- PLANO PLURIANUAL -

TRT ENCERRA 2009 CUMPRINDO MAIS
UMA META DO CNJ
Edvânia Kátia

Com a aprovação do novo
mapa do planejamento estratégico da
Justiça do Trabalho no estado pelo Tribunal Pleno da 16ª Região, o TRT-MA
cumpre mais uma meta do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). A aprovação deu-se por meio da Resolução Administrativa nº 235/2009, publicada no
diário Oficial do Estado do Maranhão
em 17/12/2009.
Em maio deste ano, foram lançadas as diretrizes para os órgãos do Poder Judiciário em todo o país, e a primeira meta, entre as dez estabelecidas, foi
“desenvolver e/ou alinhar o planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05
anos) aos objetivos estratégicos do Poder
Judiciário, com aprovação no Tribunal
Pleno até 31 de dezembro de 2009.
O plano plurianual do TRT alinha os projetos e ações da Justiça do Trabalho do Maranhão
às metas de nivelamento estabelecidas pelo CNJ,
como parte das ações do planejamento estratégico
do Poder Judiciário. A presidente TRT-MA, desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva, diz
que o plano prioriza ações que contribuam para
a efetividade e a modernização da Justiça, bem
como a valorização dos magistrados e servidores.
As diretrizes do CNJ estão contidas na
Resolução nº 70/2009, que consolida o Plano
Estratégico Nacional. Conforme a resolução, os
planejamentos dos tribunais deverão conter, pelo
menos, um indicador de resultado para cada objetivo estratégico e deve ser norteado a partir dos
temas eficiência operacional, acesso ao sistema
da Justiça, responsabilidade social, alinhamento e
integração, atuação institucional, gestão de pessoas, orçamento e ainda infraestrutura e tecnologia.
Para alcançar a meta 1, o TRT do Maranhão
realizou workshops. Nos dias 8 e 9 de outubro des-

ALINHAMENTO
DAS METAS

te ano, estiveram reunidos representantes de setores
estratégicos da 16ª Região para a construção do
mapa estratégico. Ao final do mês de novembro, o
consultor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Orlando Carneiro de Ribeiro Arnoud, em São Luís, em
cumprimento ao cronograma de visitas da consultoria contratada pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). A consultoria foi de grande relevância para a
elaboração do plano plurianual.
A desembargadora Márcia Andrea diz que
o planejamento estratégico é uma ferramenta de
gerenciamento da instituição, alinhada a uma política nacional de gestão do Poder Judiciário, o que,
certamente, possibilitará melhor aproveitamento dos
recursos humanos, físicos e orçamentários, sempre
vislumbrando a missão desta Instituição que é a de
realizar justiça no âmbito trabalhista. Ela acredita
que com o empenho de todos será possível alcançar a visão de futuro, que é “consolidar a Justiça do
Trabalho como instrumento efetivo de justiça, paz
social e de cidadania”.

A partir dos temas eficiência operacional,
política institucional, gestão de pessoas, orçamento,
infraestrutura e tecnologia, acesso à justiça e efetividade, alinhamento e integração, responsabilidade
social e ambiental, o plano plurianual que será implementado pela Justiça do Trabalho até 2014 contempla 17 objetivos estratégicos, distribuídos em 20
projetos. O mapa estratégico foi elaborado a partir
das orientações do Conselho Nacional de Justiça,
respeitando as especificidades regionais.
Segundo a presidente, cada um dos temas
foi encampado em um dos vinte projetos que integram a nova versão do planejamento estratégico.
“Alguns projetos já estavam sendo desenvolvidos
e outros foram reagrupados, de forma que o TRT
possa caminhar de mãos dadas com o CNJ na
busca da excelência, por meio de ações planejadas”, destacou a desembargadora.
De acordo com a presidente, o novo
planejamento estratégico fixa as metas a serem
alcançadas pela Justiça do Trabalho até o ano
de 2014. “Para cada projeto, foi aprovado um
indicador a ser alcançado pelas unidades administrativas e judiciais do TRT”, acrescentou.
Os trabalhos de elaboração do Planejamento Estratégico foram coordenados pela juíza
Liliana Maria Ferreira Soares Bouéres, responsável pela Meta 1. Num trabalho de equipe que
contou com a secretária-geral da Presidência,
Elizabeth do Carmo Salgado Leite Menezes e as
servidoras Adriana Sousa Lima (Gabinete da Presidência), Ana Tereza Araujo Dias (Corregedoria)
e Gisélia Castro Silva (Chefe do Serviço de Planejamento), o TRT conseguiu aprovar em dezembro a minuta do novo Plano Estratégico.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO MARANHÃO
ENCERRA ANO DE 2009 COM MUITAS CONQUISTAS

