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edição Retrospectiva 2006
reproduz parte das ações de
um programa administrativo
que vem sendo implantado
ao longo do biênio iniciado
em junho de 2005 e que se encerra em
meados de 2007.
Capacitação e qualidade de
vida dos magistrados e servidores, o
melhoramento da prestação jurisdicional e ações de responsabilidade social
são os pilares que sustentam os nossos
propósitos à frente desta instituição, por
considerarmos alavancas social, jurisdicional e administrativa de fundamental
importância para o desenvolvimento do
nosso tribunal.
Não faltaram dificuldades e atribulações, mas nada que comprometesse
a vontade e o prazer de contribuirmos
para o crescimento da instituição que
amamos. Os investimentos na área de
informática, os cursos de capacitação
do Projeto Justiça Solidária, o desempenho da Biblioteca Móvel, 793 eventos de capacitação para os servidores e
magistrados do TRT, tudo representou a
concretização de objetivos, muitos dos
quais pareciam meros sonhos.
Neste ano em que o nosso Tribunal completa 18 anos, portanto, a
maioridade, serão implantados novos
programas, projetos, atividades, como
parte do investimento constante na melhoria dos serviços prestados por esta
Justiça Especializada. O TRT aniversaria
e comemora este aniversário com o cidadão, ao prestar-lhe um serviço cada
vez mais eficaz e comprometido com a
melhoria contínua.
Agradecemos a todos que, ao
nosso lado, têm administrado o TRT da
16ª Região neste biênio e, em especial,
agradecemos a Deus pela oportunidade
que nos tem dado de contribuir para
uma justiça mais célere, mais cidadã.
Desembargadora
Kátia Magalhães Arruda
Presidente do TRT
da 16ª Região

Março
TRT inicia Programa de
Capacitação 2006

A Diretoria Administrativa iniciou no
dia 14 de março o primeiro curso do Programa
de Capacitação de Servidores de 2006. Ministrado pelo juiz Bruno de Carvalho Motejunas, da
1ª Vara do Trabalho de São Luís, o curso “Atualização em Direito do Trabalho e Processo do
Trabalho na Fase de Conhecimento” foi oferecido a servidores da Justiça do Trabalho. Durante
todo o ano servidores e magistrados participaram
de mais de 70 eventos, entre cursos, palestras,
treinamentos, encontros, seminários e outros. A
capacitação atingiu 793 pessoas.
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Janeiro

Oportunidade para estágio

Logo no início do ano, o TRT abriu edital para seleção do II Processo
Seletivo para Estagiários de Nível Médio e Superior do Tribunal. Foram oferecidas vagas para os cursos de Direito, Ciências da Computação ou Tecnologia
de Desenvolvimento de Sistemas ou Sistemas de Informação, Engenharia Civil,
Ciências Contábeis, Arquitetura e Administração, além de vagas para estudantes
do Ensino Médio. O resultado foi homologado no dia 8 de março. No mês de
maio, o TRT realizou nova seleção de estágio para estudantes de nível superior na
área de Comunicação e Biblioteconomia. No final do ano divulgou novo edital
de seleção para 2007.

Fevereiro

Oficina da Criatividade contribui
para integração de servidores

O Serviço de
Comunicação do TRT
iniciou em fevereiro e
desenvolveu durante
todo o ano de 2006
o projeto Oficina da
Criatividade, integrante do projeto InterAgir
– Integrar para Agir.
A oficina é uma ação de endomarketing, desenvolvida em parceria com o
Serviço Social, com o objetivo de promover a integração dos servidores nas

unidades; e, entre os
setores, coletar sugestões para melhorar o
setor e a organização e
levar os magistrados e
servidores a refletirem
sobre seu papel para
a organização e solução de problemas. Os
resultados foram tabulados pelo Serviço de Planejamento e servirão de base
para o planejamento estratégico do
TRT. O projeto foi lançado em 2005.

