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INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA VARA DO
TRABALHO DE BARREIRINHAS

São Luís, 16 de dezembro de 2011
A cidade de Barreirinhas ganha na data de hoje a
sede própria da vara do Trabalho, órgão de primeira
instância, onde aqui são originadas as demandas de
uma sociedade que busca a pacificação de seus
conflitos trabalhistas com a intermediação do Poder
Judiciário.
O novo prédio dispõe de sala ampla para atendimento,
banheiros adaptados para portadores de deficiência; sala
de audiência; gabinete; arquivo interno; uma moderna
secretaria com mobiliário ergonômico com computadores,
impressoras e todos os equipamentos necessários à
implantação do processo eletrônico judicial; depósito
judicial; uma sala para os oficiais de Justiça, uma sala para
OAB; além de estacionamento para o público e
estacionamento interno.
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Reafirmo, ao entregar este prédio, que a Justiça do
Trabalho, no ideal de promover a justiça, a cidadania e a
inclusão social, tem avançado significativamente na
melhoria das instalações físicas e na infraestrutura
necessária à implantação do processo judicial eletrônico.
Mas como acreditamos que o ser humano é a peça mais
importante de qualquer processo, nossa instituição busca
investir na qualidade de vida e melhores condições de
trabalho para os seus magistrados e servidores, o que se
concretiza agora na entrega deste prédio.
Bem sabemos que o antigo prédio necessitava de
melhoria na infraestrutura, a fim de atender com mais
conforto e comodidade os usuários da Justiça do Trabalho
no Maranhão e oferecer mais qualidade de vida para os
magistrados e servidores, em uma obra baseada em
conceitos de modernidade, acessibilidade e humanização.
MODERNIDADE, pois a nova sede é dotada de toda a
infraestrutura necessária à implantação do processo judicial
eletrônico, como desejamos com o projeto Estruturar.
ACESSIBILIDADE vez que o prédio foi construído
respeitando o fim das barreiras arquitetônicas para
assegurar o acesso amplo e irrestrito aos portadores de
deficiência a partir das orientações nosso projeto INCLUIR.
E HUMANIZACAO, pois a nova casa da Justiça do
Trabalho também será abrigo para a disseminação de
vídeos educativos sobre os direitos e deveres do cidadão,
por meio da veiculação da programação da Tv Justiça e
vídeos específicos do TRT do Maranhão, sendo esta VT a
quinta vara do estado a ter ações do projeto HUMANIZAR
Instalada em 2005, a Vara do Trabalho de
Barreirinhas carecia de uma obra digna do potencial desta
Região, que desponta, nacional e internacionalmente,
como um dos maiores pólos turísticos de nosso Estado e
de nosso País, eis que abriga o Parque dos Lençóis
Maranhenses, criado em junho de 1981, e considerado
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uma das sete maravilhas naturais do Brasil, eleita pela
Revista Época, no ano de 2007.
Esse belo e intrigante fenômeno da natureza passou a
atrair milhares de turistas todos os anos, especialmente a
partir da década de 90, quando o mundo descobriu as
belezas naturais desta Região, exigindo do Poder Público a
criação da infraestrutura necessária para suportar esta
nova realidade.
Com o desenvolvimento, Barreirinhas, porta de
entrada para os Lençóis Maranhenses, passou a conviver
com os grandes empreendimentos comerciais e turísticos,
viu crescer as ofertas de trabalho, especialmente na área
da prestação de serviços.
O homem daqui era o homem que vivia do rio, tirando
a sua subsistência e o sustento de sua família, utilizando o
rio para se locomover e para trabalhar, mas a partir dos
anos 90, a facilidade de acesso, fez aumentar a demanda
turística e, consequentemente, junto com o progresso,
vieram os desafios, especialmente no campo do trabalho.
Novas relações de trabalho se estabeleceram com os
diversos empreendimentos turísticos de pequeno, médio e
grande porte que se instalaram na Região, fazendo crescer
o setor terciário. Aumentaram os passeios turísticos,
ampliou-se a rede hoteleira, o comércio foi alavancado e o
artesanato ganhou nova dimensão.
O monumento numa das principais praças desta
Cidade, chamada de Praça do Trabalhador, retrata bem
esse mundo do trabalho. A imagem ao centro da praça
simboliza todos os trabalhadores desta terra – o garçom, o
vendedor, o artesão, o gerente, o guia, o zelador, o
faxineiro, o cozinheiro, o motorista e muitos outros
profissionais, que integram esta cadeia das relações de
trabalho e precisam da segurança jurídica necessária para
o desenvolvimento de suas atividades laborais, bem como
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os empresários que aqui decidiram investir necessitam da
mesma segurança jurídica para ampliarem seus negócios,
tornando-se necessária a presença da Justiça do Trabalho,
pois somos, essencialmente, uma Justiça social de
mediação e pacificação de conflitos.
O reflexo da importância da presença da Justiça
do Trabalho em meio a este cenário de progresso é
claramente percebido nos resultados alcançados pela Vara
do Trabalho de Barreirinhas.
Com jurisdição sobre os municípios de
Barreirinhas, Água Doce do Maranhão, Araioses, Axixá,
Humberto de Campos, Cachoeira Grande, Icatu, Morros,
Paulino Neves, Presidente Juscelino, Primeira Cruz, Santo
Amaro do Maranhão e Tutóia, a Vara do Trabalho de
Barreirinhas conseguiu atingir uma das metas mais
importantes do Poder Judiciário que diz respeito à
celeridade da prestação jurisdicional, a meta prioritária 1 do
Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2010, que é
julgar quantidade superior de processos interpostos no
ano.