JUSTIÇA EM NÚMEROS
O Tribunal Regional do Trabalho do
Maranhão (TRT-MA) pagou 656 precatórios
(processos de execução contra a fazenda pública – união, estados e municípios) em 2009
com o repasse de R$ 29.678.283,02 a exequentes (reclamantes com créditos trabalhistas a receber). No ano anterior, foram pagos

731 precatórios. Os dados são do Serviço de
Precatórios do TRT-MA.
Do total de precatórios pagos, 603 tinham como executados municípios maranhenses; o Estado do Maranhão era o executado em
42 dos processos e 11 eram da União. Os precatórios executados contra os municípios totaliza-
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ram R$ 14.423.287,84; R$ 10.984.044,92 foram
pagos pelo Estado e R$ 4.270.950,26 pela União.
Atualmente há 3270 precatórios pendentes de pagamento no TRT-MA, dos quais
706 estão dentro do prazo, uma vez que são
processos previstos para pagamento em
2010/2011.
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No ano em que comemorou seus 20 anos de instalação, o TRT-MA recebeu várias premiações, dentre as quais a do Conselho Nacional de Justiça pela
META 2. Páginas 04 e 05

INTEGRAÇÃO

CONCILIAÇÃO

A indicação do Tribunal Regional
do Trabalho do Maranhão para receber,
no ano de 2009, a Ordem Timbira do Mérito em Direitos Humanos, na categoria
Defensor de Direitos Humanos; o Prêmio

Servidores conquistam 20 medalhas na
VIII Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho

Semana Nacional de Conciliação no
Nordeste começa no TRT-MA

Por Wanda Cunha
O Maranhão sediou a Semana Nacional de Conciliação no Nordeste. O evento ocorreu de
7 a 11 de dezembro e foi aberto pelo conselheiro do CNJ, Leomar Amorim, no dia 7, no auditório
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Com o slogan “Conciliação: com ela todo mundo ganha. Ganha o cidadão, a Justiça, o País”, a Semana Nacional de Conciliação, no Maranhão,
foi realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, TRT-MA, Tribunal de Justiça e Justiça Federal.

Por Valquíria Santana e Wanda Cunha

O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão conquistou 20 medalhas na VIII Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho, realizada em Aracaju
(SE), no período de 04 a 21 de novembro. Foram 06
medalhas de ouro; 08 de prata e 06 de bronze. Com
esse resultado, o TRT-MA superou o número de medalhas conquistadas na olimpíada passada, um total
de 15 e ficou em 5º no ranking da competição. A presidente do TRT-MA, desa. Márcia Andrea Farias da
Silva, compareceu à solenidade de abertura do evento
e apoiou aos atletas maranhenses. A delegação da
16ª Região era composta por 52 atletas e 04 técnicos.
“O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão sente-se honrado em participar das olimpíadas
por meio de seus atletas servidores, e deseja, a cada
um, sucesso nas competições de sua modalidade”,

Nacional de Comunicação e Justiça, na
categoria Relacionamento com a Mídia,
e a condecoração do Conselho Nacional
de Justiça pelo cumprimento da Meta 2, é
motivo de orgulho para os magistrados e
servidores que dedicam suas vidas a esta
Casa e à resolução dos conflitos de natureza trabalhista.
As homenagens chegaram especialmente no ano em que o Tribunal Regional
do Trabalho do Maranhão comemorou
seus 20 anos de instalação. Ao longo destas
duas décadas, a nossa instituição também
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disse a presidente. Ela acrescentou que hoje há uma
política, na Justiça do Trabalho, voltada para a valorização dos servidores e melhoria da qualidade de vida,
inclusive por meio de incentivo à prática esportiva e
atividades de integração. “É motivo de orgulho para
magistrados e servidores da Justiça do Trabalho representar o Maranhão em competição que congrega desportistas de todo o país”, concluiu a desembargadora.
O evento é uma promoção da Associação
Nacional dos Servidores do Judiciário Trabalhista
(Anastra), com apoio das associações dos Regionais.
A Associação dos Servidores do TRT – 16ª Região
(Astra XVI), vem, durante todo o ano, incentivando
e auxiliando os atletas maranhenses. Esta foi a quinta
participação dos servidores maranhenses nos jogos,
maior evento esportivo do Judiciário Federal do país.
AS PRATAS DA CASA
Equipe de Basquetebol. Natação - 50 m Livre
até 35 Anos - Karen Tavares Lima. Natação - 100
m Peito - Denise Barreto Brito. Natação - 100 m
Livres - Karen Tavares Lima. Natação - 50 m Livre de 36 a 46 Anos - Marcos Pires Costa. Natação
- 100 m Livres - Allan Carlos de Souza Marques.
Natação - 4 X 50 m 4 Estilos - Inaldo Andre Santos, Allan Carlos de Souza Marques, Paulo Nunes
de Melo, Marcos Pires Costa. Natação - 50 m Borboleta - Karen Tavares Lima.

