INFORMATIZAÇÃO

Investimentos em informática agilizam
prestação jurisdicional

A

informatização e a implantação
de programas inovadores de
agilização processual ganharam reforço e investimentos no biênio
2005/2007, com vistas ao desenvolvimento do projeto de Modernização da
Justiça do Trabalho no país.
O TRT-MA mantém em funcionamento na 1ª e 2ª instâncias projetos como o
cálculo rápido e participou da implantação do Sistema Único de Administração de Processos na JT (SUAP/JT),
iniciativa que prevê a implementação
do processo digital e de uma única numeração processual para todo o Brasil,
absorvendo ainda o e-DOC, e-JUS,
Cálculo Trabalhista Rápido, Carta Precatória Eletrônica e Sistema AUD.
O Tribunal também melhorou o sistema informatizado de acompanhamento processual de 2º Grau: o Sistema
de Acompanhamento Processual de 2ª
Instância (SAPT 2). Opera com suces-

EDIÇÃO
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EDITORIAL
so, desde julho de 2006, o e-DOC (Sistema
de Protocolização e Fluxo de Documentos
Eletrônicos da Justiça do Trabalho), que
permite o envio eletrônico, através da Internet, de petições e documentos referentes
aos processos que tramitam no TRT, nas
Varas Trabalhistas e no TST.
Outro projeto que começou a ser implantado nesta gestão é o e-Recurso. O aplicativo

Site do Tribunal traz inovações
Este ano o TRT-MA lançou
sua nova versão de site, disponibilizando, por meio da
internet, uma infinidade de
serviços da JT-MA. Uma novidade é que a consulta processual fica disponível logo
na página de abertura, para
que os cidadãos tenham uma
acesso mais rápido ao andamento do processo. O novo
site integra-se ao projeto de
modernização da Justiça do
Trabalho.
Outra inovação implementada pelo Tribunal foi a instalação, em todos os setores administrativos do Tribunal, de leitoras de código
de barras, agilizando o acesso à ficha eletrônica de processo administrativo e o
envio de processos, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores
e eliminando a possibilidade de erro na digitação de números e códigos. Houve
inovação também no Sistema de Publicações, facilitando o envio de notificações das Varas Trabalhistas para publicação no Diário de Justiça.

incorpora a assinatura eletrônica e a digitalização de documentos. O Tribunal também começou a implantar no ano passado
o Sistema de Processamento Eletrônico de
Cartas Precatórias (CPE), que funciona inicialmente na 6ª Vara da capital. Este ano o
Tribunal criou, no Centro de Treinamento,
um laboratório de informática com 16 lugares e oito computadores.

Automação
das salas de audiência

A desembargadora Kátia Magalhães Arruda lançou em maio de 2007 o Sistema de
Automação de Salas de Audiências (AUD),
serviço que permite a confecção da ata no
transcorrer da audiência com o acompanhamento dos advogados através da tela do
computador, dando maior celeridade às sessões. O sistema foi implantado inicialmente
nas 1ª e 6ª Varas Trabalhistas de São Luís.
Cada sala de audiência tem um computador interligado em rede com o sistema de
acompanhamento processual da primeira
instância.
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O Tribunal Regional do Trabalho do
Maranhão passa por uma fase de evolução contínua, tanto no atendimento
de seus objetivos primordiais de efetiva
prestação jurisdicional, quanto no aspecto
de estrutura física, aumento da celeridade
no julgamento dos processos e efetivação
da justiça.
Após participar do momento histórico de mobilização pela não-extinção da
Justiça do Trabalho e pela manutenção de
sua estrutura, este Tribunal vem acompanhando a mudança de perfil do Judiciário
brasileiro, que passa por um veloz processo de modernização.
Alcançamos a modernização tecnológica e avançamos para a concretização
do processo virtual, salas de audiências
informatizadas, banco de dados e jurisprudência atualizada, carta precatória
eletrônica, acesso a informações on line
do Banco Central e Receita Federal, sem
esquecer do trabalhador pobre, analfabeto, necessitado de mínima proteção social
que encontra nas Varas itinerantes no interior do Estado, na garantia do pagamento
de precatórios (dívidas de Ente Público),
na divulgação de direitos sociais e cidadania.
Reconhecidamente, o TRT tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico do Maranhão, sem se furtar ao
necessário engajamento pela erradicação
do trabalho escravo e infantil e demais
formas degradantes de exploração de
mão-de-obra.
Chegamos a este capítulo de nossa
história conscientes de que devemos nos
revestir cada vez mais de instrumentos
que possibilitem o cumprimento de nossa
missão: garantir à sociedade uma justiça
célere, eficaz e acessível aos jurisdicionados, promovendo a solução de conflitos
de natureza trabalhista, a cidadania e o
reconhecimento dos direitos sociais.
Kátia Magalhães Arruda
Desembargadora Presidente
TRT 16ª Região