Advogados avaliam serviços da
Justiça do Trabalho no Maranhão
Uma pesquisa de satisfação de clientes realizada no primeiro semestre de
2006 pelo Serviço de Planejamento do TRT revelou que os advogados trabalhistas consideram excelente a cordialidade no atendimento pelos servidores da Justiça do Trabalho no Maranhão, a organização, a eficiência e a agilidade do Serviço
de Protocolo das Varas Trabalhistas de São Luís e de Imperatriz. A pesquisa ouviu
137 advogados sobre o nível de satisfação quanto às instalações físicas do TRT, a
padronização dos serviços, prazos para audiências e cumprimento de mandados
judiciais, entre outros. Os entrevistados opinaram também sobre o atendimento
feito pelos servidores, localização de processos e a celeridade na tramitação dos
processos, enumerando, ainda, o grau de importância de cada serviço disponibilizado ao usuário. No mesmo período, foi aplicada pesquisa nas Varas do Trabalho de Santa Inês e de Bacabal, ouvindo 27 advogados.

TRT instala Ouvidoria Judiciária
No dia 24 de março, o TRT instalou a Ouvidoria Judiciária, tendo a desembargadora Ilka
Esdra Silva Araújo
como ouvidora titular e o desembargador Luiz Cosmo da
Silva Júnior o ouvidor substituto. A
Ouvidoria tem entre suas atribuições
receber consultas, diligenciar e prestar
esclarecimentos a todo cidadão sobre
qualquer ato praticado ou de responsa-

bilidade de órgão integrante do TRT do
Maranhão, excepcionados os casos em
que a lei, expressamente, assegurar o
sigilo. Também recebe reclamações,
denúncias, críticas,
elogios e sugestões
dirigidas à atuação
dos mais diversos
órgãos integrantes
da Justiça do Trabalho no Maranhão,
encaminhando os casos aos setores administrativos competentes.
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Abril

Corregedoria realiza Projeto Sexta Cidadã

No mês de abril, a Corregedoria do TRT realizou o
projeto Sexta Cidadã, ação voltada para a aproximação entre a Justiça do Trabalho e a sociedade, através de audiências
públicas na primeira sexta-feira de cada mês com a comunidade. Além dessa iniciativa, durante todo o ano, o corre-

Maio
Comemoração do Dia do Trabalho
O TRT lançou no mês de maio a campanha Justiça do
Trabalho - Cidadania ao Alcance do Todos, pela passagem
das comemorações do Dia do Trabalho. Desenvolvida pelo
Serviço de Comunicação, a campanha procurou levar ao cidadão informações sobre direitos e deveres trabalhistas e foi
realizada em parceria com emissoras de rádio no Estado.

TRT-MA abre concurso
para juiz do Trabalho
Em maio,
o TRT abriu as
inscrições para
o V Concurso
Público de Juiz
do
Trabalho
Substituto para
provimento inicial de sete vagas. A Comissão
do Concurso é
presidida pelo desembargador Américo Bedê Freire. Inscreveram-se 642 candidatos, mas 100 não compareceram para
a primeira prova realizada em agosto. Na primeira etapa foram classificados 268 candidatos. Participaram da segunda
prova 250 candidatos, dos quais 23 foram classificados. O
concurso ainda está em andamento.

gedor, desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho e a
equipe da Corregedoria fizeram visitas às Varas Trabalhistas
da capital e do interior, para a realização de correições periódicas ordinárias, verificando os processos, o cumprimento
dos prazos e recebendo as partes interessadas no processo.

Campanha de combate ao fumo
O Serviço de Saúde do TRT-MA divulgou, no dia 31
de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, o resultado da pesquisa sobre a prevalência de tabagismo entre magistrados e
servidores da Justiça do Trabalho no Maranhão. Dos pesquisados 10% são fumantes, 10% ex-fumantes e 80% não
fumantes. O Tribunal tem o certificado de “ambiente livre
do cigarro”, concedido pela Secretaria de Estado da Saúde
e foi o primeiro órgão do Poder Judiciário no Maranhão a
aderir ao programa desenvolvido
pela secretaria. No dia 29 de agosagos
to, Dia Nacional de Combate
ao Fumo, também foi realizada
uma série de atividades visando
à sensibilização dos magistrados
e servidores para os riscos do
tabagismo. As ações integram o
projeto “TRT Livre de Tabaco”.