A vice-presidente e corregedora do TRT-MA, desembargadora Ilka Esdra Silva
Araújo, lembrou que o TRT-MA cumprira a Meta 2, que é o julgamento de todos os
processos ajuizados até dezembro de 2005. “Avançamos dois passos ao colocarmos
em pauta processos de 2008 e 2009 e processos de execução”, informou. Ela também
ressaltou a vocação natural da Justiça do Trabalho de ser conciliadora e destacou que no
TRT do Maranhão as ações são permanentes e realizadas por meio do Projeto Conciliar.

Eles são medalhas na natação

ELES VALEM OURO
Atletismo - 400 m - Alysson Frank de Castro E Sousa.
Atletismo - 1.500 m + 47 Anos - Marcio Alberto Lopes
Muniz. Natação - 400 m Livres - Allan Carlos De Souza
Marques. Natação - 4 X 50 m Livres - Allan Carlos de
Souza Marques, José Vicente dos Santos, Inaldo Andre,
Marcos Pires Costa. Natação - 50 m Peito de 36 a 46
anos - Marcos Pires Costa. Natação - 4 X 50 m Livres/
Misto - Marcos Pires Costa, Denise Barreto Brito, Karen
Tavares Lima, Allan Carlos de Souza Marques.
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da vocação judicial, que é o julgamento
dos processos, temos atuado firmemente
em uma linha institucional e na defesa dos
direitos humanos, o que leva a nossa instituição para além das fronteiras.
Nossa família cresceu. Com a chegada de novos servidores e novos magis-

OS ATLETAS DO BRONZE

A equipe feminina de basquete ganhou prata

Tênis - Simples - Elizabeth do Carmo Salgado Leite Menezes. Atletismo - Salto em Distância - 5,09 Metros - Alysson Frank de Castro e Sousa. Atletismo - 200 m - Alysson Frank de Castro e Sousa. Natação - 50
m Borboleta - Allan Carlos de Souza Marques. Natação - 50 m Peito de 36 A 46 Anos - Paulo Henrique de
Oliveira Nobrega. Natação - 4 X 100 m Livres - Inaldo Andre Santos, Antonio José Furtado Pinheiro, José
Vicente Araújo dos Santos, Andre Morais e Silva.

MOMENTOS DO TRIBUNAL

TRT-MA REALIZA 90% DAS AUDIÊNCIAS
AGENDADAS PARA SEMANA DA CONCILIAÇÃO

trados, a Justiça do Trabalho se estrutura
para melhorar ainda mais o seu desempenho e consolidar-se como instituição pacificadora das relações sociais.
Chega o 2010. Com o novo ano, o
desafio de implementar o planejamento
estratégico, consolidando metas que almejam a melhoria do desempenho nas
várias áreas de atuação. O compromisso deve ser coletivo e, se magistrados e
servidores colocarem uma pedra no alicerce, em breve, a construção estará em
pé. Sabemos que a estrada é longa, mas
devemos sempre estar firmes no propósito de servir cada vez mais à sociedade.

Movimentação da VT de Pinheiro duran

te a Semana da
Conciliação

liação

Juiz Erico Renato em audiência de conci

As Varas do Trabalho do Maranhão realizaram 90% das audiências agendadas para
os quatro dias da Semana Nacional da Conciliação. Foram atendidas 4.410 pessoas e
homologados 987 acordos que resultaram na previsão de pagamento futuro de R$ 3,4
milhões aos reclamantes. Também foram pagos, no ato da conciliação, R$ 127.814,09.
Outras 148 audiências foram agendadas pelas partes no dia do evento.
Os acordos homologados pelos juízes das Varas Trabalhistas resultaram na previsão de recolhimento de Imposto de Renda de cerca de R$ 127 mil e de Previdência de R$
267 mil. As 21 Varas do Trabalho agendaram previamente para os quatro dias de atividades 2.371 audiências, número que aumentou para 2.446 na semana do evento. Desse total,
foram realizadas 2.204 audiências.
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EDITORIAL