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
RESPONSABILIDADE SOCIAL
E QUALIDADE DE VIDA

As ações de responsabilidade social ganharam destaque no Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão no biênio 2005/2007, com o desenvolvimento
do Programa Justiça Solidária, uma parceria entre os
Tribunais Regionais do Trabalho e Eleitoral e Justiça
Federal, lançada em agosto de 2005. A partir desse
período, os três órgãos intensificaram atividades focadas na melhoria da qualidade de vida do público
atendido pelo programa.
Por meio do Programa, em 2006 foram realizadas
ações com filhos e dependentes de funcionários das
empresas terceirizadas que trabalham nos três órgãos
do Judiciário Federal no Maranhão. Em outubro, 30
jovens participaram do curso sobre Noções Arquivistas; e em março, os estudantes freqüentaram o
curso de Língua Portuguesa. O curso de inclusão
digital foi a primeira atividade do programa.
O projeto Justiça Solidária trouxe, em agosto de
2006, pela primeira vez a São Luís, a Biblioteca Móvel Itapemirim, uma parceria inédita com a empresa
Itapemirim. A biblioteca que funciona em um ônibus
adaptado atendeu, durante duas semanas, pessoas da
comunidade e alunos de escolas localizadas na Areinha, Lira e Parque Pindorama, bairros próximos às
sedes do TRT, TRE e JF.

JT AMPLIA JURISDIÇÃO PARA
183 MUNICÍPIOS MARANHENSES
O ano de 2005 foi marcante para a Justiça do
Trabalho no Maranhão, quando foi ampliada
sua jurisdição de 80 para 183 municípios, com
a instalação de sete novas Varas Trabalhistas.
Com isso, o TRT saltou de 13 Varas em 2003
para 21 no final de 2005. E para a desembargadora Kátia Arruda, em cuja gestão foram
instaladas quatro da novas VT´s, “onde se instala, a JT promove o desenvolvimento social
e econômico. Social, porque, ao aplicar
o Direito do Trabalho, consolida direitos
sociais e cidadania. Econômico, porque
aumenta o poder aquisitivo das pessoas e da região, injetando milhões em crédito do
INSS, Imposto de Renda”, afirmou a magistrada durante as inaugurações.
No primeiro ano da gestão da desembargadora Kátia Arruda, foram instaladas as
Varas do Trabalho de Barreirinhas, Timon, Presidente Dutra e Pedreiras, todas no mês de dezembro.

Inaugurado
Centro de
Memória

Meio ambiente
saudável
No biênio 2005/2007, o meio ambiente também
foi foco das ações da Justiça do Trabalho no Maranhão. Para isso, TRT e TRE firmaram parceria
no Programa de Coleta Seletiva. Já foram doadas
mais de 24 toneladas de papel para reciclagem. O
TRT ingressou oficialmente no programa no dia
25 de outubro de 2006, mas desde maio já vinha
fazendo doações. A renda com a reciclagem é repassada ao Hospital Aldenora Belo.

II Concurso de
Monografia
da JT-MA
Para recolher subsídio para o desenvolvimento de novas ações na área
de responsabilidade social, o TRT
escolheu como um dos dois temas
da segunda edição do seu Concurso de Monografia, em 2007, “Poder
Judiciário e Responsabilidade Social”. O concurso, com premiação
em dinheiro, trouxe como segundo
tema “A História da Justiça do Trabalho no Maranhão”. Os vencedores receberam os prêmios em junho
de 2007.