Missa em comemoração
ao Dia das Mães

Uma celebração marcou as comemorações do Dia das
Mães, no TRT. No dia 11 de maio o padre Cláudio Corrêa, pároco da Igreja da Sé, celebrou missa no auditório do Tribunal.
Em seguida, foi servido um lanche no saguão do auditório. A
missa foi organizada pela Secretaria de Coordenação Administrativa e Capacitação.

Junho

O TRT realizou de 21 a 23 de junho o Congresso Internacional de Direito do Trabalho, em parceria com a Associação dos Magistrados do Trabalho da 16ª Região (Amatra XVI)
e OAB-MA, reunindo em São Luís grandes nomes do mundo jurídico. Os ministros Gelson
de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula e Vantuil Abdala, do TST e Gilson Langaro Dipp,
do STJ, os juristas Oscar Ermida Uriarte e Hugo Barreto (Uruguai) e os juristas Edilton Meireles e Arion Sayão Romita (Brasil) participaram do evento, entre outras autoridades.

Lançado
Justiça e
Cidadania
Duran

te o Congresso,
a Amatra XVI e o TRT-M
A
lançaram o projeto Justiç
a,
Trabalho e Cidadania, um
a
ação solidária de inicia
tiva
da Associação Nacional
dos
Magistrados do Trabal
ho
(Anamatra), e cuja meta
é
levar a 1200 alunos da red
e
municipal de ensino orient
ações sobre direitos trabal
histas e direitos fundament
ais.
Também foi firmado
um
convênio com a Secret
aria
Municipal de Educação
de
São Luís para permitir a cap
acitação de 207 professor
esmultiplicadores.
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Julho Sistema e-DOC em todas as VT´s
O Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho (e-DOC),
serviço que dá agilidade às petições
dos advogados, entrou em funcionamento no dia 3 de julho, nas seis Varas
Trabalhistas de São Luís, na distribuição do Fórum Astolfo Serra e no Protocolo da sede do TRT-MA. Em seguida

Agosto
Biblioteca Móvel
visita São Luís

foi implantado nas 15 Varas do interior
do Estado. O sistema permite o envio
eletrônico, através da Internet, de petições e documentos referentes aos processos que tramitam no TRT, nas Varas
Trabalhistas e no TST. Além de advogados, os peritos e as partes também
podem usar o sistema.

Odontológico do Tribunal. Dentre os
objetivos do programa estão o de alertar para a importância da conclusão do
tratamento e das revisões semestrais,
de estimular a visita periódica ao dentista e o de contribuir para o bem-estar
físico, mental e social dos pacientes.

Presidente do
TRT-MA recebe
comenda no TST

Ginástica Laboral

No mês de agosto, foi instalada
ao lado do TRT a Biblioteca Móvel Itapemirim, permitindo a moradores do
bairro da Areinha e alunos das escolas
públicas localizadas no bairro fazerem
um passeio pelo mundo da leitura. Esta
foi a primeira vez que a biblioteca esteve em São Luís, como parte das atividades do projeto Justiça Solidária, desenvolvido pelo TRT em parceria com
a Justiça Eleitoral e Justiça Federal no
Maranhão. Durante todo o ano foram
realizadas ações de responsabilidade
social como parte do Projeto Justiça
Solidária. Em março 30 jovens atendidos pelo projeto participaram do curso
de Língua Portuguesa ministrado pelos
servidores do TRT, José Antonio Abreu
Gomes, Ana Lúcia Rocha Silva e Wanda Cunha e Silva; e, em outubro, do
curso sobre Noções Arquivistas, com a
universitária de Biblioteconomia, Cliciene dos Santos.

Programa de
Saúde Bucal
O Serviço de Saúde do TRT-MA
iniciou no mês de agosto o Programa
de Prevenção e Manutenção da Saúde
Bucal que é desenvolvido paralelamente ao atendimento de rotina do Setor
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Como parte do programa de
qualidade de vida de magistrados e
servidores da Justiça do Trabalho no
Maranhão, foi lançado no dia 8 de
agosto pela presidente do TRT-MA o
Projeto de Ginástica Laboral e Massagem Expressa, coordenado pelo Serviço de Saúde do Tribunal. O projeto
está sendo desenvolvido pela equipe
de profissionais da empresa C.R.T.O
- Saúde Ocupacional. O objetivo é
prevenir doenças ocupacionais como
LER e DORT, visando ao controle dos
fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças e promover o bemestar de servidores e magistrados.