INICIATIVAS

TRT-MA comemora 20 anos
de instalação

Ministro do TST destaca atuação do TRT-MA e elogia
respeito entre os que integram a instituição

O ano de 2009 foi marcado pelas comemorações dos 20 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho
do Maranhão. Durante todo o ano, houve inaugurações, debates, exposições, concursos de reportagem e monografia,
entre outros eventos, para marcar a passagem da data.
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Em abril, o corregedor-geral da
Justiça do Trabalho, ministro Carlos
Alberto Reis de Paula, destacou várias iniciativas do Tribunal Regional
do Trabalho do Maranhão durante a
visita correicional ao TRT do Maranhão. O planejamento estratégico, as
ações ambientais, a atuação da Ouvidoria, a Escola Judicial, o desempenho na Semana da Conciliação, bem
como a atuação dos juízos auxiliares
de Precatório e de Execução foram
citados na ata como modelo para o
país. Durante a correição, o ministro
registrou o desempenho dos magistrados e servidores e a integração no
TRT. “Há um respeito mútuo entre
todos que integram a instituição”,
observou.
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Os novos juízes com o diretor da Escola
Judicial, desembargador
James Magno Araújo Fárias (à esquerda)

Parágrafo Único

Os resultados sociais das atividades da Vara Itinerante fizeram o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) escolher o projeto para integrar o planejamento estratégico nos órgãos do Judiciário do país. Na
foto, o juiz do Trabalho substituto Fábio
Ribeiro em audiência itinerante no município de São João do Sóter.
A Ouvidoria do TRT do Maranhão foi criada em 2006, por meio da
Resolução administrativa nº 33/2006, e
tem como objetivo melhorar a prestação dos serviços. Na foto, o atual ouvidor, desembargador Luiz Cosmo da
Silva Júnior, durante audiência pública
na Semana de Conciliação Meta 2, em
setembro deste ano.

O projeto Ambiental do
TRT-MA recebeu vários destaques em 2009, por conta
das ações socioambientais
desenvolvidas com magistrados e servidores e instituições parceiras. Com a criação
da Comissão e a implantação
do Projeto TRT Ambiental,
em 2007, a responsabilidade
socioambiental passa a ser
uma das prioridades da Justiça do Trabalho no Maranhão.
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Servidores conquistam 20 medalhas na VIII Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho – Página 07

COMEMORAÇÕES

- PREMIAÇÕES -

Tribunal recebe
premiação da Ordem
Timbira do Mérito

2009: um ano de conquistas

CNJ premia TRT-MA por
cumprir Meta

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão (TRT-MA), desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva, faz
um balanço das atividades realizadas pelo Tribunal e diz que o 2009 foi um ano marcante para a Justiça do Trabalho no
Maranhão. Especialmente no ano em que o Tribunal comemorou seus 20 anos de instalação, o TRT recebeu várias
premiações, dentre as quais a do Conselho Nacional de Justiça referente à META 2.

Por Wanda Cunha

“Os resultados da Meta 2 demonstram o
grande empenho do Judiciário que já julgou 1,8
milhão de processos em todo o país. Percebemos, também, que o problema da morosidade
não é geral nem sistêmico. Está concentrado em
alguns setores e tribunais”, disse o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar
Mendes, durante homenagem do CNJ aos tribunais que cumpriram a Meta 2 do Poder Judiciário. A meta prevê o julgamento, em 2009, de
todos os processos ajuizados até 2005.
O ministro Gilmar Mendes, em seu discurso, agradeceu a todos os magistrados e servidores pelo empenho em cumprir a Meta 2 e
sugeriu a todos os tribunais que premiassem as
varas, juizados e gabinetes subordinados a eles,
que zerarem os processos ajuizados até 2005.
A presidente do Tribunal Regional do
Trabalho do Maranhão (TRT-MA), desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva,
recebeu do presidente do CNJ, ministro Gilmar Mendes, o certificado de cumprimento
da meta. Na oportunidade, a desembargadora
dedicou a premiação a todos que fazem a Justiça do Trabalho no Maranhão. “Só foi possível cumprir a meta devido ao compromisso
que cada um dos magistrados e servidores
desta Corte tem com a paz social” afirmou.
Por ocasião da solenidade, o Superior
Tribunal Militar e os tribunais regionais do Trabalho das 11ª, 13ª, 19ª, 21ª e 23ª regiões também
foram homenageados. A cerimônia ocorreu em
novembro (11), às 14h, no plenário do CNJ, na
94ª sessão plenária do Conselho.
“Podemos comemorar o fato de o nosso tribunal não ter nenhum processo pendente
de julgamento do ano de 2005. Nosso desempenho, inclusive, foi além. Avançamos no
julgamento dos processos de 2006 e 2007”,
observou a presidente do TRT-MA.