Varas do Trabalho em sede própria

Gincana Natal Solidário

Realizada em 2005 e 2006, a Gincana
Natal Solidário arrecadou alimentos que
foram doados a 12 entidades filantrópicas de São Luís. No ano passado foram
mais de 30 mil quilos de produtos não
perecíveis, sendo 7,4 toneladas no TRT.
Em 2005 foram 12 toneladas, sendo 4,5
no TRT. A gincana também é uma ação
do Programa Justiça Solidária.
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Doação de
equipamentos
usados
Bens usados, antieconômicos e sem utilidade para o
TRT, mas que podem ser revertidos em prol de entidades de interesse social, são
doados pelo Tribunal, como
parte de sua política de responsabilidade social. Em
setembro de 2006, a JT-MA
doou 1186 itens entre aparelhos de informática, móveis, aparelhos eletrônicos
e equipamentos médicos,
à Associação Comunitária
Itaqui-Bacanga (ACIB), no
Anjo da Guarda.
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Além de ampliar a jurisdição da JT para 84% dos municípios do Estado, no biênio
2005/2007 foram inauguradas as sedes próprias
das Varas do Trabalho de
Imperatriz (2005), Pedreiras (2006) e Timon (2007),
que ganharam instalações
amplas e confortáveis.
Também em 2006 o TRT reformou os prédios das VT´s
de Pinheiro, Bacabal, Santa
Inês, Açailândia e Barra do
Corda.
Com a inauguração da VT de
Timon sobe para 15 o número
de Varas Trabalhistas com sedes próprias em todo o Estado.

Justiça do Trabalho
no Maranhão ganhou
um Centro de Memória e Cultura, inaugurado em 2007, durante
as comemorações dos 18 anos do
TRT. No Centro, aberto ao público
para visitação, estão expostos documentos, fotografias, móveis antigos, indumentárias e outros objetos
históricos. O memorial é resultado
do trabalho desenvolvido pela Comissão Permanente do Projeto Memória da Justiça do Trabalho, criada
em 2004, recomposta em 2006 e que
tem como presidente o desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho.

Fórum Astolfo Serra em nova sede
Em maio deste ano, o TRT iniciou a construção do novo prédio do Fórum Astolfo
Serra, sede das Varas Trabalhistas da capital, na avenida Vitorino Freire, nº 150,
bairro Areinha. O imóvel, de cinco pavimentos, terá uma arquitetura moderna e
funcional e será a primeira construção do complexo que abrigará as sedes do Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União.

Parágrafo Único
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EXPANSÃO DA JT-MA

RESPONSABILIDADE SOCIAL

TRT-MA desenvolve ações de inclusão social

nal “Conciliar é Legal”, idealizado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
No dia 10 de agosto de 2006, Dia D da
Conciliação, foram firmados mais de
300 acordos e realizadas mais de 950
audiências na Justiça do Trabalho no
Maranhão, resultado do esforço conjunto dos servidores e magistrados da
capital e do interior. Nesse dia, houve
a quitação de créditos trabalhistas no valor de R$ 4,8
milhões, de
Investir na conciliação
acordos firmafoi uma das prioridades
dos nas VTs,
da gestão da desembarno TRT, além
gadora Kátia Arruda.
de municípios
Nesse sentido, dois
com precatórios
projetos ganharam destaque: o Dia D
pendentes. Em
da Conciliação, uma iniciativa do TRT- função do Dia ”D”, muitos acordos foram
MA, e a adesão ao movimento nacio- celebrados nos dias seguintes ao mutirão,

