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AC- 1a 
 

                                                                  Poder Judiciário 
  Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho  da  16ª  Região 
 

INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA VARA 
DO TRABALHO DE CAXIAS 

 
 

São Luís (MA), 13 de dezembro de 2011 
 
Excelentíssimo/Ilustríssimo Sr (a). ........... , na 

pessoa de quem saúdo todos os presentes. 
 
É uma honra imensa entregar na data de hoje a 

sede própria da Vara do Trabalho de Caxias, cidade dos 
poetas, dos escritores e das batalhas famosas, de espírito 
guerreiro e alma de poeta. Terra de filhos ilustres como 
Gonçalves Dias, Coelho Neto, Teófilo Dias, Vespasiano 
Ramos, e, o idealizador da bandeira nacional Teixeira 
Mendes.  

 
Sinto-me filha desta terra e, agora, digna do título 

de cidadã maranhense, aprovado pela Assembléia 
Legislativa do Maranhão este ano, estou ainda mais à 
vontade para declarar todo o desejo que tenho de ver esta 
cidade e este Estado, que me acolheu de braços abertos, 
prosperarem.  

 
Tenham certeza que a entrega da sede própria da 

VT de Caxias é motivo de dupla comemoração porque 
tenho a oportunidade de retornar à Caxias, num momento 
especial na minha vida pessoal e profissional, cabendo-me 
a  honra de fazer esta inauguração, às vésperas do 
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encerramento do meu e quando das comemorações dos 
175 anos de emancipação deste Município.  

 
Momento especial também para a nossa instituição, 

em que consolidadas as ações de nosso planejamento 
estratégico, iniciativa que acreditei desde o primeiro dia do 
meu mandato, avançamos a passos largos para garantir à 
sociedade a efetivação dos direitos trabalhistas.  

 
Busco inspiração nos versos de Gonçalves Dias 

para dizer de toda a emoção que tenho neste momento 
para inaugurar a sede própria da VT de Caxias. “Minha 
terra, tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui 
gorjeiam, não gorjeiam como lá”.  

 
Embora seja natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e 

tenha morado em outros estados brasileiros como o Piauí e 
a Bahia, fiz o caminho inverso do imortal poeta Gonçalves 
Dias. Minhas origens nesta terra datam desde que meus 
avós maternos vieram de Nova Iorque, por ocasião da 
construção da Barragem da Boa Esperança.  

 
Conheci o Maranhão ainda pequena e não raros 

eram os finais de semana que, mesmo morando em 
Teresina, eu me deslocava para esta cidade em busca da 
companhia da minha família e dos meus amigos. E, assim 
como Gonçalves Dias recitou em versos as saudades de 
sua terra, eu também quero dizer que me encanta o canto 
do sabiá, vindo das lembranças que tenho daqui.   

 
No Maranhão, constitui fortes laços de amizade e 

consolidei minha carreira profissional, motivo pelo qual, 
aqui estou na condição de Presidente do TRT para 
entregar à população de Caxias a nova sede da Justiça do 
Trabalho, um dos prédios mais modernos e bem 
estruturados da Justiça do Trabalho no interior do estado, 
edificação digna do povo desta cidade.  
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Tenho dedicado parte de minha vida, enquanto 
profissional do Direito, para deixar minha contribuição para 
que se efetive a justiça e, particularmente, nos últimos dois 
anos e meio, à frente desta sólida instituição que é a 
Justiça do Trabalho, não descansei um dia sequer para que 
se consolidassem projetos que considero importantes para 
que seja alavancada a bandeira da justiça social e 
cidadania. 

 
Procurei investir na infraestrutura e trabalhei para 

que 100% das Varas do Trabalho deste Regional 
pudessem ter suas sedes própria, conforme estabelecemos 
como meta para o projeto Estruturar, em nosso 
planejamento estratégico, alinhado ao objetivo estratégico 
de melhora da infraestrutura física. O Estruturar busca a 
melhoria contínua das condições físicas do trabalho, 
inclusive em relação à segurança, a partir de ações como 
construção das sedes próprias das varas trabalhistas, 
criação da equipe de manutenção predial móvel, brigada de 
incêndio, reforma e ampliação das unidades, aquisição de 
equipamentos ergonômicos, construção e reforma de 
restaurante, criação de áreas de convivências nas varas do 
Trabalho e aprimoramento e efetiva utilização dos sistemas 
de segurança. 