Dia D da
Conciliação

Os acordos firmados durante o
Dia “D” da Conciliação, realizado pela
Justiça do Trabalho no Maranhão no
dia 10 de agosto, resultaram na quitação de créditos trabalhistas no valor de
R$ 4,8 milhões. Nessa data, reclamantes e reclamados assinaram 307 acordos nas Varas Trabalhistas da capital
e do interior, no TRT, além de municípios com precatórios pendentes. Foram realizadas mais de 950 audiências
de conciliação em todo o Estado.

A presidente do TRT-MA, desembargadora Kátia Magalhães Arruda, recebeu no dia 11 de agosto, no
Tribunal Superior do Trabalho (TST),
em Brasília, a Comenda da Ordem do
Mérito Judiciário do Trabalho, a mais
alta condecoração da Justiça do Trabalho do país. A comenda é concedida
anualmente a instituições e personalidades que prestam relevantes serviços
à comunidade ou que são exemplos
para a coletividade.

Projeto Memória

No mês de agosto, foram retomadas as ações do projeto Memória
da Justiça do Trabalho no Maranhão.
O presidente da Comissão Permanente
da Memória, desembargador Gerson
de Oliveira Costa Filho, apresentou à
presidente do TRT-MA o projeto básico para o desenvolvimento de ações
pela preservação da história da Justiça
do Trabalho no Maranhão. O projeto
visa fazer o inventário de bens materiais e imateriais do TRT e das Varas do
Trabalho. A comissão é formada por
servidores do Tribunal.
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Setembro

Equipamentos doados
à entidade da área Itaqui-Bacanga

TRT-MA doou, em setembro,
1186 itens, entre equipamentos de informática, móveis, aparelhos eletrônicos
e equipamentos médicos, à Associação
Comunitária Itaqui-Bacanga (ACIB), no

Anjo da Guarda, entidade que desenvolve ações de educação ambiental nos
bairros da área Itaqui-Bacanga, em São
Luís. São bens usados, antieconômicos
e sem utilidade para o Tribunal, mas que

podem ser revertidos em prol do interesse social daquela associação. Os bens
deverão ser usados para fins exclusivamente voltados ao interesse social, não
podendo ser alterada essa destinação.

Ministro do TCU elogia projeto do TRT-MA
O ministro Ubiratan Diniz de Aguiar, do Tribunal de
Contas da União (TCU), foi um
dos convidados do Fórum Permanente de Debates realizado
pelo TRT. Na palestra que proferiu em setembro na sede do TRT,
ele destacou a iniciativa da Justiça do Trabalho no Maranhão
que trouxe para a discussão o
tema “Proposta para o Sistema
Nacional de Controle”, possibilitando um contato direto com a
sociedade e criando um espaço
de debates para o cidadão.

Ronaldo Leal visita
TRT-MA

O presidente do TST, ministro Ronaldo
Lopes Leal, visitou em setembro o TRT para
tratar exclusivamente da informatização deste
Regional, tendo em vista os diversos programas
que estão sendo implantados nos Tribunais do
Trabalho como parte do Sistema Integrado de
Gestão da Informação da Justiça do Trabalho
(SIGI). Dentre os programas, o ministro destacou o sistema de cálculo rápido, o e-Revista
(recurso de revista eletrônico), e-Jus (informatização das sessões da segunda instância), Carta
Precatória Eletrônica e o e-DOC (peticionamento eletrônico).

Atletas do TRT-MA participam
de olimpíadas em Brasília

Uma delegação de 22 atletas do TRT-MA e das Varas Trabalhistas de São Luís participaram da V Olimpíada da Justiça do Trabalho,
em Brasília, competindo nas modalidades futebol society, futsal, tênis de
campo, pesca, ciclismo, vôlei indoor (quadra) e de areia, judô, natação,
atletismo, tênis de mesa, dama e dominó. Os servidores Marconi Reis
Freire (da 3ª Vara) e José Marlom Machado Spíndola Brandão (Transportes) foram campeões nas modalidades ciclismo e dama, respectivamente.
Marconi ganhou o bicampeonato. A equipe de atletas da natação, Epaminondas dos Santos (Transportes), Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega
(Cálculos), José Vicente Araújo dos Santos (Informática) e Marcos Pires
Costa (1ª Vara), ficou em 4º lugar no revezamento 4 x 100. A dupla de
vôlei de areia, José Vicente Araújo dos Santos e Meireles Silva Lira Júnior
(Informática), ficou entre as oito melhores equipes do campeonato. Participaram da olimpíada servidores de 17 TRT´s.
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Outubro