Itinerância
agiliza prestação
jurisdicional

As ações da Justiça do Trabalho no Maranhão ganharam ainda maior celeridade com
a intensificação em 2005 e 2006 das atividades desenvolvidas pela Vara do Trabalho
Itinerante, assegurando ao jurisdicionado o
direito de ter solucionado o conflito trabalhista, sem que ele precise sair da cidade
onde mora. O projeto da Vara Itinerante,
determinado pela Resolução Administrativa nº 069 de julho de 2003, do Tribunal
Pleno, começou a ser desenvolvido em
maio de 2004.
Desde a sua criação, a Vara Itinerante já realizou mais de 1.400 audiências no interior
do Estado. Nesse período, foram proferidas cerca de mil decisões com processos
conclusos para julgamento nas semanas seguintes ao deslocamento da Vara do Trabalho. No ano passado foram realizadas 543
audiências pela Vara Itinerante.

como é o caso da Prefeitura de São José de
Ribamar que oito dias depois propôs acordo para quitar precatórios no valor de R$
1,1 milhão, beneficiando 250 reclamantes.
A experiência do mutirão estadual foi repetida no movimento nacional “Conciliar é
Legal”, realizado em dezembro.
Durante uma semana no Estado, em dias
diferentes para cada Vara Trabalhista, ocorreram 93% das audiências agendadas para
o período com a assinatura de 395 acordos.
O mutirão resultou em R$ R$ 3,2 milhões
de valores conciliados.
Em abril de 2007, juízes do TRT participaram, em Brasília, do seminário “A Conciliação na Justiça do Trabalho”, cabendo-lhes atuarem como multiplicadores no
Regional. Dois meses depois foi constituída, no âmbito da 16ª Região, a Comissão
Permanente de Conciliação, atendendo a
Recomendação nº 08/2007 do CNJ.

Juízo Auxiliar de
Precatórios

Leilões garantem
pagamento de dívidas

Para dar celeridade à solução dos conflitos
que envolvem entes públicos, a presidente do TRT criou em julho de 2006 o Juízo
Auxiliar de Precatórios e designou como
titular o juiz Paulo Mont´ Alverne Frota. A
iniciativa veio somar ao trabalho desenvolvido pelo Serviço de Precatórios

Os leilões realizados pelo TRT ganharam
maior efetividade com as novas regras estabelecidas, em janeiro de 2006, pelo corregedor Gerson de Oliveira Costa Filho.
Os leilões passaram a ser acompanhados
por um juiz que permanece no local da hasta, com atuação nos processos incluídos no
leilão e com competência para resolver todos os incidentes processuais.
Os quatro leilões realizados pela JT em São
Luís este ano resultaram na arrecadação de
cerca de R$ 2 milhões. No ano passado o
destaque foi para o leilão ocorrido em novembro na Vara do Trabalho de Açailândia, que atingiu um índice de efetividade
de 96,17% dos bens disponibilizados para
arrematação, resultou no pagamento de R$
19 milhões e colocou fim em 477 dos 496
processos envolvidos.

JT-MA pagou R$ 97
mi aos reclamantes
As Varas do Trabalho do Maranhão receberam de 2005 até abril deste ano 57.411
novos processos e julgaram 55.614, com
os processos solucionados atingindo mais
de R$ 330 milhões. Nesse mesmo período,
os reclamantes receberam mais de R$ 97
milhões. Os valores repassados aos cofres
da União somaram mais de R$ 24 milhões,
referentes à contribuição previdenciária,
Imposto de Renda, custas processuais e
emolumentos. Os dados são do Boletim
Estatístico da Corregedoria do TRT.
Na segunda instância, nos últimos dois
anos foram recebidas 14.616 ações e julgadas 13.119, segundo dados do Serviço de
Recursos, Jurisprudência e Estatística. Em
2005 houve um crescimento de 76% no
número de processos recebidos em relação
a 2004 e em 2006, o crescimento chegou a
23% em relação a 2005.