A desembargadora Márcia Andrea
Farias da Silva, ao fazer um balanço das atividades realizadas pela Justiça do Trabalho
no Maranhão, confirmou que o ano de 2009
foi marcante para a instituição. Envaidecida
da entidade a que pertence e reconhecendo
o empenho de magistrados e servidores, a
magistrada enumerou os prêmios recebidos
no ano passado. Destacou a homenagem do
CNJ pelo cumprimento da Meta 2; a premiação da Ordem Timbira do Mérito recebida do Governo do Estado do Maranhão por
meio da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Cidadania e o prêmio Nacional
de Comunicação e Justiça, na categoria Relacionamento com a Mídia, recebido do Fórum
Nacional de Comunicação e Justiça, durante
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Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Judiciário Brasileiro (CONBRASCOM), ocorrido em São Luís.
A desembargadora também comemorou
a indicação de três projetos do TRT-MA para
integrar o planejamento estratégico do Poder
Judiciário, lançado em maio deste ano pelo
CNJ. Foram escolhidos, como práticas que
devem ser adotadas por outros tribunais, o Juízo Auxiliar de Precatórios, o Juízo Auxiliar
de Execução e as Varas Itinerantes. Segundo a
desembargadora, os sucessos alcançados são
frutos do trabalho dos magistrados e servidores. “Sou feliz por trabalhar num ambiente
harmonioso, com pessoas tão talentosas, tão
competentes. Pessoas que dedicam suas vidas ao que fazem”, elogiou a presidente.

Ainda em 2009, o TRT-MA recebeu do
Governo do Estado do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, a premiação da Ordem Timbira do Mérito em Direitos Humanos, na Categoria Defensor
de Direitos Humanos. Destacaram-se ainda outros
projetos que o Tribunal desenvolve na defesa dos
direitos sociais e dos direitos humanos, como a
criação do Comitê Estadual de Conflitos Agrários, o projeto Justiça Solidária, o Curso de Direitos Humanos e Mediação de Conflitos, realizado
em parceria com a Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República; a Mostra
Itinerante da Justiça do Trabalho e o Fórum Permanente de Debates.

Relacionamento com a mídia confere prêmio ao TRT
“Fiquei duplamente orgulhosa com o
prêmio. Primeiro pela relevância da premiação.
Segundo pelo fato de a premiação ter ocorrido
aqui em São Luís, onde por iniciativa da Assessoria deste TRT, teve início a rede de comunicadores da Justiça”, enfatizou a desembargadora
Márcia Andrea sobre o Prêmio Nacional de
Comunicação & Justiça, que o TRT recebeu do
Fórum Nacional de Comunicação & Justiça na
categoria Relacionamento com a Mídia. O prêmio veio reafirmar o compromisso da instituição com a difusão das informações.

A desembargadora
Márcia Andrea Farias da
Silva, durante a abertura do
Congresso Brasileiro dos
Assessores de Comunicação
da Justiça, enfatizou que
os assessores buscam o
fortalecimento da Justiça ao
debaterem sobre políticas de
comunicação.

Durante o evento, a chefa do Serviço
de Comunicação do TRT-MA, Edvânia Kátia, fez o lançamento do livro “Comunicação
na Justiça Brasileira”, em coautoria com o
jornalista Flávio Damiani. A obra registra a
trajetória do movimento nacional dos assessores de comunicação da Justiça e relata a
contribuição do TRT-MA nesse processo. O
primeiro Conbrascom foi realizado em São
Luís, em 2000, pelo TRT do Maranhão e Procuradoria Geral da Justiça.
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O TRT-MA também recebeu homenagem pelos 10 anos de Conbrascom.
O desembargador Américo Bedê Freire era presidente do TRT, quando
foi realizado o primeiro Congresso, e recebeu o título de membro benemérito pela contribuição à comunicação na Justiça brasileira.

Parágrafo Único

O Curso de Direitos Humanos e Mediação de Conflitos, pioneiro no Nordeste, contou com a participação de 125 inscritos,
divididos em 05 turmas de 25 alunos cada uma.

Com a Campanha
Atitude, o TRT Ambiental
ficou em 2º lugar no 7º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, uma atividade
do Congresso Brasileiro dos
Assessores de Comunicação
e Justiça. Na foto, a exposição de peças artesanais feitas de materiais recicláveis.
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TRT-MA encerra 2009 cumprindo mais uma meta do CNJ – Página 08
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