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É PRECISO CELEBRAR!

É chegada a hora de agradecer e o fazemos 
ainda em clima de festa.

O Biênio 2014-2015, além de muito trabalho, 
também foi marcado por uma importante 
comemoração. Em 26 de maio de 2014, o TRT-MA 
completou 25 anos de atuação. E, em justa 
homenagem, faço questão de marcar o ano de 
2014 como de reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido, ao longo de todo esse tempo, pelos 
pioneiros magistrados e servidores que vêm 
dedicando sua força de trabalho em prol do bem 
comum da comunidade maranhense. 

Assim, nas próximas páginas, temos um 
resgate histórico das principais conquistas 
alcançadas pelo TRT16, com o intuito de reavivar a 
memória ins�tucional, lembrando de tantos 
colaboradores importantes que deixaram sua 
marca na passagem do tempo, contribuindo, cada 
um a seu modo, para o crescimento da Jus�ça do 
Trabalho no Maranhão. Infelizmente, não há como 
citar todas as pessoas nem todas as ações 
importantes, mas há, sim, como fazer um breve 
passeio ao contar um pouco desta história.

Muito obrigado.

Luiz Cosmo da Silva Júnior
Desembargador Presidente do Biênio 2014-2015

São Luís-MA, dezembro/2015

Apresentação
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Os desafios do primeiro presidente do TRT-MA

Fernando Belfort assume o cargo um mês após a instalação do TRT da 16ª Região com 
jurisdição no Maranhão e Piauí

Primeiro presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, o 
juiz Fernando José Cunha Belfort assumiu o cargo no dia 28 de junho de 1989, tendo 
como desafio colocar em funcionamento a segunda instância trabalhista no Maranhão, 
além da instalação de três Juntas de Conciliação e Julgamento no interior do Estado e 
melhoria das instalações das JCJs já existentes. 

Segundo o magistrado, o começo exigiu muito esforço e, superadas as dificuldades, 
foi possível entregar “um tribunal moderno, ágil, informa�zado, com sede própria”. A 
declaração consta no Relatório de A�vidades do Biênio 1989-1991.

Presidente Fernando Belfort ao lado da maquete das futuras instalações dos anexos do TRT-MA, compostos de Plenário, Sala dos Juízes, Secretaria do 
Pleno, Salão Nobre, Biblioteca, Auditório, Refeitório, Almoxarifado e Oficinas - junho/1990. 

Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 1989-1991
Presidente e Corregedor: Fernando José Cunha Belfort
Vice-presidente: Gilvan Chaves de Souza

“Como primeiro presidente da Corte, fico feliz e rejubilado por ter par�cipado diretamente da obra de 
organização e criação, sendo uma das etapas mais felizes da minha vida, não só de homem, como de juiz.”

Fernando Belfort.
 Trecho da Conclusão do Relatório de A�vidades do Biênio 1989-1991.
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Prédio-sede 

Em 10 de novembro de 1990, foram publicados no Diário Oficial os Decretos 
Federais nº 98.351 e nº 99.085 (ambos datados de 31 de outubro de 1989), declarando o 
atual prédio-sede do TRT-MA como de interesse social para fins de desapropriação, 
para funcionamento do Tribunal.

Posteriormente,  os  três  úl�mos  andares  do prédio-sede    foram   totalmente   
reformados   para  abrigar  os  Gabinetes da Presidência, da Vice-  presidência, dos 
Juízes Togados, dos Juízes Classistas, Diretoria-Geral e Corregedoria. 

Instalação das JCJs da 16ª Região

12 de dezembro de 1990 – Instalação da Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ) de 
Pinheiro.

14 de dezembro de 1990 – Instalação da JCJ de Caxias.

25 de janeiro de 1991 – Instalação da JCJ de Balsas.

Reformas de prédios-sedes de JCJs

O presidente Fernando Belfort iniciou e concluiu a reforma geral do “Fórum Astolfo 
Serra” e construção do Anexo, sede das JCJs de São Luís.

Também foram reformadas a sede da JCJ de Parnaíba-PI e do “Fórum Osmundo 
Pontes”, sede das JCJs de Teresina-PI.

Na administração do primeiro presidente do TRT-MA, também foram adquiridos 
os prédios próprios das JCJs de Imperatriz, Pinheiro, Caxias e Balsas.
 
Pró-Social

Em 1990, deu-se a implantação do Programa de Assistência aos Servidores do 
Tribunal (Pró-Social), oferecendo atendimento nas áreas médico-hospitalar e 
ambulatorial, odontológica e assistência social a servidores a�vos e ina�vos, e seus 
dependentes, mediante contribuição mensal do servidor  em  2%  de  sua  
remuneração,  contando, ao final da gestão, com 115 servidores par�cipantes. 
Posteriormente, foi instalado o Gabinete Médico e Odontológico nas dependências do 
prédio-sede do Tribunal. 

Primeiro concurso de juiz

Em março de 1990, foi concluído o primeiro Concurso Público de Juiz do Trabalho 
Subs�tuto. Ao todo, 20 candidatos foram aprovados e tomaram posse, compondo a 
primeira turma de magistrados de primeiro grau da 16ª Região.
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Biblioteca “João Freire Medeiros”

Em 28/7/1990, foi inaugurada a Biblioteca “João Freire Medeiros”, tornando-se um 
instrumento de fácil acesso às informações disponíveis em livros, revistas, jornais e 
outros documentos. Com o crescimento do número de servidores oriundos do primeiro 
concurso, a Biblioteca tornou-se importante ponto de referência para as pesquisas 
ins�tucionais.

Medalha da Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista

Foi ins�tuída a “Medalha da Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista” para agraciar 
personalidades nacionais por relevantes contribuições à Jus�ça do Trabalho. A entrega 
acontecia anualmente.

Informa�zação

Em junho de 1989, foi realizada a informa�zação do Tribunal e das Juntas, 
possibilitando a distribuição automá�ca de processos e processamento da folha de 
pagamento de pessoal por programa desenvolvido no próprio Tribunal.

Em 1991, foi realizado o desenvolvimento dos sistemas informa�zados de Recursos 
Humanos, Material e Patrimônio, assim como de Acompanhamento de Processos de 1ª e 
2ª Instâncias.

Comunicação por fac-símile

Distribuição de aparelhos de fac-símiles no Tribunal e em todas as JCJs, facilitando a 
comunicação entre as unidades ins�tucionais. 

Revista do Tribunal

Criada a Revista do Tribunal, uma publicação semestral para divulgação de ar�gos, 
estudos e pareceres de profissionais maranhenses e de outros Estados, bem como 
discursos pronunciados por autoridades durante as solenidades  de  instalação  do 
Regional.

Comunicação Social

O TRT-MA manteve bom relacionamento com a imprensa em geral, por meio de 
informações jornalís�cas enviadas aos veículos de comunicação locais, assim como 
desenvolveu a�vidades de Relações Públicas, destacando fatos de caráter protocolar ou 
social, com ênfase nas  a�vidades relacionadas com o preparo das solenidades regionais.
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Sala de Dissídios Cole�vos

Devido ao crescente número de movimentos grevistas em diversas categorias 
profissionais, foi criada a Sala de Dissídios Cole�vos “Warwick Trinta”.

Programa Auxílio-creche

Em 1990, foi implantado o Programa Auxílio-creche, oferecendo condições de 
atendimento pré-escolar aos dependentes (na faixa etária dos três meses aos sete anos 
incompletos) dos servidores, chegando a atender, até o final da gestão,  46 crianças.

Instalação do TRT-MA completa um ano

Em 28 de junho de 1990, o presidente Fernando Belfort, durante as comemorações 
do primeiro aniversário de instalação do TRT-MA, laçou a pedra fundamental das 
futuras instalações dos anexos do TRT-MA, compostos de Plenário, Sala dos Juízes, 
Secretaria do Pleno, Salão Nobre, Biblioteca, Auditório, Refeitório, Almoxarifado e 
Oficinas (foto página 4).
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Biênio 1991-1993

Juízas Togadas Amélia Bandeira e Maria Ione na solenidade de posse nos cargos, respec�vamente, de presidente e de vice-presidente do TRT-MA - 
junho/1993. 

 Presidente e Corregedora: Amélia Branco Bandeira Coêlho
Vice-presidente:Maria Ione Mar�ns de Araújo

“Voltamos a nossa administração para que o TRT da 16ª Região fosse reconhecido como um 
importante órgão do Judiciário a serviço da sociedade.”

Amélia Bandeira.
Depoimento a esta publicação.

Fortalecendo as bases do Tribunal

Amélia Bandeira instalou novas JCJs e ampliou a estrutura administra�va do TRT-MA  

Primeira mulher a ocupar a Presidência do TRT da 16ª Região, a juíza Amélia Branco 
Bandeira Coelho tomou  posse  no  dia  28  de  junho  de  1991,  após  o  término do 
mandato do primeiro presidente do Tribunal, o juiz Fernando Belfort. Tendo como vice a 
juíza  Maria  Ione  Mar�ns  de  Araújo,  ela  lembra  que, naquele momento, a população 
não �nha muito conhecimento sobre a Jus�ça Especializada. A referência de Judiciário, 
no Maranhão, con�nuava sendo a Jus�ça Comum, por intermédio do Tribunal de Jus�ça. 