Parágrafo Único
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VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
E MAGISTRADOS

A

melhoria da qualidade de vida
de magistrados e servidores também é uma marca do
TRT da 16ª Região, intensificada no
biênio 2005/2007. Nos últimos dois
anos, foram criados e aperfeiçoados
programas voltados para a saúde, ambiente e condições de trabalho, capacitação, arte e cultura, valorização do
servidor, desenvolvimento na carreira
e implementação do Plano de Cargos
e Salários dos Servidores do Judiciário (PCS), entre outros. São ações que
integram o Programa “Qualidade de
Vida - Qualidade no Trabalho”, lançado na gestão da desembargadora
Kátia Magalhães Arruda.
Em suas duas edições, 2005 e 2006, a
Semana do Servidor desenvolveu atividades culturais, esportivas, oficinas
de arte, ações de saúde e palestras sobre temas relacionados com a saúde,
automotivação, ambiente de trabalho,
entre outros. Durante o evento de
2006 foi entregue a Medalha do Mérito do Servidor Trabalhista da 16ª Re-

gião, instituída em 2004, e entregue a
cada dois anos, por ocasião das comemorações do Dia do Servidor (28 de
outubro).
A valorização dos que fazem a Justiça do Trabalho no Maranhão passa
também pela capacitação permanente
de servidores e magistrados. Em 2006
houve realização e participação em
mais de 70 eventos de capacitação,
envolvendo 793 pessoas.
Outro investimento foi a criação do
Centro de Treinamento, instalado em
maio deste ano. O Centro engloba a
ampliação da Biblioteca João Freire Medeiros e possui um laboratório

de informática com 16 lugares e oito
computadores, além de uma sala de
capacitação com um auditório para 64
pessoas, equipado com telão, projetor
e datashow.

Integração

das como o pagamento do Adicional
de Qualificação (AQ), a Gratificação
de Atividade Externa (GAE) e a Gratificação de Atividade de Segurança
(GAS), e o pagamento de passivos
como auxílio-alimentação e quintos
incorporados aos servidores, além de
quitar o passivo da URV dos inativos.

vos equipamentos para o Setor Odontológico.

Na gestão da desembargadora Kátia
Arruda foi homologado o resultado
do concurso público para servidores
da JT-MA. Na posse coletiva, os
novos servidores participaram do
projeto “Bem-Vindo ao TRT 16 –
Ambientação e Integração”.
Outra atividade voltada para a integração dos servidores da JT-MA
é o projeto “Oficina da Criatividade”, criado em 2005, como uma das
ações do Projeto InterAgir. Também
em 2005, o TRT lançou a Cartilha do
Servidor, voltada para informar sobre
direitos e deveres, benefícios entre
outras informações.

Plano de Cargos
O TRT-MA foi um dos Tribunais que
saiu na frente na implementação do
artigo 22 do novo PCS, este ano, possibilitando melhoria salarial à categoria. Também implementou os artigos
9º e 10 do novo PCS, beneficiando,
com progressão funcional, os servidores que ingressaram sob a vigência do
antigo PCS e cujos estágios probatórios estavam em curso na publicação
do novo Plano.
A Presidência também adotou medi-

Saúde
No biênio 2005/2007, a administração
priorizou ações voltadas para a saúde
e qualidade de vida dos que fazem
a JT. Nesse período foram criados
programas de Controle e Prevenção
da Hipertensão, de Prevenção da
Saúde Bucal, os projetos de Ginástica
Laboral e Massagem Expressa,
além de desenvolver uma pesquisa
para identificar o nível e os fatores
do estresse, com orientações para a
redução do estresse.
Um dos destaques da política de melhoria da qualidade de vida de servidores e magistrados é o Projeto de Ginástica Laboral e Massagem Expressa,
lançado em agosto de 2005 pela presidente Kátia Arruda. O projeto tem a
coordenação do Serviço de Saúde do
TRT e é desenvolvido por uma equipe
de terapeutas ocupacionais.
Este ano, o TRT também adquiriu no-
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Instalações físicas
No item melhoria das condições de
trabalho, destaque para a instalação
de móveis ergonômicos (adaptado às
necessidades de cada usuário) que,
além do Tribunal, serão instalados
também no Fórum Astolfo Serra
(com a construção do novo prédio) e
nas Varas do Trabalho do interior. Há
investimentos também na reforma das
instalações físicas e na aquisição de
equipamentos de informática.
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QUALIDADE DE VIDA