 
Das 21 Varas do Trabalho, à época, faltava 

construir a sede própria de cinco Varas. Conseguimos, por 
meio do projeto Estruturar, entregar quatro sedes. 
Inauguramos  Estreito, Presidente Dutra, Caxias e já temos 
data marcada para entregar a de Barreirinhas, nesta sexta. 
Faltou apenas construir a sede de São João dos Patos, 
entretanto, já deixamos garantido o orçamento para o 
próximo ano.  

 
Elegi como uma das minhas prioridades esta vara 

trabalhista pelo que este município representa para o 
crescimento do nosso estado. Caxias é o quarto município 
mais populoso do Maranhão e está em pleno 
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desenvolvimento. Mantém sua vocação agrícola, cultivando 
arroz, mandioca, cana-de-açúcar. Predomina a criação 
bovina, suína e de aves, e exporta o arroz, óleo e amêndoa 
de babaçu, sabão em barra e produtos de cervejaria. 
Localizado no chamado Meio Norte, conta com a presença 
da Universidade Estadual do Maranhão; Faculdade de 
Ciências e Tecnologia do Maranhão (FACEMA); Instituto 
Federal do Maranhão (IFMA); FAI – Faculdade do Vale do 
Itapecuru; CETECMA – Centro Tecnológico do Maranhão e 
UNIVIMA – Universidade Virtual do Maranhão, instituições 
decisivas para o seu desenvolvimento intelectual e 
econômico. 

 
A Princesinha do Sertão, localizada na Região dos 

Cocais, é merecedora de iniciativas que contribuam para o 
seu desenvolvimento. Dona de uma arquitetura digna de 
admiração, herdada dos séculos XIX e XX no estilo 
português, a cidade conserva boa parte de seu patrimônio 
histórico, mas começa a ganhar edificações modernas 
inspiradas na visão de futuro, como é o caso da Cidade 
Judiciária, projeto idealizado pelo ex-presidente do Superior 
Tribunal de Justiça do Maranhão, Ministro Edson Vidigal, 
também ilustre filho desta terra. 

 
Uma iniciativa audaciosa, que projetou a instalação 

num mesmo espaço físico de unidades dos Judiciários 
Federal e Estadual, sendo o primeiro do País. A 
concentração dos serviços em um mesmo espaço territorial 
facilita sobremaneira a vida do cidadão na luta por seus 
direitos. Esse é o desejo do Poder Judiciário, estar mais 
próximo da sociedade.  

 
A Cidade Judiciária, inaugurada em dezembro de 

2007, com a instalação do prédio da Justiça Federal, já 
conta com a instalação da Justiça Eleitoral, da Justiça 
Federal e, recentemente, da Justiça Estadual, tendo sido  
inaugurado o Fórum da Justiça Estadual, em homenagem 
ao “Desembargador Arthur Almada Lima” pelo presidente 
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do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Jamil 
Gedeon, outro ilustre filho desta terra, filho do já falecido 
vereador Fause Elouf Simão.  

 
E, agora, recebe a Justiça do Trabalho, com a 

instalação de uma vara moderna, que atende aos requisitos 
de acessibilidade possibilitando às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, transitarem 
livremente, sem qualquer barreira ou obstáculo, dentro de 
suas instalações. Foram construídas rampas especiais e 
adaptações nos banheiros, em observância a Política de 
Inclusão da Justiça do Trabalho no Maranhão, bem como a 
Lei nº 10.098/2000.  