Eleita para o biênio 1991-1993, ela deu con�nuidade ao processo de estruturação 
e ampliação da Jus�ça do Trabalho no Maranhão com a instalação de quatro novas 
Juntas de Conciliação e Julgamento: as JCJs  de Chapadinha,  Açailândia e as 3ª e 4ª de 
São Luís,  ampliando o Fórum Astolfo Serra. 
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Para a ex-presidente Amélia Bandeira, a instalação das Juntas de Conciliação e 
Julgamento foi fundamental para a melhoria da prestação jurisdicional na Capital 
maranhense  e  na  Região  Sul do  Estado.   A  par�r de então, São Luís passou a contar 
com quatro JCJs e, o Sul do Maranhão, além da JCJ de Imperatriz, ganhou a JCJ de 
Açailândia.

Estrutura administra�va é ampliada

A área administra�va do Tribunal também foi expandida com a criação do Serviço 
de Controle  Interno, da Folha de Pagamento e da Secretaria de Coordenação e 
Planejamento. Para o ex-diretor geral do  TRT,   Durval   Francisco   Coelho   Filho,   as  
novas estruturas administra�vas deram agilidade às a�vidades de contabilidade e de 
fechamento da folha  de   pagamento  de  pessoal.   Ele  lembra  que,  até  a criação da 
Folha de Pagamento, todo o serviço era realizado pelo Serpro, em Fortaleza (CE).

Desmembramento das JCJs do Piauí

Na gestão de Amélia Bandeira, houve o desmembramento  das JCJs do Piauí  (duas 
em Teresina e uma em Parnaíba) do TRT-16ª Região, em decorrência da criação do TRT 
da 22ª Região. O Tribunal Pleno aprovou a indicação de três juízes para o recém-criado 
TRT do Piauí, através da Resolução Administra�va nº 140, de 23 de setembro de 1992. 
Foram indicados os  juízes Francisco Meton Marques de Lima, pelo critério de 
an�guidade, e Jesus Fernandes de Oliveira e Antonio Cacique de New York, pelo critério 
de merecimento. 

Busca por mais cargos

Foi iniciado o encaminhamento ao Congresso Nacional do anteprojeto de lei 
dispondo sobre a criação de cargos em comissão e ampliação do quadro permanente de 
servidores.

Medalha do Mérito Judiciário Trabalhista

No ano de 1993, a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista passou a ser 
entregue de dois em dois anos, para coincidir com a solenidade de transmissão dos 
cargos de presidente e vice-presidente do TRT-MA, realizada no mês de junho. 
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Biênio 1993-1995
Presidente e Corregedor: Alcebíades Tavares Dantas
Vice-presidente: Manuel Alfredo Mar�ns e Rocha

“O TRT16 consolidou-se como uma ins�tuição a serviço do povo e das ins�tuições do Estado. Assis�mos as 
transformações ocorridas: de um quadro de quase ausência, com poucas Varas do Trabalho, as an�gas Juntas de 
Conciliação e Julgamento, depois a criação de novas Varas, levando a presença da Jus�ça do Trabalho a todo o 
território do Estado.”

Alcebíades Dantas. 
Depoimento a esta publicação.

Presidente Alcebíades Dantas (de lado, à direita) durante a instalação da informa�zação do Serviço de Cálculos e Liquidação Judicial , 
no Fórum Astolfo Serra - outubro/1994.

De olho no futuro

Alcebíades Dantas inves�u em capacitação e inaugurou o primeiro sistema de 
informa�zação da JT-MA 

O juiz instalador do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), 
Alcebíades  Tavares Dantas, assumiu a presidência do TRT por duas vezes, nos biênios 
1993-1995 e 2001-2003. 

Reformas

As sedes das Juntas de Conciliação e Julgamento  de  Balsas  e  Imperatriz,  no  Sul  
do Maranhão, e a sede do Fórum Astolfo Serra (FAS), em São Luís, passaram por 
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reformas. Tanto nas JCJs do interior quanto no FAS, as reformas contribuíram para 
melhorar a prestação jurisdicional.  

A obra de construção do Anexo B do prédio-sede do TRT 16ª Região também foi 
marca da primeira gestão do presidente Alcebíades Dantas. Iniciada em setembro de 
1994, a construção abriga o Plenário e o Auditório Juiz Ari Rocha, estacionamentos para 
magistrados e servidores, além da Coordenadoria de Serviços Gerais e o Setor de 
Transportes.  O Anexo B foi  inaugurado em 28 de junho de 1995.

No primeiro biênio, o juiz Alcebíades Dantas tomou posse como presidente em 28 
de junho de 1993 e ficou no cargo até 28 de fevereiro de 1995, em virtude de seu 
afastamento para cursar a Escola Superior de Guerra (ESG). A par�r de 1º de março de 
1995, o então vice-presidente do TRT-MA, juiz Manuel Alfredo Mar�ns e Rocha, assumiu 
a presidência até o término do biênio. 

Posse dos magistrados aprovados no II Concurso para Juiz do Trabalho Subs�tuto

O II Concurso para Juiz do Trabalho Subs�tuto da 16ª  Região  foi  dividido  em  cinco  
etapas   realizadas entre 24/4/1993 e 17/12/1993. Foram aprovados 29 candidatos. 

Instalação da Junta de Conciliação e Julgamento de Santa Inês 

Criada pela Lei nº 8.432, de 11 de junho de 1992, a solenidade de  instalação da 
Junta  de  Conciliação  e Julgamento (JCJ) de Santa Inês foi realizada em 17 de outubro de 
1994. 

Informa�zação da 1ª Instância da Jus�ça do Trabalho em São Luís 

Visando    a    proporcionar    mais    agilidade    às audiências, celeridade no serviço 
de cálculo processual e mais eficiência no atendimento às reclamações, foi inaugurado, 
em 21 de outubro de 1994, o Sistema de Informa�zação do Fórum Astolfo Serra, sede das 
Juntas de Conciliação e Julgamento de São Luís, ao mesmo tempo em que foram 
instalados o Sistema de Administração de Processos na 1ª Instância e o Sistema de 
Cálculo Judicial.   

Implantação do Auxílio Pré-Escolar

Por meio do Ato Regulamentar do Gabinete da Presidência nº 5/1994, foi ins�tuído 
o Auxílio Pré-Escolar, bene�cio des�nado a dependentes legais de juízes e servidores 
a�vos, na faixa etária compreendida desde o nascimento até 6 anos e fração de idade, 
visando a propiciar aos dependentes atendimento em berçário, maternal, jardim de 
infância e pré-escola. 

Sede própria da JCJ de Chapadinha 

Em 27 de abril de 1995, foi inaugurada a sede própria da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Chapadinha.
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Biênio 1995-1997
Presidente e Corregedor:  Manuel Alfredo Mar�ns e Rocha
Vice-presidente: Gilvan Chaves de Souza

“O juiz é um ser humano que pode se apaixonar pela causa. O juiz-estado é também cidadão. Ele não é um 
robô, para se deter apenas à lei. Tem que ter sen�mento. Interpretar uma causa é usar o cérebro e o coração.”

Manuel Alfredo.
 Trecho de entrevista concedida à Revista Mérito Trabalhista, Ano I, n.1, jun/1997.

Presidente Manuel Alfredo (à esquerda) e Juiz Togado Fernando Belfort descerram a placa de inauguração do Serviço Gráfico - 
junho/1997.

TRT-MA em expansão

Manuel Alfredo instalou a 13ª JCJ e ampliou a estrutura administra�va e de 
informá�ca

A entrega de novas sedes e a expansão da informa�zação     nas     Juntas     de     
Conciliação     e Julgamento do interior do Maranhão estão entre as principais ações da 
gestão do juiz Manuel Alfredo Mar�ns e Rocha, quarto presidente do TRT da 16ª Região.  

O cronograma de informa�zação, com a implantação    do    Sistema    de    
Administração     de Processos Trabalhistas da 1ª Instância (SAPT1), alcança as JCJs do 
interior, sendo a Junta de Bacabal a primeira a contar com o novo sistema. Ainda no 
primeiro semestre de 1996, foi concluída a etapa inicial de informa�zação das quatro 
JCJs de São Luís, com a implantação do SAPT1.
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Novas instalações

Anexo B - A solenidade de inauguração do Anexo B do prédio-sede do Tribunal 
aconteceu no dia 28 de junho de 1995, mesma data da posse dos novos dirigentes.

Bacabal - A JCJ de Bacabal foi a primeira do interior a contar com o Sistema de 
Administração de Processos Trabalhistas da 1ª Instância (SAPT1) e recebeu clima�zação. 
A solenidade foi realizada no dia 25 de janeiro de 1996.

Chapadinha - A entrega da nova sede de Chapadinha foi realizada no dia 27 de abril 
de 1996.