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

TRT-MA INVESTE NA CONCILIAÇÃO

No dia 25 de maio deste ano, a presidente do TRT assinou o Plano de Gestão Participativa da Justiça do Trabalho
do Maranhão para o biênio 2007/2009,
aprovado no Pleno do Tribunal. O plano define como visão estratégica a proposta de “ser modelo institucional de
excelência e de cidadania da Justiça do
Trabalho, reconhecido pela sociedade
com atuação em todo o Estado do Maranhão”.
O Plano é resultado de contribuições
de servidores e magistrados e de advogados, entre outros. Para a construção
do documento o TRT também realizou,
em novembro de 2006, o II Workshop
de Planejamento e Liderança, com magistrados, assessores, diretores e chefes
de serviço e de setores da JT-MA. O
evento teve a consultoria do Superior
Tribunal de Justiça e deu continuidade
ao programa de gestão compartilhada
da Justiça do Trabalho no Maranhão.

São Luís sediou
V Congresso
Internacional
de Direito do
Trabalho

O TRT realizou em junho do ano passado, o Congresso Internacional de Direito do Trabalho, em parceria com a Associação dos Magistrados do Trabalho
da 16ª Região (Amatra XVI) e OABMA, e reuniu em São Luís grandes nomes do mundo jurídico. Na ocasião, a
Amatra XVI e o TRT-MA lançaram o
projeto Justiça, Trabalho e Cidadania,
uma ação solidária de iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados do
Trabalho (Anamatra), com a meta de
levar a 1.200 alunos da rede municipal
de ensino orientações sobre direitos
trabalhistas e direitos fundamentais.
Também foi firmado um convênio com
a Secretaria Municipal de Educação de
São Luís para permitir a capacitação de
207 professores-multiplicadores.

ATUAÇÃO NO COMBATE
AOS TRABALHOS
ESCRAVO E INFANTIL

Seleção pública
de estagiários
Em agosto de 2005, o TRT-MA fez sua
primeira seleção pública para estagiários, oferecendo vagas e cadastro de
reserva para universitários dos cursos
de Direito, Comunicação Social-Habilitação Jornalismo e Biblioteconomia.
No início do ano passado, o Tribunal
realizou nova seleção, desta vez também para alunos do ensino médio. Em
maio deste ano, houve novo processo
seletivo para alunos do ensino médio,
curso Técnico em Enfermagem e universitários de Direito. Logo no início
do ano a presidente do TRT autorizou
o aumento do valor da bolsa dos estagiários de R$ 345,80 para R$ 380,00
(nível superior) e de R$ 192,85 para
220,00 (nível médio).

acordo de cooperação foi firmado em setembro de 2005 pela presidente do
TRT-MA, desembargadora Kátia Arruda, e representantes da Procuradoria
Geral de Justiça, Procuradoria Regional do Trabalho, Delegacia Regional
do Trabalho, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A iniciativa visou tornar
efetivo o combate ao trabalho escravo e a erradicação do trabalho infantil no Maranhão, com ações articuladas de fiscalização e prestação judiciária aos trabalhadores, por meio do deslocamento da Vara Itinerante do Trabalho.
Em novembro, as instituições parceiras realizaram o I Seminário “Justiça do Trabalho e o Combate ao Trabalho Escravo”, no auditório do TRT. No ano seguinte, o
Tribunal sediou mais um Seminário de Combate ao Trabalho Escravo, organizado
pela Superintendência Regional do Incra e Delegacia Federal do Desenvolvimento
Agrário no Maranhão. Na abertura do evento, a coordenadora do Projeto Nacional
de Combate ao Trabalho Escravo da OIT/Brasil, Patrícia Audi, destacou a atuação
do TRT-MA que tem proferido sentença condenatória pelo pagamento de verbas
rescisórias e por danos morais pela exploração de mão-de-obra escrava.
Em março deste ano, a presidente TRT-MA participou no Senado Federal de uma
reunião com os membros da recém-criada Subcomissão Temporária do Trabalho
Escravo. Na oportunidade, a magistrada fez um breve relato da situação do trabalho escravo no Estado.