A Vara de Barreirinhas julgou 100% dos
processos recebidos em 2010 mais 50 ações do estoque.
Já em 2011, até o mês de outubro, a VT obteve excelente
desempenho, julgando 100% dos processos recebidos
mais 43 processos do estoque.
Créditos devem ser conferidos a todos
magistrados e servidores que nesses seis anos
instalação da vara trabalhista dedicam sua força
trabalho, seu capital intelectual, sua competência
inovação para o melhor desempenho da Justiça
Trabalho nesta Região.
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Saibam, senhores e senhoras, que essas
tem
demonstrado
elevado
nível
de
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comprometimento com a nossa instituição. Dedico nas
pessoas nos juízes Leonardo Henrique Ferreira, Maurílio
Ricardo Neris, Carolina Burlamaqui Carvalho, Francisco
Xavier de Andrade Filho, Nelson Robson Costa de Souza,
Elzenir Lauande Franco, Carlos Eduardo Evangelista
Batista dos Santos e João Henrique Gayoso e Almendra
Neto, meus agradecimentos a todos vocês, magistrados e
servidores, que tem contribuído sobremaneira para a
celeridade e a efetividade processual.
Merece elogios também o titular desta VT, Juiz
Manoel Lopes Veloso Sobrinho, principalmente pelo
espírito pacificador nato que o fez conquistar, no ano
passado, menção honrosa do Conselho Nacional de
Justiça pelo projeto de conciliação na Vara de Presidente
Dutra. O atual titular de Barreirinhas, Manoel Lopes Veloso,
é juiz do trabalho desde 1997 e foi titularizado em 2006.
Removido em novembro do ano passado de Presidente
Dutra para Barreirinhas, o magistrado está afastado de sua
jurisdicção, temporariamente, para exercer o cargo de
auxiliar da Corregedoria do TRT-MA. Em seu lugar,
atualmente responde pela titularidade da VT o Juiz Fábio
Ribeiro Sousa.
Aqui quero destacar um dos filhos desta terra,
diligente e valoroso juiz, atual titular da 6ª Vara do Trabalho
de São Luís, Amílcar Gonçalves Rocha. Sei o quanto este
momento é importante para V.Exa., pois aqui sempre foi do
conhecimento de todos o desejo de V.Exa. de ver a
instalação desta nova sede da Justiça do Trabalho, eis que
sabe o quanto esta cidade merece obras dessa natureza.
Estamos caminhando para o final do ano e
podemos comemorar TODAS as nossas conquistas, a mais
recente delas o Prêmio Nacional da Conciliação
Trabalhista, conferido pelo Conselho Nacional de Justiça
pelo projeto Precatório Itinerante. Em 2011, por meio deste
projeto o Juízo Auxiliar de Precatórios visitou as varas do
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Trabalho de Pinheiro, Balsas, Bacabal, Chapadinha e
Santa Inês, tendo resultado na formalização de 1.321
acordos, no valor de R$ 21.482.832,34. Aproveito esta
oportunidade para conclamar os prefeitos da Região a
aderirem ao projeto e parabenizar aqueles que já possuem
acordos com o Tribunal para pagamento de seus
precatórios.
Quando recebi, nesta quarta-feira pela manhã a
premiação, tive certeza que deixo a Presidência do Tribunal
Regional do Trabalho do Maranhão com a convicção do
dever cumprido. Nos últimos dois anos e meio, as práticas
desenvolvidas por nossa instituição foram reconhecidas
nacionalmente.
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
estabelecidas para o Poder Judiciário em 2010. Em 2009,
recebemos também menção honrosa pelo julgamento de
todos os processos antigos, interpostos até 31.12.2005.
Também formos premiados nas áreas da educação
corporativa, comunicação, trabalho escravo, direitos
humanos e judicial, com premiações conferidas por órgãos
e instituições respeitadas.
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.
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Planejamento e modernização foram prioridades
durante esses dois anos e meio em que estive à frente
desta sólida instituição que é o Tribunal Regional do
Trabalho do Maranhão.
Assim, dentro de uma ação planejada entregamos as
sedes próprias, além de Barreirinhas, das Varas do
Trabalho de Estreito e Presidente Dutra e, neste mês de
dezembro a sede própria da VT de Caxias. Inauguramos a
2ª Vara do Trabalho de Imperatriz. Entregamos ainda este
ano novas instalações da Ouvidoria Judiciária e 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.
Neste momento, ao Banco do Brasil, parceiro
responsável pela consolidação deste projeto, mediante
destinação de recursos, na ordem de R$ 469.634,13,
vinculados ao Acordo de Cooperação Técnica e Financeira
firmado com este TRT para a construção deste prédio.
Registro agradecimentos ainda à Câmara de
Vereadores e à Prefeitura de Barreirinhas, responsáveis
pela doação deste terreno, nas pessoas do prefeito desta
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cidade Albérico de França Ferreira Filho e da presidente da
Presidente da Câmara Soraya Batista de Sousa.
Por fim, registro meus agradecimentos aos
advogados e aos membros do Ministério Público do
Trabalho, essenciais para a construção da democracia e de
uma sociedade mais justa. Aos profissionais da mídia pela
cobertura jornalística dispensada ao TRT. Aos magistrados
e servidores desta VT pela determinação com que atuam
no desejo de pacificar os conflitos trabalhistas e à
população de Barreirinhas por creditarem à nossa
instituição a confiança para a pacificação dos conflitos de
natureza trabalhista.
Que Deus nos abençoe.
Muito obrigada a todos e a todas
Márcia Andréia Farias da Silva
Desembargadora Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
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