Imperatriz – Em novembro de 1996, a JCJ de Imperatriz passou a funcionar em 
novo endereço, na Rua Bom Futuro, por causa da reforma e ampliação do prédio-sede. 
Antes de mudar para a sede provisória, o prédio ganhou amplas e modernas instalações.

Pinheiro – O  prédio  an�go  que  abriga a   de Pinheiro,   construído   nos   anos   JCJ
1920,   passou  por reforma    e    teve    suas    caracterís�cas    de    es�lo neocolonial 
protegidas. A reinauguração aconteceu no dia 28 de maio de 1997.

Nova JCJ - O presidente Manuel Alfredo presidiu a solenidade de instalação da JCJ 
de Barra do Corda, no dia 25 de junho de 1997.

Estrutura administra�va do TRT tem novas unidades - Criada a Central de 
Mandados,  em  11 de agosto de 1995, para dar mais agilidade à execução trabalhista. 
Oficiais de Jus�ça  �veram  um  incremento de 76% de produ�vidade no primeiro ano, 
segundo dados da Corregedoria.

Em 11 de dezembro de 1996, foram criados os Serviços de Comunicação Social, de 
Assessoramento Jurídico,   de  Licitações,   de  Engenharia,   de  Folha  de Pagamento, de 
Distribuição do Fórum Astolfo Serra e de Cálculos e Liquidação Judicial.

O Serviço de Informação e Documentação (SID) foi criado em 18 de abril de 1997. 
Formado pelas Seções de Biblioteca, Legislação e Jurisprudência, e Arquivo, tem como 
obje�vo implementar e supervisionar a polí�ca de documentação e informação, 
garan�ndo a recuperação da informação, o acesso ao documento e a proteção da 
memória do Tribunal.  

O Serviço Gráfico foi inaugurado no dia 26 de junho de 1997.  

Primeiros estagiários chegam ao TRT16

A assinatura do primeiro convênio de estágio ocorreu no dia 18 de abril de 1996. O 
TRT recebeu os primeiros estagiários das áreas de Direito, Ciências Econômicas, Ciências 
Contábeis e Administração, vindos  do  Centro de Ensino  Unificado  do  Maranhão 
(Ceuma). Posteriormente, ainda durante a gestão, outras áreas e outras ins�tuições de 
ensino, nos níveis médio e superior, integraram o Programa de Estágio da ins�tuição, 
num total de 68 vagas.

Tabagismo vira campanha ins�tucional no TRT

Em 28 de abril de 1997, foi lançada a Campanha de Combate ao Fumo em 
Ambientes Fechados como alerta sobre os male�cios do tabagismo e es�mulo aos 
servidores e magistrados do TRT-MA a pararem de fumar. A inicia�va foi aprovada por 
90% dos integrantes da Jus�ça Trabalhista, segundo pesquisa realizada à época. 
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Biênio 1997-1999
Presidente e Corregedor:  Gilvan Chaves de Souza
Vice-presidente: Fernando José Cunha Belfort

“A marca de minha gestão foi o fato de travar uma batalha di�cil contra poderoso grupo de pessoas que 
lutavam pela ex�nção de vários tribunais pequenos, dentre os quais, o do Maranhão, em razão do custo de cada 
processo.” 

Gilvan Chaves de Souza.
Depoimento a esta publicação.

Presidente Gi lvan Chaves e Juiz Subs�tuto Gerson Lima inauguram a Central de Execução Integrada (C E I ) - abri l/1998. 

Agenda posi�va

Gilvan Chaves enfrentou ameaça de ex�nção de Tribunais do Trabalho inves�ndo em 
execução, novas sedes de JCJs, i�nerâncias e seminários

Quinto presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, o juiz Gilvan 
Chaves de Souza enfrentou a ameaça de ex�nção de Tribunais Regionais do Trabalho 
prevista na Proposta de Emenda Cons�tucional (PEC) nº 43/1997. Ao lado da 
Associação dos Magistrados do Trabalho da 16ª Região (AMATRA XVI) e com o apoio de 
sindicatos, dentre os quais o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do 
Ministério Público da União no Maranhão (SINTRAJUFE-MA), magistrados do TRT e 
en�dades protagonizaram mobilizações em defesa da Jus�ça do Trabalho, com 
destaque para a do dia 25 de março de 1999.  
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Na ocasião, juízes divulgaram um manifesto alertando a população maranhense 
para os riscos da ex�nção, conforme registrou o jornal Parágrafo Único, da 
ASCOM/TRT16, de abril de 1999. 

Empossado no cargo de presidente do TRT-MA em 27 de junho de 1997, tendo 
como vice o juiz Fernando Belfort,  Gilvan Chaves  inves�u na prestação jurisdicional 
com a criação da Central de Execução Integrada (CEI) e a con�nuidade no processo de 
informa�zação das JCJs do interior do Estado.           

TRT I�nerante 

Nos dias 9 e 10 de fevereiro de 1999, as sessões do Tribunal Pleno foram realizadas 
no Fórum Henrique de La Roque, o Tribunal do Júri de Imperatriz. Pela primeira vez, 
desde a instalação do Tribunal, a sede da segunda instância da Jus�ça do Trabalho do 
Maranhão foi transferida de São Luís para outra cidade, cons�tuindo-se na primeira 
i�nerância do segundo grau.

Posse novos juízes togados do TRT 

Com a aposentadoria dos juízes Manuel Alfredo Mar�ns e Rocha e Maria Ione 
Mar�ns de Araújo, o Tribunal Pleno teve sua composição modificada. Primeiro juiz 
togado oriundo de concurso público realizado no TRT-MA, Américo Bedê Freire tomou 
posse no cargo, no dia 19 de março de 1999. Juiz do Tribunal desde maio de 1990, 
ocupava a �tularidade da 3ª Vara do Trabalho de São Luís quando assumiu, pelo critério   
de   an�guidade,   a  vaga   deixada   pela  juíza  togada Maria Ione. Para ocupar  a   vaga  
criada   pela   aposentadoria  do   juiz Manuel Alfredo, foi nomeado o juiz José Evandro 
de Souza. Havendo ingressado no Tribunal em novembro de 1990, José Evandro tomou 
posse como juiz togado, pelo critério de merecimento, em 13 de maio de 1999. Ocupava, 
até então, a �tularidade da 1ª Vara do Trabalho de São Luís.  

Estrutura ampliada

Inauguração da sede própria da JCJ de Santa Inês – a inauguração foi realizada em 
24 de outubro de 1997, quando passou a funcionar na Avenida Castelo Branco, nº 2442, 
BR-316. 

Criação e instalação da Central de Execução Integrada (CEI) – a Central de 
Execução Integrada foi criada em 15 de dezembro de 1997, conforme a Resolução 
Administra�va nº 167/1997, com o obje�vo de acelerar a prestação jurisdicional na fase 
de execução trabalhista. Foi instalada no Fórum Astolfo Serra (sede das Juntas de 
Conciliação e Julgamento de São Luís) em 24 de abril de 1998. 

Novas sedes de JCJs - em 5 de fevereiro de 1998, foi realizada a inauguração da 
sede própria da Junta de Conciliação e Julgamento de Açailândia; e no dia seguinte, 6 de 
fevereiro, foi feita a entrega das novas instalações da JCJ de Balsas. Em 27 de abril de 
1998, também foram inauguradas as novas instalações da sede própria da JCJ de Caxias.

Inauguração do Depósito Judicial – vinculado à Central de Execução Integrada, o 
Depósito Judicial foi inaugurado em 5 de fevereiro de 1999, no pá�o do estacionamento 
dos servidores, localizado no prédio-sede do TRT, para guardar os bens penhorados nas 
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execuções trabalhistas, bem como para realizar as praças ou leilões determinados pelos 
juízes da CEI. Também foram inaugurados o estacionamento para servidores com 
capacidade para 46 veículos e o grupo gerador de 1.000KVAs para abastecer o TRT e o 
FAS.

Inauguração da nova sede do Fórum Astolfo Serra (FAS) – a solenidade foi 
realizada em 21 de maio de 1999. Localizado no Anexo C do prédio-sede do TRT-MA, o 
FAS reunia, na ocasião, as quatro JCJs de São Luís, além da Central de Execução de 
Mandados. Com a reforma, o prédio ganhou instalações modernas e funcionais, 
construídas a baixo custo. Antes, a sede do Fórum localizava-se na Rua de Santaninha, 
em frente à Praça Deodoro. Com a mudança, os órgãos da JT-MA ficaram concentrados 
na Areinha. 

Gestão administra�va

Implantação do Programa de Qualidade Total – implantado  de  abril  de  1998  a  
fevereiro de 1999, sob a coordenação do Serviço de Apoio às Pequenas e 
Microempresas (Sebrae-MA), no prédio-sede do TRT e nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento da capital e interior. A implantação do novo modelo de gerenciamento 
priorizou a sa�sfação dos públicos interno e externo.