O

Exposição “O Mundo do Trabalho”
Os 12 trabalhos fotográficos inscritos no I Concurso de Fotografia da
Justiça do Trabalho no Maranhão, realizado em dezembro de 2005, integram a exposição itinerante “O Mundo do Trabalho”, iniciada em maio
deste ano pelo Serviço de Comunicação do TRT. A exposição já esteve
em cartaz no Palacete Gentil Braga (UFMA) e no Uniceuma, em São
Luís. Também será levada aos municípios-sede das Varas do Trabalho do
interior do estado, a partir do segundo semestre deste ano.

JT ganha reforço de 11 novos juízes
No dia 23 de março deste ano, foram empossados 11
novos juízes substitutos aprovados no concurso público
iniciado em agosto de 2006 e concluído em março de
2007. Após passarem por treinamento na Escola Judicial de Magistratura Trabalhista do TRT-MA e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, os magistrados assumiram seus
cargos nas VTs de São Luís e Imperatriz.

JT-MA instala Ouvidoria Judiciária

Cordialidade é ponto forte do TRT

Criada em março de 2006, a Ouvidoria Judiciária do TRT fez, em um
ano, 915 atendimentos, entre reclamações, sugestões e esclarecimentos.
De março a dezembro de 2006, foram 829 manifestações.
O setor foi criado para dar maior transparência e facilitar, ainda mais, o
acesso às informações sobre a prestação jurisdicional no âmbito do TRTMA, assegurando à sociedade o amplo e total conhecimento da atuação
do Judiciário Trabalhista. Desde a sua instalação, os desembargadores
Ilka Esdra Silva Araújo e Luiz Cosmo da Silva Júnior são, respectivamente, ouvidora judiciária e ouvidor substituto.

A cordialidade no atendimento pelos servidores da JT-MA,
a organização, a eficiência e a agilidade do Serviço de Protocolo das Varas Trabalhistas de São Luís e de Imperatriz
tiveram avaliação positiva dos advogados, na pesquisa de
satisfação de clientes realizada pelo Serviço de Planejamento do Tribunal, no primeiro semestre de 2006. No mesmo período, foi aplicada pesquisa nas Varas do Trabalho
de Santa Inês de Bacabal, com avaliação positiva por parte
dos advogados.

JT-MA
intermedeia
negociações e evita
greve no setor de
transportes
A presidente do TRT intermediou, em
maio deste ano, uma negociação entre patrões e empregados do setor de
transportes de São Luís, evitando prejuízos para a população com uma possível greve no setor. Os sindicatos dos
patrões e empregados chegaram a um
consenso antes mesmo que fosse instaurado o dissídio coletivo. As negociações tiveram o apoio do procurador
do Trabalho, Maurício Pessoa Lima.
Em novembro de 2005, a presidente do
TRT também fez a mediação do acordo
fechado entre empregados e empregadores do setor de transporte rodoviário
de São Luís e pôs fim à greve iniciada
pelos trabalhadores.

E MAIS... E MAIS... E MAIS... E MAIS... E MAIS... E MAIS... E MAIS...
08.07.2005 – Dirigentes do TRT-MA 11.03.2006 – TRT investe em sistema
são condecorados pelo TJ-MA
para garantir segurança de pessoal e patrimônio
31.08.2005 - Presidente do TRT-MA
faz palestra no Encontro de Recursos 23.05.2006 – Presidente do TRT-MA
apresenta proposta para ampliação do
Humanos do TRT-SC
número de juízes dos TRT´s
01.12.2005 - Presidente do TRT-MA
é eleita vice-coordenadora do Colepre- 11.08.2006 - Presidente TRT-MA recebe
comenda no TST
cor
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26.08.2006 – TRT medeia acordo que põe 29.11.2006 – Atuação do TRT-MA elofim à greve da Caema
giada pelo Congresso dos Assessores de
Comunicação
23.09.2006 – Ministro do TCU elogia
projeto do TRT-MA
17.01.2007 – Desembargadora Kátia
Arruda reúne-se com Governador
27.11.2006 – Corregedor-geral da Justiça
do Trabalho visita TRT-MA
01.02.2007 – Presidente do TRT-MA
participa de reuniões no STF e TST
29.09.2006 - Presidente do TST visita o
TRT do Maranhão
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

Plano de Gestão
Participativa