A Vara possui também duas salas de audiência, 
dois gabinetes amplos, uma sala especifica para a 
conciliação, uma sala de convivência, a sala da OAB, a 
sala do INSS, um arquivo próprio, um refeitório, um jardim 
de inverno, uma secretaria clara e ampla, com móveis e 
cadeiras, que cumprem todas as especificações 
ergonômicas necessárias ao bem estar de magistrados e 
servidores. O prédio abriga também a infraestrutura 
necessária à implantação do processo judicial eletrônico, 
tendo sido enviados computadores e impressoras novas 
para atenderem os novos tempos. 

A sede própria da Vara do Trabalho de Caxias 
reflete, sem sombra de dúvida, a preocupação de nossa 
instituição com a qualidade de vida e melhores condições 
de trabalho para os seus magistrados e servidores. Reflete 
também o desejo que temos de propiciar um melhor 
atendimento ao cidadão que procura esta Justiça, 
oferecendo-lhe instalações físicas adequadas e 
confortáveis, dignas desta Região. 

 
A Vara de Caxias criada pela Lei 7.729 de 

16.01.1989 tem sob sua jurisdição os Municípios de 
Caxias, Aldeias Altas, Afonso Cunha, Codó, Coêlho Neto, 
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Duque Bacelar, São João do Soter e Timbiras, totalizando 
sob sua jurisdição 397.000 mil habitantes.  

 
Das 23 varas trabalhistas do Estado, Caxias é a 

sexta vara mais antiga e responde por uma demanda 
processual acima de 1.000 processos por ano, tendo tido 
um crescimento processual de 116,6% em 2010 com 
relação a 2008. 

 
Aos magistrados e servidores deixo uma 

mensagem também inspirada em Gonçalves Dias, a 
Canção do Tamoio, que em seus versos expõe:  

 
“Não chores, meu filho; 

Não chores, que a vida 
É luta renhida: 
Viver é lutar. 

A vida é combate, 
Que os fracos abate, 

Que os fortes, os bravos 
Só pode exaltar.” 

 
Viver é lutar e vocês, como fortes guerreiros da 

Justiça do Trabalho, são incansáveis no propósito de fazer 
a justiça social. Seres humanos que dedicam sua força de 
trabalho todos os dias para que outros seres humanos que 
buscam pela justiça possam ter acesso aos direitos 
consagrados na Constituição Federal e em leis específicas. 

 
O empenho de cada um de vocês, magistrados e 

servidores desta vara, por certo, logrará êxito, fazendo 
nossa instituição crescer e se consolidar como instrumento 
efetivo de justiça e paz social.  

 
Assim, aproveito para, na pessoa da juíza titular 

Maria do Socorro Almeida de Sousa, juíza titular desta 
Vara, parabenizar todos os magistrados e servidores que 
por aqui passaram e aqueles que hoje aqui trabalham. A 
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atual titular de Caxias, Juíza Maria do Socorro, muito nos 
honra com a dedicação que vem desempenhando suas 
atividades judiciárias. Digno de elogios também é o Juiz 
Substituto Fábio Ribeiro Sousa, com quem divide os 
trabalhos desenvolvidos nesta Vara, que demonstra 
elevado nível de comprometimento com a instituição. 

 
Nenhum administrador, por melhor que seja, 

consegue ir adiante sem que todos sonhem o mesmo 
sonho e eu sei que o sonho de todos vocês é fazer deste 
ambiente de trabalho um lugar melhor e uma referência no 
atendimento daqueles que procuram por nossos serviços. 

 
Só posso exaltar toda a satisfação que tenho pelos 

resultados alcançados. Vocês conseguiram cumprir  duas 
das três metas mais importantes do Judiciário Nacional, 
efetivamente voltadas para o 1º grau, determinadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2010. A meta 
01, julgando 100% do numero total de ações que 
ingressaram em 2010 mais parcela do estoque, ou seja, 
além dos 1.072 casos novos, a Vara de Caxias julgou mais 
79 processos do estoque, conferindo grande efetividade à 
prestação jurisdicional. Além disso, cumpriu a meta 2 que 
se refere ao julgamento dos processos antigos. Todos os 
processos interpostos até 31/12/2007 foram julgados. 

