trabalho ainda melhor, com mais eficiência, rapidez
e qualidade. Tenho a certeza de que essa nova casa será porta de
Justiça ainda mais qualificada a esta comunidade, formada por uma
população aguerrida e economicamente ativa e dotada de grande
vitalidade na luta por seus objetivos de transformação e ascensão
social.
Que Deus nos abençoe.
Que a justiça seja sempre feita.
Obrigada.
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