TRT homenageia servidores com entrega de medalha

Como forma de reconhecimento à eficiência dos servidores,
dedicação, cordialidade no atendimento aos jurisdicionados, entre outras qualidades, o TRT-MA
homenageou 26 servidores com a
Medalha da Ordem do Mérito do
Servidor do Judiciário Trabalhista
da 16ª Região, no dia 21 de outubro, como parte das comemorações da III Semana do Servidor. A
medalha, instituída pelo TRT-MA
em 2004, é entregue a cada dois
anos, por ocasião das comemorações do Dia do Servidor, aos que
se destacam em suas atividades.
Os servidores são eleitos pelos colegas de trabalho.

Parceria para o Programa
de Coleta Seletiva
Os presidentes dos Tribunais
Regionais do Trabalho e Eleitoral do
Maranhão, desembargadores Kátia
Magalhães Arruda e Jorge Rachid
Mubárack Maluf,
Maluf respectivamente,
firmaram, no dia 25 de outubro, terter
mo de parceria para atuação conjunconjun
ta no Programa de Coleta Seletiva.
Todo papel utilizado e descartado
pelo TRT e Fórum Astolfo Serra será encaminhado ao TRE para reciclagem e
a renda destinada à Instituição Maranhense de Oncologia Aldenora Belo e à
Casa de Apoio Criança Feliz, da Fundação Antônio Jorge Dino.

Melhorias nos sistemas de
acompanhamento processual
Na área da informática, o TRTMA desenvolveu a melhoria do sistema
informatizado de acompanhamento processual de 2º grau, o Sistema de Acompanhamento Processual de 2ª Instância
(SAPT 2). A novidade é que a distribuição dos processos no 2º grau agora é
feita por meio eletrônico, diária e imediatamente ao seu recebimento pela Diretoria de Acórdãos e Distribuição. Os
Gabinetes dos Desembargadores já disponibilizam diretamente no SAGA a redação final do acórdão, possibilitando, assim, a diminuição dos prazos de publicação e a sistematização da Jurisprudência do Tribunal. Em outubro, a Diretoria
de Informática iniciou a organização do Banco de Jurisprudência. Além destas
ações, o TRT-MA também participou dos diversos projetos de modernização das
ações de informática desenvolvidos pelo TST.

Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia da Criança, o
TRT-MA realizou no dia 11 uma programação
festiva para filhos e dependentes de funcionários
das empresas terceirizadas que prestam serviços
ao Tribunal. As crianças receberam brinquedos
doados por magistrados e servidores da Justiça
do Trabalho, arrecadados durante campanha do
projeto Justiça Solidária.

Atividades de
integração na
Semana do Servidor

O mês de outubro foi marcado pelas
comemorações da III Semana do Servidor. Além
de palestras, foram realizadas oficinas, ações na
área de saúde e atividades esportivas e culturais.
O evento foi realizado pelo TRT em parceria
com a Associação dos Servidores da Justiça do
Trabalho do Maranhão (Astra XVI).

Biblioteca do TRT-MA possibilita consultas pela internet
Magistrados e servidores da Justiça do Trabalho no Maranhão passaram
a partir de outubro a fazer, através da Internet, reservas, renovação e consultas
ao banco de dados da Biblioteca João
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Freire Medeiros, localizada no prédiosede do TRT-MA. Para isso, o usuário
precisa estar cadastrado no SIABI, software de automação que contempla as
principais funções de uma biblioteca e

foi adquirido para incrementar e dinamizar as atividades do Setor. O acesso é
feito no site do TRT (www.trt16.gov.br),
no banner disponibilizado pelo Serviço
de Informação e Documentação.
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Novembro
Luciano de Castilho
faz correição no MA

