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Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
Gabinete da Presidência 

 
INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA VARA ELETRÔNICA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO DO MARANHÃO 
7ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS 

       
São Luís, 06 de dezembro de 2011. 

 
 

 
Às vésperas das comemorações dos 400 anos 

de São Luís, o Tribunal Regional do Trabalho entrega à sociedade 
maranhense mais uma vara trabalhista, a sétima vara da capital 
São Luís e a 22ª vara do estado.  

 
Devido à crescente demanda, o mais novo 

órgão do Poder Judiciário Trabalhista é mais do que necessário. 
Hoje as varas trabalhistas de São Luís apresentam um crescimento 
anual de casos novos que chega a uma média de quase 1.700 
novos processos por vara trabalhista na capital e a instalação desta 
vara trabalhista representa passo importante para a garantia dos 
resultados processuais com acerto e agilidade.  

 
Em 2010, ingressaram nas 21 varas trabalhistas 

do estado 30.189 novos processos, dos quais 32% foram 
demandas judiciais da capital. Apesar da crescente demanda, 
buscamos atender às expectativas e dar as respostas. Aumentamos 
em 3% o total de processos solucionados nas varas trabalhistas de 
São Luís, comparando 2009 e 2010.  

 
Enquanto em 2009, foram solucionados 9.533, 

em 2010, este número foi de 9.825. Estes dados demonstram o 
desempenho e o esforço de magistrados e servidores no afã de 
solucionar as demandas propostas com eficiência.  
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Mas nosso desejo de responder com mais 
agilidade e eficiência será alavancado não só com a entrega da 7ª 
Vara do Trabalho de São Luís, mas também, com a implantação 
do processo judicial eletrônico que será, a partir de hoje, 
implantada nesta mais nova vara trabalhista.  

 
Quando assumi a Presidência do TRT, em 

junho de 2009, elegi como uma de minhas prioridades a 
modernização de nossa instituição. Era preciso melhorar o 
desempenho institucional por meio do aperfeiçoamento da 
prestação de serviços jurisdicionais e das ferramentas de trabalho 
postas á disposição dos integrantes deste Regional. Desejo que se 
consolidou com a implementação do nosso planejamento 
estratégico, outro desafio para o Tribunal Regional do Trabalho 
do Maranhão.  

 
A mudança estrutural pela qual passa hoje o 

Poder Judiciário em todo o País, com a implementação de um 
novo modelo de gestão, trouxe para a nossa instituição a definição 
de valores estratégicos, o desenvolvimento de iniciativas e 
projetos e o cumprimento de metas que resultam numa melhor 
prestação jurisdicional. Caminhamos rumo à excelência, visando 
a acessibilidade, celeridade, comprometimento, credibilidade, 
efetividade, ética, inovação, modernidade, qualidade, 
responsabilidade social, ambiental, transparência e valorização 
das pessoas: valores do nosso planejamento estratégico.  

 
Sempre acreditei que o aperfeiçoamento da área 

tecnológica é um dos pilares da celeridade na prestação 
jurisdicional, razão pela qual trabalhei, desde que assumi a 
Presidência do TRT, todos os dias para que o dia de hoje fosse 
concretizado com êxito, sendo porta de entrada definitiva para a 
instalação da 7ª Vara do Trabalho de São Luís, a primeira Vara 
completamente eletrônica da Justiça do Trabalho do Maranhão.  

 
O projeto prevê a implantação do processo 

judicial eletrônico em todas as 21 varas trabalhistas de nosso 
Estado e, nesta perspectiva, trabalhamos para deixar as condições 
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de infraestrutura adequadas para tal. Hoje já possuímos sedes 
próprias em 14 das 15 varas do interior do Estado, estando todas 
dotadas de mobiliário ergonômico e parque tecnológico 
apropriado para o processo eletrônico.  

 
O uso das ferramentas tecnológicas reduzirá o 

tempo de tramitação processual, ampliará o acesso do cidadão à 
Justiça, facilitará a consulta aos atos processuais e eliminará 
rotinas desnecessárias, deixando mais tempo para que se imprima 
ainda mais qualidade à nossa atividade, dando respostas de forma 
rápida à sociedade.  

 
A partir de hoje, a Justiça do Trabalho do 

Maranhão disponibiliza nesta Vara Trabalhista, piloto da 
implantação do processo judicial no Maranhão, o acesso 
instantâneo aos processos a todas as pessoas habilitadas, sejam 
advogados, procuradores, partes e Ministério Público do 
Trabalho. As tarefas hoje desenvolvidas por nossos servidores 
como, por exemplo, a autuação, distribuição dos processos e 
juntada de documentos serão feitas automaticamente, 
desburocratizando e agilizando o andamento processual.  

 
Portanto, na data de hoje, presenciamos, o 

início de uma nova era, que implica na quebra de paradigmas 
entre o tradicional e o novo.  

 
Quero destacar que a instalação da primeira 

vara eletrônica do Poder Judiciário Trabalhista no Maranhão é, 
sem sombra de dúvida, um marco na história da Justiça do 
Trabalho no Maranhão. A busca constante por melhorias sempre 
fez parte da história desta Justiça Especializada, mas hoje 
consolidamos a implantação do processo eletrônico judicial, 
dando início a uma nova era em que o papel será substituído por 
informações eletrônicas armazenadas em um banco de dados, 
podendo ser acessadas de qualquer parte do mundo.  

 
A revolução tecnológica chega definitivamente 

ao Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. Cumpre lembrar 
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que o primeiro processo de informatização do nosso Tribunal 
ocorreu em 1994, quando as antigas máquinas de escrever foram 
substituídas pelos computadores. À época, foi uma revolução. O 
símbolo desta fase é o fim do papel carbono.  