Redução de custos  –  visando a cortar gastos,  a direção do Tribunal reduziu de 49 
para 9 o total de contratos de assinaturas com Diário Oficial da União (DOU), Diário da 
Jus�ça da União (DJU) e Diário da Jus�ça do Estado (DJE), assim como reduziu o número 
de contratos de assinaturas de revistas jurídicas, gerando uma economia de R$107 mil.  

Seminário de Direito do Trabalho

Seminário Exploração do Trabalho Infan�l - primeiro evento do Projeto Judiciário  
em Ação, o Seminário Exploração do Trabalho Infan�l foi realizado em 30 de abril de 
1998, no Auditório Juiz Ari Rocha, no prédio-sede do TRT-MA. O evento reuniu 
representantes de organizações governamentais e não-governamentais para debater a 
temá�ca do trabalho infan�l. Na ocasião, foi lançado o livro “A Exploração do Trabalho 
de Crianças no Brasil”, de autoria da então presidente da 4ª JCJ de São Luís, juíza Ká�a 
Magalhães Arruda.

I Seminário de Direito do Trabalho e Processo Civil e do Trabalho do Estado do 
Maranhão – realizado pelo TRT-MA em parceria com a Associação dos Magistrados do 
Trabalho da 16ª Região (AMATRA XVI), de 17 a 19 de junho de 1998, no Hotel Vila Rica. 
O evento teve como conferencistas Aris�des Junqueira, ex-procurador-geral da 
República; o jurista Ives Gandra da Silva Mar�ns Filho, entre outros grandes nomes do 
universo jurídico. A segunda edição do Seminário, uma das a�vidades em comemoração 
aos 10 anos do TRT-MA, ocorreu de 26 a 28 de maio de 1999, também no Hotel Vila Rica. 
O evento foi coordenado pela AMATRA XVI, em parceria com o TRT-MA.

Seminário Perspec�vas das Relações de Trabalho para o Próximo Milênio - 
segundo evento do Projeto Judiciário em Ação. Realizado em 30 de abril de 1999, no 
Auditório Juiz Ari Rocha, o evento reuniu juízes, servidores, advogados, sindicalistas, 
economistas, jornalistas e representantes de várias en�dades para discu�r as relações 
de trabalho no século XXI. 
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COLEPRECOR 

O TRT-MA sediou, em 17 de junho de 1998, a Reunião Anual do Colégio de 
Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (COLEPRECOR).   
Realizada   no   Hotel   Vila   Rica, a reunião ocorreu paralelamente ao primeiro dia do I 
Seminário de Direito do Trabalho e Processo Civil e do Trabalho do Estado do 
Maranhão.

Aula Inaugural da ESMATRA 

Criada pela Resolução Administra�va nº 165, de 15 de dezembro de   1997,   a   
Escola   Superior   da   Magistratura   do Trabalho (ESMATRA) teve sua aula inaugural 
proferida pelo ministro Gelson de Azevedo, do Tribunal Superior do Trabalho, em 15 de 
janeiro de 1999, e as a�vidades iniciadas em fevereiro do mesmo ano. O primeiro 
diretor foi o juiz Alcebíades Tavares Dantas e o vice-diretor, o juiz Saulo Tarcísio de 
Carvalho Fontes.

Lançamento do Livro “Jus�ça do Trabalho, Evolução Histórica e Perspec�vas” 

O livro comemora�vo dos 10 anos do TRT-MA foi lançado em maio de 1999, 
durante a programação do II Seminário de Direito do Trabalho e Processo Civil e do 
Trabalho do Estado do Maranhão. O livro reúne ar�gos jurídicos, bem como fatos e 
documentos históricos dos dez anos do Tribunal. Sob a coordenação da juíza Ká�a 
Magalhães Arruda, o livro foi organizado pela Secretaria-Geral da Presidência e pelo 
Serviço de Informação e Documentação, com a colaboração do Serviço de 
Comunicação Social. 

Informa�zação nas JCJs e no Tribunal

Implantação do Sistema Disque-Processo e Terminais  de  Consulta  -  em  
dezembro  de  1998,   o Disque-Processo, sistema de informações processuais por   
telefone   ou   fax,   foi  testado   pelo   Serviço   de Informá�ca. No início de 1999, o 
sistema foi implantado,   em caráter experimental,   para consultas aos processos em 
tramitação nas quatro Juntas de Conciliação e Julgamento de São Luís. Outra inicia�va, 
visando, também, a facilitar o acesso às informações processuais nas JCJs de São Luís, 
foi a instalação de terminais de consultas no Fórum da primeira instância da capital. 

SAPT1 - na Junta de Conciliação e Julgamento de Açailândia, foram implantados os 
Sistemas SAPT1 e Cálculo Judicial; atualização do SAPT1 no Fórum Astolfo Serra e nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento de Imperatriz, Bacabal, Santa Inês e Pinheiro; 
instalação dos Sistemas de Controle de Patrimônio, Biblioteca e Almoxarifado; ligação 
do TRT, Fórum Astolfo Serra e das JCJs de Imperatriz, Açailândia, Santa Inês, Bacabal e 
Pinheiro com a Rede Mundial de Computadores (Internet). 
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Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 1999-2001
Presidente e Corregedor:  Américo Bedê Freire
Vice-presidente: José Evandro de Souza

“A sociedade precisa cada vez mais ter consciência da importância da Jus�ça do Trabalho. Além de ser 
importante para o empregado e para o empregador, ela é também um instrumento para a manutenção da 
harmonia na relação trabalho versus capital.” 

Américo Bedê Freire.
Depoimento a esta publicação.

Presidente Américo Bedê (no centro, ao microfone) faz a abertura oficial do I I I Seminário de Direito do Trabalho e Processo Civi l do 
Trabalho do Estado do Maranhão - junho/2000.

Marcas do pioneirismo

Américo Bedê promoveu congresso internacional, concurso de monografia e 
encontros nacionais de diretores e assessores de comunicação dos TRTs e MP

A gestão do desembargador Américo Bedê consolidou-se pelas marcas do 
pioneirismo. Durante sua permanência na Presidência do TRT-MA, houve o I Congresso 
Internacional de Direito do Trabalho, I Encontro de Assessores de Comunicação do 
Judiciário e Ministério   Público   no    Maranhão,    I    Concurso   de Monografia   da   
Jus�ça   do   Trabalho,    o    primeiro Programa de Combate ao Fumo, I Encontro 
Nacional de Diretores-Gerais e Secretários-Gerais da Jus�ça do Trabalho. 

As discussões sobre a PEC da ex�nção da Jus�ça do Trabalho ou diminuição dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os quais o TRT-MA, também marcaram o início 
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da gestão, mobilizando o Tribunal e en�dades de classes em defesa da Jus�ça do 
Trabalho no Maranhão. Américo Bedê assumiu a Presidência em 25 de junho de 1999. 
Ele foi o primeiro o juiz de carreira do 1º Concurso de Juiz da Jus�ça do Trabalho no 
Maranhão a assumir uma vaga no Tribunal Pleno da 16ª Região. 

Ex�nção, não! 

A OAB-MA realizou ato público contra a ex�nção da Jus�ça do Trabalho, na Praça 
Deodoro, no dia 11 de agosto de 1999, com a par�cipação da AMATRA XVI (Associação 
dos Magistrados do Trabalho da 16ª Região), da AMAT (Associação dos Advogados 
Trabalhistas) e diversos sindicalistas. O ato marcou a passagem do Dia do Advogado e 
serviu de alerta à população sobre o risco de redução de Tribunais Regionais do 
Trabalho.  Juízes,  advogados  e polí�cos, além de representantes de diversos sindicatos, 
par�ciparam do protesto.

No TRT-MA, juízes trabalhistas reuniram-se, no dia 21 de junho de 1999, com 
advogados, na sede da OAB-MA, para tratar do projeto de ex�nção da Jus�ça do 
Trabalho. Embora os debates em torno da reforma do Poder Judiciário tenham 
“adormecido” na Câmara dos Deputados (por causa de conflitos entre a presidência do 
Senado e a presidência da Câmara), nos Estados, a mobilização con�nuava.  

Varas do Trabalho 

A Emenda Cons�tucional nº 24, de 9 de dezembro de 1999, ex�nguiu a 
representação classista na Jus�ça do Trabalho. As Juntas de Conciliação e Julgamento 
passaram a ser denominadas Varas do Trabalho, com jurisdição exercida por juiz 
singular.

Procedimento sumaríssimo 

Passou a valer, no dia 15 de março de 2000, o procedimento sumaríssimo na Jus�ça 
do Trabalho, com a sanção das Leis 9.958 e 9.957, de 12 de janeiro de 2000, pelo 
presidente Fernando Henrique Cardoso. As Leis determinam que causas de até 40 
salários mínimos sejam resolvidas em uma única audiência. Todas as provas são 
produzidas na audiência, assim como as testemunhas devem comparecer, 
independentemente de serem no�ficadas pela Jus�ça.