O corregedor-geral da Justiça do
Trabalho, ministro Luciano de Castilho
Pereira, esteve no TRT-MA em novembro,
em visita correicional periódica. Nesse período, ele se reuniu com o então presidente
da Associação dos Magistrados do Trabalho da 16ª Região (Amatra), Saulo Tarcísio
de Carvalho Fontes e o corregedor e vicepresidente do TRT, desembargador Gerson
de Oliveira Costa Filho. Acompanhando
da presidente do TRT, Luciano de Castilho visitou o presidente da OAB-MA, José
Caldas Góis (foto), a Procuradora-Chefe
do Trabalho, Virginia de Azevedo Neves
Saldanha, e o prefeito de São Luís, Tadeu
Palácio. Acompanhou a visita ao prefeito
também o desembargador Américo Bedê
Freire. O ministro também recebeu visitas
de magistrados, servidores, advogados e
usuários da Justiça do Trabalho. A correição foi encerada com audiência pública na
sede do Tribunal.

Combate ao trabalho
escravo no Maranhão

Em novembro, o TRT-MA sediou
o Seminário de Combate ao Trabalho Escravo, organizado pela Superintendência
Regional do Incra e Delegacia Federal do
Desenvolvimento Agrário no Estado com o
apoio do Tribunal e do Fórum de Combate ao Trabalho Escravo no Maranhão. Na
abertura do evento, a coordenadora nacional do Projeto de Combate ao Trabalho Escravo da OIT, Patrícia Audi, destacou a atuação da Justiça do Trabalho no Maranhão
que tem proferido sentença condenatória
pelo pagamento de verbas rescisórias e por
danos morais pela exploração de mão de
obra escrava.

Encontro de
Assessores
Juízes e assessores dos magistrados
da Justiça do Trabalho do Maranhão participaram, no auditório juiz Ary Rocha, na
sede do TRT-MA, de uma série de palestras
sobre questões polêmicas do Direito do
Trabalho e as modificações da legislação
e suas repercussões no processo trabalhista. O Encontro de Assessores foi umas das
ações do Programa de Capacitação e Qualidade de Vida dos Magistrados e Servidores do TRT e integrou também a programação de Planejamento e Liderança, com
atividades voltadas para o aperfeiçoamento
na área jurídica, formação de lideranças e
planejamento.

Workshop debate
planejamento
estratégico

Leilões
garantem quitação
de débitos

Em novembro a Justiça do Trabalho
no Maranhão realizou na Vara Trabalhista
de Açailândia o maior leilão judicial do
Estado, atingindo um índice de efetividade de 96,17%. Foram levados a leilão 37
lotes de bens avaliados aproximadamente
em R$ 22 milhões. Destes, cerca de 19
milhões resultaram em pagamento. Foram
ofertados lances em 19 lotes. O total de
processos envolvidos na praça foi de 496,
sendo solucionados por meio de arrematação ou quitação um total de 477. Além de
ter sido o maior resultado proporcional já
obtido em leilões judiciais no Maranhão,
segundo a VIP Leilões, empresa leiloeira
oficial do Estado, também foi o primeiro do
TRT realizado no interior do Estado.

Vara do Trabalho
de Pedreiras
em nova sede
Magistrados, assessores, diretores
e chefes de serviço e de setores da Justiça
do Trabalho no Maranhão participaram em
novembro do Workshop de Planejamento
e Liderança, que discutiu propostas para
elaboração do Plano de Gestão Estratégica
da instituição para os próximos dois anos.
Para isso, o TRT conta com a consultoria
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O
objetivo foi estabelecer metas a serem alcançadas para melhorar o desempenho da
instituição, garantindo à sociedade uma
justiça célere, eficaz e acessível aos jurisdicionados.

TRT implanta e-Recursos
O TRT-MA começou a implantar o
sistema informatizado para dar maior celeridade aos recursos interpostos ao TST.
O sistema permite o trânsito digital dos
Recursos de Revista entre os TRTs. Em novembro, técnicos do TRT-12ª Região (SC)
deram treinamento à equipe da Assessoria
Jurídica da Presidência e da Diretoria de
Informática do TRT-MA. O aplicativo incorpora a assinatura eletrônica e a digitalização de documentos.