 
Sei que são grandes os desafios para que vocês 

possam prestar um atendimento que tenha na excelência 
sua razão de ser. A cada ano, aumenta a demanda 
processual nas varas trabalhistas do Maranhão e, assim, 
precisamos avançar juntos, de forma planejada, para que 
se alcance, ainda, melhores resultados.  

 
Nossos esforços têm sido elogiados pelo País 

afora. Nossa mais recente conquista foi o primeiro lugar no 
II Prêmio Conciliar é Legal, na categoria Justiça Federal, 
com o Projeto de minha autoria, o Precatório Itinerante, 
concedido pelo Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais 
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de todo o país que alcançaram os melhores índices na 
pacificação dos conflitos por meio da conciliação.  

 
O Precatório Itinerante é uma iniciativa pioneira de 

nossa instituição, e consiste na realização de audiências 
itinerantes nas Varas do Trabalho do interior para reduzir o 
número de execuções em fase de precatório ou o tempo 
para pagamento desses precatórios, mobilizando a 
população do local juntamente com o representante 
municipal para solucionar os conflitos, de forma amigável e 
célere, evitando com isso o deslocamento das partes à 
sede do Tribunal.   

 
O projeto iniciou-se na Cidade de Pinheiro, e já 

passou pelas Varas de Balsas, Bacabal, Chapadinha e 
Santa Inês, tendo resultado na formalização de 1.321 
acordos, no valor de R$ 21.482.832,34. Está previsto para 
vir à Caxias em março de 2012.  

 
Soube apenas na sexta-feira da premiação do 

Precatório Itinerante, que ocorrerá amanhã em Brasília, e 
como é a primeira vez que falo, gostaria de aproveitar a 
oportunidade para agradecer ao Prefeito Humberto 
Coutinho e aos demais  Prefeitos da Região, representando 
os 227 Municípios do Estado, que já possuem acordos com 
o Tribunal para pagamento de seus precatórios. Sintam-se 
todos premiados, este prêmio é um reconhecimento pelo 
trabalho de todos que buscam solucionar suas lides 
trabalhistas de forma célere.  

 
Além deste, conquistamos na minha administração 

treze prêmios. Só na área judicial, conquistamos menção 
honrosa do CNJ pelo projeto Pauta Especial da Conciliação 
na Execução e pelo cumprimento de seis das dez metas 
prioritárias, em 2010. Em 2009, recebemos também 
menção honrosa pelo cumprimento de uma das mais 
importantes metas do Judiciário Nacional, a chamada 
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META 2, voltada para o julgamento dos processos antigos 
interpostos até 31.12.2005.  

 
Na área da educação corporativa, conquistamos 

estes anos seis prêmios do Congresso Brasileiro de 
Educação Corporativa, com os projetos Anjo Magistrado, 
Formando para a Estratégia, Curso de Gestão da 
Qualidade de Vida, Justiça & Imprensa, Oficina sobre 
Trabalho Escravo e Espaço Saúde. Repetimos o sucesso 
de 2010, quando fomos premiados pelo Curso de Direitos 
Humanos e Mediação de Conflitos, pelo Workshop 
Formando Especialistas para a Cobertura no Judiciário e 
pelo projeto Gestão Estratégica.  

 
No campo institucional, obtivemos o 

reconhecimento da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Cidadania, que pelo voto popular, reconheceu 
as práticas desenvolvidas em nossa instituição na defesa 
dos direitos humanos, e recebemos o título de “Instituição 
Amiga da Reciclagem”, concedido pelo município de São 
Luís, com a Campanha Atitude – Multiplicando a Prática de 
Atitudes Socioambientais Responsáveis. 

 
Nossa atuação conferiu o reconhecimento do 

Tribunal Superior do Trabalho, do TRT do Mato Grosso do 
Sul e do TRT do Pará, que conferiram à minha pessoa as 
comendas de Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. 

 
Culminou ainda com a minha indicação para o 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como 
representante do Nordeste, e com premiação pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros às mulheres que 
se destacaram na vida pública.  