Primeiro programa de combate ao fumo no Maranhão

Reformulando a campanha de combate ao fumo em  ambientes fechados,  lançada 
em 1996 pelo Serviço  de Comunicação  Social  em  parceria  com  o  Serviço  de  Saúde, 
o presidente Américo Bedê assinou, em 7 de abril de 2000, Dia Mundial da Saúde, o ato 
que cons�tuiu a Comissão Execu�va de servidores do TRT que  desenvolveram,  nas  
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dependências  do  órgão   e  varas trabalhistas, o programa “TRT Livre do Cigarro”.  O 
Tribunal foi o órgão pioneiro no Estado do Maranhão a implantar o programa. 

I Encontro Nacional de Diretores-Gerais e Secretários-Gerais da Jus�ça do Trabalho 

Encontro pioneiro no Maranhão que reuniu, em maio de 2000, no TRT-MA, 
diretores gerais e secretários-gerais da Jus�ça do Trabalho. Os par�cipantes do I 
Encontro Nacional de Diretores-Gerais e Secretários-Gerais da Jus�ça do Trabalho 
criaram uma coordenação provisória para elaborar e discu�r metas administra�vas a 
serem adotadas pelos tribunais, com a finalidade de reduzir custos. Atualmente, a 
reunião de diretores-gerais é realizada paralelamente ao Colégio de Presidentes e 
Corregedores da Jus�ça do Trabalho (COLEPRECOR).

Criação de varas 

O presidente do TRT entregou anteprojeto de lei ao presidente do TST, ministro 
Wagner Pimenta. O anteprojeto previa a criação de mais 16 novas varas trabalhistas no 
Maranhão, contemplando os Municípios de São Luís, Timon, Pedreiras, Presidente 
Dutra, Humberto de Campos, São João dos Patos e Estreito. A sessão do Tribunal Pleno 
do TST aprovou, em 29 de junho de 2000, o anteprojeto com a criação de mais oito Varas 
Trabalhistas no Estado: duas em São Luís, uma em Humberto de Campos (que 
posteriormente foi instalada em Barreirinhas), uma em Timon, uma em São João dos 
Patos, uma em Pedreiras, uma em Presidente Dutra e uma em Estreito.

I Concurso de Monografia da Jus�ça do Trabalho 

Foram conhecidos, em 10 de outubro de 2000, os vencedores do I Concurso de 
Monografia da Jus�ça do Trabalho e a entrega do prêmio aconteceu no dia 13 do mesmo 
mês. Concorreram 13 candidatos à premiação de R$8 mil. O concurso fez uma 
homenagem ao Juiz Warwick Campos Trinta. A Comissão Julgadora foi composta pela 
juíza �tular da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, então convocada para o TRT, Ká�a 
Magalhães Arruda, responsável pela elaboração do edital do Concurso; pela 
procuradora do Trabalho Virgínia de Azevedo Neves Saldanha; e pela advogada da Caixa 
Econômica Federal, Célida Correia  Lauande.   A  Caixa  Econômica  Federal  foi   a  
patrocinadora do evento. A vencedora do concurso foi Cleonice Farias de Jesus Neves, 
com o tema “Perspec�vas, Normas e Realidade do Trabalho Infanto-juvenil no Brasil”.

I Encontro de Assessores de Comunicação do Judiciário e Ministério Público do 
Maranhão

O  TRT-MA  e  o  Ministério Público do Maranhão  promoveram, de 22 a 24 de 
novembro de 2000, em São Luís, o I Encontro Nacional de Assessorias de Comunicação 
Social do Judiciário Federal e Estadual e Ministério Público no Maranhão. 

O obje�vo principal foi assegurar ação conjunta visando a construir uma nova 
imagem do Poder Judiciário e Ministério Público, com perfil voltado para divulgar leis e 
direitos e também informar a população sobre o funcionamento e estrutura da Jus�ça e 
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do Ministério Público. O encontro reuniu 60 assessores de Comunicação do Judiciário e 
MP do país. 

JT reconhece existência de trabalho semi-escravo no MA

Inácio de Araújo Costa, o então juiz presidente da JCJ de Barra do Corda, 
reconheceu a existência de trabalho semi-escravo nas carvoarias dos Municípios de 
Barra do Corda, Grajaú, São Domingos e Tuntum, e condenou duas empresas de 
siderurgia a pagarem verbas rescisórias a trabalhadores rurais. Na opinião do juiz Inácio 
de Araújo, o esquema da produção do carvão vegetal desequilibra o meio ambiente e 
destrói “a dignidade do trabalhador rural”. 

Concurso para servidor 

No  terceiro  Concurso  Público para provimento de   Cargos  no   Regional   XVI,   
foram   inscritos  3.430 candidatos para os cargos de analista judiciário, nas áreas 
administra�va, judiciária e execução de mandados, e técnico judiciário. A fundação 
Carlos Chagas foi a responsável pela realização do concurso.

Seminário vira Congresso Internacional 

Em 2000, foi realizado o III Seminário de Direito do Trabalho e Processo Civil e do 
Trabalho do Estado do Maranhão, com o apoio da Caixa Econômica e da Associação dos 
Magistrados do Trabalho do Maranhão (AMATRA XVI). O presidente Américo Bedê 
Freire percebeu a necessidade de transformar o Seminário em Congresso Internacional. 
E, de 6 a 8 de junho de 2001, o TRT-MA realizou o I Congresso Internacional de Direito do 
Trabalho, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão 
(OAB-MA) e a Escola Superior de Advocacia do Maranhão. Desde então, o Tribunal já 
realizou oito edições do Congresso, a mais recente em 2013. 

Maranhão sedia reunião do COLEPRECOR

Também ocorreu no Maranhão, em 2001, a  reunião anual ordinária do Colégio de 
Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (COLEPRECOR).
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Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 2001-2003
Presidente:  Alcebíades Tavares Dantas
Vice-presidente e Corregedor: Américo Bedê Freire

“A jus�ça é uma tarefa cole�va. A sociedade precisa discu�r, entender, trabalhar as causas, evitando os efeitos. 
São muitas as tarefas num quadro complexo e di�cil. As administrações precisam de obje�vos e con�nuidade.”

Alcebíades Dantas.
Depoimento a esta publicação.

Presidente Alcebíades Dantas (ao centro, camisa branca) faz a abertura oficial do Seminário Trabalho Escravo e Semi-escravo do Maranhão - 
dezembro/2002.

Jus�ça do Trabalho em rede

Alcebíades Dantas inaugurou sistemas de informa�zação que interligaram TRT e 
Varas do Trabalho 

Em  2001, a  Jus�ça  do Trabalho no Maranhão deu um passo decisivo no processo 
de informa�zação judicial e administra�va. Pela primeira vez, o TRT e as 13 Varas do 
Trabalho foram interligadas em rede. A informa�zação assegurou também o acesso de 
todas as varas à internet. A inovação no sistema foi entregue pelo presidente Alcebíades 
Tavares Dantas no dia 13 dezembro de 2001.

Também nesse mesmo período, foi inaugurado o novo site do Tribunal, mais 
dinâmico, com acesso à consulta processual, disponibilidade de pautas de julgamentos, 
informações sobre depósitos, no�cias da Assessoria de Comunicação, entre outros 
serviços, no endereço www.trt16.gov.br.
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Na gestão do presidente Alcebíades Dantas, a execução trabalhista ganhou 
agilidade com a assinatura de adesão ao convênio firmado entre a Jus�ça do Trabalho e o 
Banco Central. O convênio permi�u acesso ao sistema de informações do banco para 
penhora de valores em decorrência de sentença judicial.

Seis anos após ter exercido o primeiro mandato como presidente do TRT-MA, o juiz 
Alcebíades Tavares Dantas, assumiu novamente o cargo de presidente do Tribunal, em 
28 de junho de 2001. Dez anos depois do término do mandato, em 2013, aposentou-se 
no cargo de desembargador do TRT-MA.  

Atualmente, longe das lides na Corte Trabalhista, o desembargador mostrou-se 
preocupado com o volume excessivo de processos, o que, segundo ele, resulta em 
ameaça de colapso do Poder Judiciário. Enfa�za que medidas são necessárias para evitar 
esse possível colapso.  Ele entende que “causas internas e externas são responsáveis por 
um volume excessivo de processos” e aponta um direcionamento: “a sociedade precisa 
discu�r, entender, trabalhar as causas, evitando os efeitos”.

Novos magistrados para o Tribunal Pleno

Ká�a Magalhães Arruda foi empossada no cargo de juíza togada do TRT-MA em 10 
de julho de 2001. No dia 20 de julho, no Plenário do Tribunal, foi realizada a posse solene. 
A juíza, que era presidente da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, assumiu a vaga que surgiu 
em decorrência da ex�nção do cargo de juiz classista na Jus�ça do Trabalho, 
anteriormente ocupada por Leonardo Monteiro, juiz classista representante dos 
empregados. Atualmente, Ká�a Arruda é ministra do Tribunal superior do Trabalho 
( ). TST

E o advogado Gérson de Oliveira Costa Filho tomou posse no cargo de 
desembargador do  da 16ª Região em 10 de novembro de 2001, ao assumir a vaga TRT
des�nada ao quinto  cons�tucional,   representando a - , em decorrência da OAB MA
aposentadoria do juiz Fernando José Cunha Belfort.