A partir de 16 de novembro de
2006, a Vara de Pedreiras passou a funcionar em sede própria, localizada na Avenida
Marly Boueres s/n, no bairro do Mutirão. A
nova estrutura física oferece mais conforto
aos usuários e melhores condições de trabalho aos servidores e magistrados. As instalações foram adaptadas para portadores
de deficiência. A sede ocupa um terreno de
1197.80 m², sendo 518.90 m² de área construída. Além desta inauguração, durante o
ano de 2006, foram reformados os prédios
das VT´s de Pinheiro, Bacabal, Santa Inês,
Açailândia e Barra do Corda, incluindo serviços de pintura e de telhado e a instalação
de rampas e de banheiros adaptados para
portadores de deficiência. A determinação
da Presidência do TRT é de que todos os
prédios das Varas Trabalhistas do interior
do Estado - que funcionam em instalações
próprias – fossem adaptados para atender
às necessidades das pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida.
Nos imóveis que forem construídos, como
ocorreu com a VT de Imperatriz, já estão
previstas as adaptações.
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Dezembro
Maranhão participa do
movimento Conciliar é Legal

TRT realiza
confraternização
natalina

A Justiça do Trabalho no Maranhão aderiu ao movimento nacional
Conciliar e Legal, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, realizando
96% das audiências marcadas para o
mutirão da conciliação que ocorreu na
primeira semana de dezembro, em 17
das 21 Varas Trabalhistas do Estado.
Das 735 audiências foram firmados
acordos em 395 processos.

Natal Solidário arrecada
0, toneladas de alimentos
A II Gincana Natal Solidário arrecadou 30,4 toneladas de alimentos que
foram doados a 12 entidades filantrópicas de São Luís. O primeiro lugar na
gincana, uma atividade do projeto Justiça Solidária, ficou com o TRE que arrecadou 21,6 toneladas; o segundo, com
o TRT, com 7,4 toneladas; e o terceiro
com a Justiça Federal que atingiu uma
arrecadação de 1,4 tonelada. Os representantes dos três órgãos receberam placas
alusivas à campanha, pelo espírito de solidariedade e dedicação das equipes.
Iniciativa semelhante foi realizada pela Vara do Trabalho de Presidente Dutra
que arrecadou e distribuiu alimentos a 100 famílias do bairro Angelim e à APAE
no município.

Car ta Precatória
Eletrônica06 também
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SUAPT implantado
com sucesso
Em 2006, o TRT

-MA também participou da implantação do Sist
ema Único de Administração de Processos na
Justiça do Trabalho
(SUAP/JT). A iniciativa é do
TST e do Conselho
Superior da Justiça do Trabal
ho. A proposta prevê a implementação do pro
cesso digital e de
uma única numeração proces
sual para todo o
Brasil, absorvendo ainda o
e-DOC, e-JUS, Cálculo Trabalhista Rápido, Car
ta Precatória Eletrônica e sistema AUD. O TST
e os 24 TRT´s estão
trabalhando de forma integra
da para aperfeiçoar
o sistema, desenvolvido pel
a Fundação Getúlio
Vargas (FGV), contratada par
a este fim.

Mais de mil audiências nas Varas Itinerantes
As ações da Justiça do Trabalho
no Maranhão ganharam ainda maior
celeridade com as atividades desenvolvidas pela Vara do Trabalho Itinerante
que de 2005 a 2006 realizou mais de
1.100 audiências no interior do Estado.
Nesse período, foram proferidas mais de
850 decisões com processos conclusos
para julgamento nas semanas seguintes
ao deslocamento da VT. Em 2006, houve itinerância nas VT´s de Barreirinhas,
que foi deslocada para as cidades de Humberto de Campos e Icatu; de Santa Inês,
que se deslocou para Pio XII e para Bom Jardim; de Chapadinha que esteve em
Urbano Santos; e de Pinheiro para São Bento.
Presidente:
Kátia Magalhães Arruda
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Uma celebração ecumênica, sorteio de
brindes para os servidores, entrega de cestas básicas aos terceirizados e a premiação da II Gincana Natal Solidário foram as atividades da festa
de final de ano dos magistrados e servidores da
Justiça do Trabalho no Maranhão, promovida
pela Presidência do Tribunal.
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