 
Anos mais tarde, passamos a desenvolver os 

sistemas eletrônicos para formar o banco de dados dos processos 
judiciais com a criação do SAPT 1 (Sistema de Administração 
Processual). As fichas de papel foram substituídas por 
andamentos eletrônicos. Em 2007, lançamos o Sistema Integrado 
de Protocolização, o e-DOC, que permite o envio eletrônico de 
documentos referentes aos processos que tramitam nas Varas 
trabalhistas de todo o país, nos TRT´s e no TST.  

 
Mas foi a partir de janeiro de 2010, logo após a 

aprovação do planejamento estratégico de nossa instituição que 
avançamos mais rapidamente na instituição do processo judicial 
eletrônico. No curto espaço de um ano, adquirimos mais 
equipamentos, softwares, lançamos a Política de Segurança do 
Processo Eletrônico, implantamos o Diário Eletrônico da Justiça 
do Trabalho, onde estão publicados todos os atos judiciais e as 
comunicações oficiais.  

 
Foram implantados ainda os Gabinetes 

Virtuais, permitindo o acesso ao sistema judicial de primeiro e 
segundo grau de qualquer computador ligado á internet, por meio 
de senha. As varas trabalhistas passaram a utilizar o e-Public, 
aplicativo que possibilita a disponibilização dos atos processuais 
expedidos pelas Varas do Trabalho, na Internet. Também 
iniciamos o uso do e-Gestão, outro sistema que disponibiliza 
informações relativas ao Sistema de Gerenciamento de 
Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho.  

 
Na área administrativa, passamos a utilizar no 

ano passado o Malote Digital, gerando economia de papel e mais 
rapidez no protocolo de correspondência interno e entre o Poder 
Judiciário. E a nossa mais recente conquista foi a implantação do 
Processo Administrativo Eletrônico. Implantado em junho deste 
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ano, o SISPAE representou para nossos magistrados e servidores 
uma nova cultura no gerenciamento de rotinas, sendo decisivo 
para a implantação do Processo Judicial Eletrônico.  

 
Os papéis foram substituídos por 

procedimentos eletrônicos, garantindo mais agilidade e 
transparência na rotina administrativa do Tribunal. Nestes cinco 
meses, já foram gerados 12.289 arquivos em PDF, com 45.168 
páginas, o que representou uma economia de 45 resmas de papel 
A4 e de 22 tonners de impressoras laser.  

 
Essas iniciativas aliadas a outros sistemas que 

já estavam em funcionamento como a Carta Precatória Eletrônica 
e o TRT Push, cadastramento eletrônico para recebimento de 
informações judiciais, foram decisivas para que se chegasse à data 
de hoje com a consolidação do processo judicial eletrônico, um 
momento particularmente especial para mim, que desde que 
assumi a Presidência do TRT, trabalhei todos os dias para que o 
dia de hoje fosse concretizado com êxito.  

 
Novos desafios teremos pela frente, pois 

estamos em busca da melhoria continua de nossa instituição. 
Assim buscamos a ampliação da Justiça do Trabalho no 
Maranhão com a criação de mais três varas trabalhistas, 
solicitadas por Anteprojeto de Lei que já se encontra em trâmite 
no CSJT e vamos entregar, ainda esta semana, a 2ª Vara do 
Trabalho de Imperatriz e as sedes próprias das varas trabalhistas 
de Barreirinhas e Caxias.  

 
Nossa meta é que todas as 21 varas trabalhistas 

tenham sedes próprias, desejo que está praticamente realizado, 
pois quando entregues as sedes de Barreirinhas e Caxias, apenas a 
vara do Trabalho de São João dos Patos ficará na dependência de 
sua instalação, entretanto os recursos orçamentários para tal feito 
já estão garantidos no orçamento de 2012.  

 
Para finalizar, quero agradecer a participação 

de todas as pessoas que contribuíram para que fosse possível 



 6

instalar mais uma vara trabalhista no estado. Diversos 
profissionais de nossa instituição estiveram envolvidos neste 
projeto, realizado com recursos próprios da União, sendo eles os 
responsáveis para que este momento se realizasse.  

 
Sempre faço questão de destacar a importância 

de cada magistrado e cada servidor de nossa instituição e sempre 
o faço com muito orgulho, pois bem sei que se a Justiça do 
Trabalho do Maranhão cresce e se fortalece a cada dia é porque 
cada uma dessas pessoas empenha o melhor de si para que a 
Justiça possa ser mais célere, mais efetiva e mais próxima da 
noção de cidadania.  

 
Desejo boa sorte e sucesso ao juiz Francisco 

Tarcísio Almeida de Araújo, que, tenho certeza, conduzirá com 
toda competência e profissionalismo este projeto audacioso. Ele 
que traz a experiência de ter sido Juiz Titular da Vara do Trabalho 
de Chapadinha, onde imprimiu como marco a excelência na 
prestação jurisdicional, inclusive, recebendo o Selo de Qualidade 
em Prestação Judiciária de 2010, com certeza, conduzirá a 7ª Vara 
do Trabalho de São Luís para o mesmo caminho.  

 
À equipe de servidores que integrará esta vara, 

também faço votos de realização. Saibam que vocês são 
personagens vivos de uma página da história de nossa instituição 
que hoje se inicia com a instalação da primeira vara eletrônica do 
Poder Judiciário Trabalhista no Maranhão.  

 
Que Deus nos abençoe.  
Obrigada.  

 
Márcia Andrea Farias da Silva. 

Desembargadora Presidente 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 