Mudança da nomenclatura de JUIZ TOGADO para DESEMBARGADOR

Em Sessão ordinária do  Tribunal  Pleno,  realizada no dia 24/9/2002, o TRT-MA 
alterou o ar�go 2º do Regimento Interno para mudar a nomenclatura dos juízes de 2º 
Grau, então denominados JUÍZES TOGADOS, passando a ser denominados 
DESEMBARGADORES FEDERAIS DO TRABALHO. A emenda regimental consta da 
Resolução Administra�va nº 89/2002, publicada no Diário da Jus�ça em 3/10/2002. 

Primeira i�nerância de Vara do Trabalho

Pela primeira vez na história da JT-MA, um juiz de vara do trabalho deslocou a sede 
da vara para outro município. O magistrado Paulo Sérgio Mont'Alverne Frota, juiz 
presidente da Vara do Trabalho de Pinheiro, deslocou a sede da VT para o Município de 
Ma�nha, a 105km de Pinheiro, onde realizou 79 audiências, na sede da Câmara 
Municipal. O magistrado e os servidores Paulo Roberto Silva Costa e Tarcísio Gonçalves 
foram a Ma�nha em 19 de novembro de 2001. Na oportunidade, foram firmados 
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acordos nas 79 audiências realizadas. Para Paulo Mont'Alverne, a ida a Ma�nha trouxe 
bene�cios para as partes processuais. Além de economizar despesas com o 
deslocamento até Pinheiro, as partes fizeram acordos e solucionaram as pendências 
trabalhistas. Foi a primeira i�nerância de uma vara do trabalho do Maranhão, embora 
somente em julho de 2003 a i�nerância ou deslocamento tenha sido autorizado  pelo 
TRT-MA. 

Convênio 

Em 2002, o Tribunal firmou convênio com a Caixa Econômica Federal para a 
construção das sedes próprias das Varas do Trabalho de Caxias e Imperatriz, sem ônus 
para a Jus�ça do Trabalho. Os terrenos foram doados pelos respec�vos Municípios. 

I Seminário Trabalho Escravo e Semi-Escravo no Maranhão

O I Seminário Trabalho Escravo e Semi-Escravo no Maranhão aconteceu em 10 de 
dezembro de 2002, no Auditório Juiz Ari Rocha, no prédio-sede do Tribunal. Realizado 
pelo TRT-MA em parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, 
Delegacia Regional do Trabalho  e  Procuradoria  da Jus�ça no Maranhão, o  evento  
reuniu  cerca  de  180 pessoas,   entre  elas,   o  presidente  do  TST,   ministro Francisco 
Fausto; a subprocuradora-geral do Trabalho no Maranhão, Terezinha Ma�lde Licks 
Prates; o juiz do Trabalho Jorge Vieira, do TRT da 8ª Região; a coordenadora   do   Grupo   
Especial   de   Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho, Cláudia Márcia Ribeiro 
Brito;  a  coordenadora  da  OIT,  Patrícia Audi; além de autoridades locais e 
representantes de Organizações Não Governamentais. Na oportunidade, foi criado o 
Fórum Permanente de Erradicação e Combate ao Trabalho Escravo e Semi- Escravo no 
Maranhão.

Medalha do Servidor 

Dezoito servidores da Jus�ça do Trabalho no Maranhão foram condecorados, pela 
primeira vez, com a Medalha do Mérito do Servidor do Judiciário Trabalhista da 16ª 
Região, em reconhecimento aos serviços prestados nos órgãos da JT-MA. A solenidade 
foi realizada no dia 23 de maio de 2003, no Auditório Juiz Ari Rocha. A proposta da 
Medalha foi elaborada pela Secretaria de Coordenação Administra�va e aprovada pelo 
Tribunal Pleno do TRT, em 8 de outubro de 2002.  

Informa�zação do Setor de Precatórios

A Diretoria de Serviço de Informá�ca implantou um programa de 
acompanhamento de processos na internet, para consulta dos precatórios por número e 
nome do ente público. 
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Avanço na execução contra a Fazenda Pública 

Para não pedir intervenção em quase 70 municípios maranhenses, por falta de 
pagamento de precatórios (processos de execução contra a Fazenda Pública), o 
presidente do TRT-MA, juiz Alcebíades Dantas, fez uma opção pela aplicação da 
legislação e os municípios disponibilizaram parte do Fundo de Par�cipação dos 
Municípios (FPM), de acordo com a realidade de cada um, para pagamento de 
precatórios. Antes, ele havia autorizado, por meio de Cartas de Ordem, o sequestro do 
FPM de alguns entes públicos que ignoraram a decisão da Jus�ça do Trabalho de incluir 
verbas no orçamento para pagar precatórios trabalhistas. Mas, vários prefeitos 
procuraram a Jus�ça do Trabalho com propostas de pagamento dos débitos, e fizeram 
acordos.

Exames Periódicos

O Serviço de Saúde iniciou, em janeiro de 2003, as ações do Programa de Exames 
Periódicos, com o obje�vo de conhecer o perfil de saúde dos magistrados e servidores 
do TRT e desenvolver ações preven�vas de doenças e promoção de saúde.
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Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 2003-2005
Presidente: José Evandro de Souza
Vice-presidente e Corregedora: Ká�a Magalhães Arruda

“Nós demos uma boa movimentação em processos julgados aqui no Tribunal. Na primeira instância, nossa 
preocupação foi com a solução do processo.” 

José Evandro de Souza.
Depoimento a esta publicação.

Presidente José Evandro e Juiz Higino Galvão (de costas) descerram a placa de inauguração da Vara do Trabalho de Estreito - maio/2005. 

Maranhão ganhou oito novas Varas 

José Evandro inves�u na expansão da Jus�ça do Trabalho e na i�nerância das Varas 
Trabalhistas  

“Os que procuram a Jus�ça do Trabalho não querem apenas sentença; querem 
resultados prá�cos”. Com esse pensamento, o desembargador José Evandro promoveu 
ações para garan�r a efe�vidade da Jus�ça e a sa�sfação do cidadão.  Dentre elas, 
destaca-se o apoio e incen�vo ao projeto Vara I�nerante, inicia�va que consiste no 
deslocamento de um magistrado e uma equipe de servidores para um município sob a 
jurisdição de uma vara trabalhista, com o propósito de facilitar o acesso do cidadão à 
Jus�ça do Trabalho. 

Entretanto, para o magistrado, a grande vitória de sua gestão foi, sem dúvida, a 
expansão da Jus�ça do Trabalho no Maranhão, com a aprovação da criação de oito varas, 
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previstas na Lei nº 10.770/2003, sancionada pelo então Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva, em 21 de novembro e publicada no Diário Oficial da União em 24 de 
novembro de 2003. Com a Lei, a cobertura da Jus�ça do Trabalho do Maranhão foi 
ampliada de 58,82% para 84,33% dos municípios maranhenses.

Para o desembargador José Evandro, efe�vidade significa atendimento célere e 
garan�a de direitos aos usuários da Jus�ça do Trabalho. “Ninguém jamais poderá 
prestar efe�vos serviços a este Tribunal, se esses serviços não es�verem aliados 
in�mamente aos interesses de seus usuários, no sen�do de que seus direitos sejam 
alcançados sem delongas”, afirmou. Ele disse ainda que assumiu a gestão do TRT-MA 
tendo “o compromisso de efe�var a prestação jurisdicional e preservar a credibilidade 
do TRT, a par�r de um trabalho voltado para a a�vidade-fim de primeira e segunda 
instâncias, com o propósito de minorar os problemas que envolvem a demanda 
trabalhista”.

VT I�nerante

O Tribunal Pleno aprovou a criação das Varas I�nerantes, por meio da Resolução 
Administra�va nº 69/2003, de 2.7.2003. Mas a inicia�va só começou a ser 
operacionalizada no ano seguinte, nos Municípios de Ma�nha e Bequimão, ligados à 
Vara Trabalhista de Pinheiro, e, na Região Central, no Município de Grajaú, ligado à VT de 
Barra do Corda. Após a criação da i�nerância, o juiz Paulo Mont'Alverne foi pioneiro na 
implantação da Vara I�nerante no Maranhão, presidindo as primeiras audiências, 
realizadas de 18 a 21 de maio de 2004, com o deslocamento da Vara de Pinheiro para o 
Município de Ma�nha. 

Contrato com leiloeiro e primeiro grande pregão trabalhista

Em 28 de setembro de 2004, o desembargador José Evandro de Souza assinou 
contrato com o leiloeiro Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho. No dia 03 de 
dezembro do mesmo ano, foi realizado o primeiro grande  leilão  do  Regional,   na  
Avenida  Camboa,   70, bairro da Camboa.

Juízo Auxiliar de Conciliação

Para melhorar a prestação jurisdicional, foi criado o Juízo Auxiliar de Conciliação de 
Processos Judiciais das Varas do Trabalho de São Luís, por meio da Resolução 
Administra�va nº 67/2003, por sugestão da vice-presidente e corregedora, 
desembargadora Ká�a Magalhães Arruda. 