 
Implementamos o processo judicial eletrônico, 

promessa que fiz quando assumi a direção do TRT e que 
se concretizou no último dia 6 de dezembro, quando 
inaugurei a 7ª Vara do Trabalho de São Luís e implantei o 
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processo eletrônico judicial naquela vara trabalhista. Agora 
o desafio é estender o projeto para as outras 22 varas 
trabalhistas do Estado, sendo que a Vara do Trabalho de 
Caxias já comporta as condições de infraestrutura 
necessárias para que tal meta se realize, o que certamente 
ocorrerá no ano vindouro.   

  
           Inauguramos, semana passada, a 2ª Vara do 
Trabalho de Imperatriz e o Fórum de Imperatriz, o 2ªº 
Fórum da Justiça do Trabalho no Maranhão. Entregamos 
ainda este ano novas instalações da Ouvidoria Judiciária, 
do Serviço de Saúde, e iremos inaugurar o Restaurante do 
Fórum Astolfo Serra. Demos início à reforma da Escola 
Judicial, do Setor de Informática e conseguimos orçamento 
no importe de quase R$ 3.000.000,00 (três milhões) para a 
construção de uma Sala Cofre, que se inicia ainda este 
ano, para termos total segurança no backup de 
informações e no armazenamento de dados do processo 
judicial e administrativo eletrônico.  

 
Estamos em pleno processo seletivo para o cargo 

de Juiz do Trabalho Substituto para preenchimento de nove 
vagas. Também já desencadeamos processo para a 
criação de mais três varas trabalhistas no Maranhão e 
projeto-de-lei para criação de 110 cargos para recompor as 
varas e prover o déficit de servidores na área judicial, o que 
vai assegurar mais celeridade e efetividade na prestação 
jurisdicional.  

 
Também estamos lançando nesta Vara Trabalhista o 

Projeto Humanizar, para fortalecermos a responsabilidade 
social em nossa instituição. O projeto consiste na 
apresentação de programas educativos da TV Justiça e 
vídeos educativos na sala de espera da Vara, criando um 
ambiente mais leve e saudável, propício a diminuir a tensão 
natural que precede à audiência.  
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Mais que um projeto a humanização é um valor 
institucional, um princípio do TRT, que passa pela  
humanização do processo e das relações interpessoais. 
Assim, estamos investindo na qualidade de vida de nossos 
magistrados e servidores, razão pela qual a VT de Caxias a 
primeira vara trabalhista do interior do estado a receber 
uma Sala de Convivência, um espaço para integração e 
capacitação.  

 
Agradeço aos advogados, essenciais para a 

construção da democracia e de uma sociedade mais justa. 
Aos profissionais da mídia pela cobertura jornalística 
dispensada à nossa instituição e a população de Caxias 
pelo seu histórico de luta, de combate, de vitórias e 
conquistas. 

 
Agradeço também a prestimosa parceria da Caixa 

Econômica Federal, que deslocou recursos na ordem de 
R$ 929.000,00 (novecentos e vinte e nove mil reais) para a 
construção deste prédio. 

 
Outro importante parceiro foi o governo do Estado e 

a Prefeitura de Caxias, que juntos fizeram a doação deste 
terreno para a edificação da Cidade Judiciária, razão pela 
qual registro meus agradecimentos ao Executivo e 
Legislativo, nas pessoas o prefeito Humberto Coutinho e do 
presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, Ddr. 
Antonio Luiz Oliveira Assunção.  

 
Registro ainda, em nome do TRT, agradecimentos 

à construtora LDM Construções Ltda que, em tempo 
recorde, executou a obra.  

 
Para encerrar, faço minha homenagem a esta 

cidade, nos versos de Teodoro Ribeiro Júnior, musicados 
por Elpídio Ferreira, que deram forma ao hino de Caxias. 

 
Glória! Glória!  
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As façanhas proclamem, 
Da princesa do adusto sertão, 

Cuja fama e valor se derramam, 
Pelas terras do audaz Maranhão. 

 
HOJE ESTOU MUITO FELIZ. GLÓRIA CAXIAS. 
Que Deus nos abençoe. 
Muito obrigada a todos e a todas. 