Fórum Astolfo Serra sob direção de juiz de primeiro grau

A direção do Fórum Astolfo Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís, passou a 
ser ocupada, pela primeira vez, por um juiz de primeiro grau. Até  então,  o cargo era 
acumulado pelo vice-presidente do TRT-MA. O desembargador Luiz Cosmo da Silva 
Júnior foi o primeiro juiz a assumir a direção do Fórum, em 2003. Ele também foi 
designado pelo presidente José Evandro para coordenar o Juízo Exclusivo de 
Conciliação.   
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Nova desembargadora ocupa vaga do MPT

A procuradora regional do trabalho Márcia Andrea Farias da Silva tomou posse no 
cargo de desembargadora do TRT da 16ª Região em 12 de dezembro de 2003, na vaga 
reservada ao Ministério Público do Trabalho do Maranhão (MPT-MA), em decorrência 
da aposentadoria da juíza togada Amélia Branco Bandeira Coelho. 

Fale Corregedoria 

O serviço foi inaugurado no dia 5 de fevereiro de 2004 pela Corregedoria da Jus�ça 
do Trabalho no Maranhão, sob a coordenação da vice-presidente e corregedora do TRT-
MA, desembargadora Ká�a Arruda, e com o apoio do presidente José Evandro. 

Pregão eletrônico

O primeiro pregão eletrônico, realizado em 31 de março de 2004, gerou uma 
economia de 40% para o TRT na compra de suprimentos de informá�ca. 

TRT-MA julga o primeiro processo de trabalho escravo

O Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão  (16ª Região) julgou, no dia 
5/10/2004, o primeiro processo com denúncia de trabalho escravo. A decisão, inédita na 
história no TRT e proferida pela corte composta, na sessão ordinária, por seis 
magistrados, manteve a sentença de primeiro grau, que condenou por dano moral um 
fazendeiro. Os desembargadores do TRT decidiram, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso ajuizado pelo fazendeiro contra a sentença da juíza da 3ª Vara de 
São Luís, Maria da Conceição Meirelles Mendes. O fazendeiro foi condenado pela juíza a 
pagar indenização no valor individual de R$5 mil para 28 trabalhadores, entre 
empregados e ex-empregados. O relator do processo foi o desembargador Gerson de 
Oliveira Costa Filho.

 Lançamento do Provimento-Geral Consolidado

O Provimento-Geral Consolidado da Jus�ça do Trabalho da 16ª Região foi lançado 
no dia 10/6/2005, no Auditório Juiz Ary Rocha, do TRT. O lançamento foi feito pela 
desembargadora Ká�a Arruda. Elaborado pela Corregedoria, o documento contém 
todas as normas e atos regulamentares rela�vos à 1ª instância da Jus�ça do Trabalho no 
Maranhão. 

JUCEMA e RENAJUD 

Firmados convênios com o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão 
(DETRAN-MA) e Junta Comercial do Estado do Maranhão, o que permi�u o acesso ao 
banco de dados dessas ins�tuições para abrir caminhos na execução trabalhista.
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TRT comemorou 15 anos

Sessão solene no Tribunal Pleno marcou as comemorações de 15 anos de 
instalação do Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão, no dia 26 de maio de 2004. 
Na ocasião, o presidente José Evandro recebeu o acervo do jurista Astolfo Serra, que dá 
nome ao fórum trabalhista de São Luís.  A  doação foi feita pela família do jurista. Houve, 
ainda, na data, a realização de missa em ação de graças e a aposição de retratos na 
Galeria dos Ex-presidentes do TRT.

O Tribunal Pleno também aprovou resolução administra�va de instalação da 
Comissão Permanente  do Projeto Memória da Jus�ça do Trabalho no Maranhão, 
presidida pelo desembargador Gerson de Oliveira. 

As comemorações de 15 anos do TRT também foram registradas em uma revista 
editada pelo Serviço de Comunicação.  
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Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 2005-2007
Presidente: Ká�a Magalhães Arruda
Vice-presidente e Corregedor: Gerson de Oliveira Costa Filho

“Foi uma honra trabalhar para o povo do Maranhão, assim como foi uma honra trabalhar com os 
magistrados e servidores do TRT do Maranhão.”

Ká�a Magalhães Arruda.
Trecho do discurso de despedida da Presidência do TRT-MA, em 22 de junho de 2007.

Presidente Kátia Arruda e Juiz Tarcísio Almeida descerram a placa de inauguração da nova sede da Vara do Trabalho de Imperatriz - setembro/2005. 

Jus�ça mais próxima do cidadão

Ká�a Arruda inaugurou Ouvidoria Judiciária, criou  Juízo  Auxiliar  de  Precatório,  
ampliou   sistemas eletrônicos de processos judiciais e ins�tuiu programas de 
qualidade de vida e de responsabilidade social 

Segunda  mulher   a   presidir  o  TRT-MA,  Ká�a Magalhães Arruda tomou posse no 
dia 24 de junho de 2005, tendo como direcionamento um plano de gestão elaborado a 
par�r de contribuições de juízes e de servidores, com três eixos: prestação jurisdicional, 
qualidade de vida e responsabilidade social. O plano deu origem, posteriormente, ao 
Planejamento Estratégico na Jus�ça do Trabalho do Maranhão. 

Denominado Plano de Gestão Par�cipa�va (PGP) da Jus�ça do Trabalho no 
Maranhão para o biênio 2007-2008, o documento foi aprovado pelo Tribunal Pleno do 
TRT-MA, na sessão de 9 de maio de 2007. O PGP definiu os conceitos de Missão, Visão 
de Futuro e Valores Ins�tucionais da JT-MA.
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Prestação jurisdicional

Para melhorar a prestação jurisdicional e aproximar a Jus�ça do Trabalho do 
cidadão, foram inaugurados a Ouvidoria Judiciária e o Juízo Auxiliar de Precatórios, 
houve reformulação do Regimento Interno e do Regulamento Geral, além da realização 
do Dia “D” da Conciliação, antecipando, na 16ª Região, a ins�tucionalização da Semana 
Nacional de Conciliação idealizada pelo CNJ. O TRT-MA aderiu ao movimento nacional 
“Conciliar é Legal”, do CNJ, realizando audiências de conciliação em 7 de dezembro de 
2006, com par�cipação de 17 Vts. 

Ká�a Arruda também instalou as quatro úl�mas VTs de um total de oito varas 
criadas pela Lei n° 10.770/2003, em Barreirinhas, Timon, Presidente Dutra e Pedreiras. A 
par�r de então, o Maranhão passou a contar com 21 Varas do Trabalho, com jurisdição 
em 183 municípios.  

O TRT inves�u em novos sistemas informa�zados que permi�ram o envio e a 
guarda eletrônica de peças processuais. Passaram a funcionar os sistemas e-Doc, para o 
envio de pe�ções e documentos rela�vos às ações trabalhistas na 16ª Região, e-Recurso, 
para interposição de recurso de revista ao TST. Também foram instalados outros 
sistemas como o Carta Precatória Eletrônica e o Sistema de Automação de Salas de 
Audiências (AUD). O sistema AUD foi inaugurado em 30 de abril de 2007, nas 1ª e 6ª 
Varas Trabalhistas de São Luís.

Novos desembargadores chegam ao Tribunal Pleno

Juíza do Tribunal desde janeiro de 1994, Ilka Esdra Silva Araújo tomou posse como 
desembargadora em 5 de julho de 2005, para ocupar, pelo critério de merecimento, a 
vaga anteriormente ocupada por Fernando Roosevelt, juiz classista representante dos 
empregadores. Ocupava, até então, a �tularidade da 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz. 

Luiz Cosmo da Silva Júnior tomou posse como desembargador do TRT-MA em 12 
de dezembro de 2005, oriundo da �tularidade da 3ª Vara do Trabalho de São Luís. Juiz da 
16ª Região desde dezembro de 1990, Luiz Cosmo assumiu, pelo critério de an�guidade, 
a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Gilvan Chaves de Souza. 

Qualidade de vida

Para ambientar novos magistrados e servidores recém-ingressados na Jus�ça do 
Trabalho, foi iniciado o Projeto Portas Abertas, em agosto de 2005. O empossado   
recebia    atendimento     personalizado,   informa�vo sobre a ins�tuição e visitava 
setores estratégicos. 

Entre as ações voltadas para os recursos humanos, destacaram-se o Programa de 
Qualidade de Vida de magistrados e servidores do TRT-MA com projetos de Ginás�ca 
Laboral e Massagem Expressa, des�nados à prevenção de doenças ocupacionais, 
lançados em 8 de junho de 2006; e a Car�lha do Servidor, lançada em 22 de fevereiro de 
2006, com informações sobre direitos, deveres e bene�cios.
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Responsabilidade Social

O TRT-MA firmou parcerias com o TRE-MA e Jus�ça Federal para o 
desenvolvimento de ações de responsabilidade social do Projeto Jus�ça Solidária, 
havendo disponibilizado, para a comunidade dos bairros do entorno do TRT (Areinha, 
Lira e Parque Pindorama), o acervo da Biblioteca Móvel Itapemirim. Funcionando em 
um ônibus adaptado, a biblioteca ficou disponível por duas semanas, ao lado do TRT-
MA. 

A atuação conjunta entre o TRT-MA e o TRE-MA resultou no Programa de Coleta 
Sele�va, para des�nar papel à reciclagem, cuja renda era des�nada a ins�tuições 
sociais, entre elas, a Fundação Antonio Jorge Dino. O termo de parceria foi assinado 
pelos então presidentes do TRT e do TRE, desembargadores Ká�a Arruda e Jorge Rachid 
Mubárack Maluf, respec�vamente, em 25 de outubro de 2006. 

VTs ganharam novas sedes

Imperatriz - as novas instalações da VT de Imperatriz, na Rua Antonio José 
Marinho, s/n, bairro Cinco Estrelas, foram inauguradas em 12 de setembro de 2005. O 
prédio �nha acesso para pessoas com deficiência �sica e foi construído pela Caixa 
Econômica Federal num terreno doado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Pedreiras – em 16 de novembro de 2006, a VT de Pedreiras passou a funcionar em 
sede própria, localizada na Avenida Marly Boueres, s/n, no bairro do Mu�rão. 

São Luís - em maio de 2007, foi iniciada a construção do novo prédio do Fórum 
Astolfo Serra, sede das VTs de São Luís, na Avenida Senador Vitorino Freire, s/n, 
Areinha.

Timon - com amplas e modernas instalações, a sede própria da VT de Timon, 
localizada na Avenida Jaime Rios, s/n, Centro, foi inaugurada em 20 de junho de 2007. A 
sede recebeu o nome da juíza do Trabalho Maria Luiza Pinto Lima, falecida em julho de 
2001.

Seleção Pública para Estagiários 

Em 29 de agosto de 2005, foi realizada a primeira seleção pública para estagiários, 
visando ao preenchimento de cinco vagas e cadastro de reserva para estudantes do 
curso de Direito; 1 vaga para alunos de Comunicação Social - Habilitação Jornalismo; e 1 
vaga para estudantes de Biblioteconomia. O Ato do Gabinete da Presidência nº 91/2005 
regulamentou a concessão de estágio para estudantes de cursos de nível superior. 

Trabalho Escravo

Combate ao Trabalho Escravo e Infan�l - O TRT-MA firmou, em 6 de setembro de 
2005, acordo de cooperação, a fim de tornar efe�vo o combate ao trabalho escravo e a 
erradicação do trabalho infan�l. O acordo foi assinado com a Procuradoria Geral de 
Jus�ça, Procuradoria Regional do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária Federal.
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Seminário “Jus�ça do Trabalho e o Combate ao Trabalho Escravo” - Realizado em 
28 de novembro de 2005, no Auditório Juiz Ari Rocha do TRT-MA, em parceria com o 
Ministério Público do Trabalho (MPT), Associação Nacional dos Magistrados da Jus�ça 
do Trabalho (ANAMATRA), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Associação 
dos Magistrados do Trabalho do Maranhão (AMATRA XVI) e Advocacia Geral da União 
(AGU), o evento deu con�nuidade aos debates realizados no país sobre a prá�ca de 
trabalho escravo, com a proposição de ações para erradicar essa forma degradante de 
trabalho.

IV Olimpíada da Jus�ça do Trabalho 

 Com o apoio da Presidência do TRT, uma delegação de servidores do TRT-MA 
par�cipou, em Belém, de 13 a 19 de novembro de 2005, da IV Olimpíada da Jus�ça do 
Trabalho. A equipe conquistou os troféus de campeão em tênis feminino e no ciclismo e 
o vice-campeonato nas modalidades de dominó e futebol society. Essa foi a primeira vez 
em que uma delegação do TRT-MA par�cipou das Olimpíadas. 

Ouvidoria Judiciária 

Foi inaugurada, em 24 de março de 2006, a Ouvidoria Judiciária do TRT-MA, 
espaço de comunicação entre a Jus�ça do Trabalho no Maranhão e a sociedade. A 
desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo foi designada ouvidora �tular e o 
desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior foi designado ouvidor subs�tuto. 

I Concurso de Fotografia da Jus�ça do Trabalho no Maranhão 

Sob a coordenação do Serviço de Comunicação Social, o concurso integrou as 
ações do Projeto Jus�ça e Imprensa, e teve como obje�vo es�mular os profissionais da 
comunicação e da fotografia a retratarem o contexto sócio-econômico em  que  vive  a 
população do Maranhão, bem como contribuir para a reflexão sobre a importância do 
equilíbrio das relações sociais e do trabalho. Os vencedores do concurso foram os 
fotógrafos Edgar Rocha, Meireles Júnior e A. Baeta, que foram, respec�vamente, o 
primeiro, segundo e terceiro colocados. A menção honrosa foi dada ao fotógrafo Pedro 
da Silva Araújo. A premiação foi feita em 24 de abril de 2006 e as fotografias premiadas 
compuseram a exposição “O Mundo do Trabalho”.

Juízo Auxiliar de Precatórios

Em julho de 2006, foi criado o Juízo Auxiliar de Precatórios para dar celeridade à 
solução dos conflitos trabalhistas que envolvem entes públicos. As a�vidades do Juízo se 
somaram ao trabalho desenvolvido pelo então Serviço de Precatórios. 

Workshop de Planejamento e Liderança 

Realizado nos dias 9 e 10 de novembro de  2006, respec�vamente, no Rio Poty 
Hotel e no TRT, o Workshop   de   Planejamento    e    Liderança   reuniu magistrados, 
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assessores, diretores e chefes de serviço da JT-MA, que discu�ram propostas para a 
elaboração do Plano de Gestão Estratégica do Tribunal para os dois anos seguintes. O 
workshop foi ministrado pelo coordenador de Planos de Gestão, Luiz Otávio Moura, e 
pelo chefe de Gestão Estratégica do Superior Tribunal de Jus�ça, Ivan Gomes Bonifácio. 

Inaugurações marcaram os 18 anos do TRT-MA

Em 26 de maio de 2007, o TRT-MA completou 18 anos. A data foi comemorada com 
inaugurações, lançamento de revista, entre outras a�vidades, em 28 de maio. Pela manhã, foi 
inaugurado o Centro de Treinamento do Tribunal, no 1º andar do prédio-sede, integrado pela 
Biblioteca João Freire de Medeiros, que foi ampliada; Laboratório de Informá�ca, com 16 
lugares e oito computadores; e Sala de Capacitação, com um auditório para 64 pessoas, 
equipado com telão, projetor e data-show. À tarde, foi inaugurado o Centro de Memória e 
Cultura da Jus�ça do Trabalho, no 4º andar do prédio-sede do TRT, espaço de preservação da 
memória da JT-MA. Em seguida, foi lançada a Revista dos 18 anos do Tribunal, editada pelo 
Serviço de Comunicação Social.
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Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 2007-2009
Presidente: Gerson de Oliveira Costa Filho
Vice-presidente e Corregedora: Márcia Andrea Farias da Silva

“Com a cria�vidade, empenho e dedicação de todos os servidores e magistrados, foi possível desenvolver 
um bom trabalho à frente da Presidência do Regional e contribuir para o crescimento da Jus�ça do Trabalho no 
Maranhão.”

Gerson de Oliveira Costa Filho.  
Depoimento a esta publicação.

Inauguração do Fórum Astolfo Serra, sede atual das Varas do Trabalho de São Luís. Da esquerda para a direita: desembargadora Márcia Andrea, presidente 
Gerson de Oliveira, e ministros do TST Carlos Alberto Reis de Paula (presidente) e Ká�a Arruda - abril/2009.

Agilidade na prestação jurisdicional

Gerson de Oliveira promoveu mudanças que agilizaram a resolução de processos tanto 
na 1ª como na 2ª instâncias, e na infraestrutura organizacional

A ins�tuição de dois juizados auxiliares para a execução e para a Corregedoria, a 
divisão do Tribunal Pleno em duas Turmas, a criação da Escola Judicial e a inauguração da 
nova sede do Fórum Astolfo Serra foram marcos da gestão do desembargador Gerson de 
Oliveira Costa Filho, que assumiu a Presidência do TRT-MA ao lado da vice-presidente, 
desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva, no dia 22 de junho de 2007.

O Juízo Auxiliar de Execução, atualmente Seção de Pesquisa Patrimonial, que foi 
escolhido pelo CNJ (Conselho Nacional de Jus�ça) para integrar o Banco de Boas Prá�cas 
de Gestão do Poder Judiciário, foi criado para dar agilidade à fase de execução 
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trabalhista. Ins�tuído pela RA nº 153/2007, de 19/9/2007, a par�r de proposta 
apresentada pelo presidente do TRT, desembargador Gerson de Oliveira, como uma das 
ações previstas no Plano de Gestão 2007-2009

Antes, o Tribunal Pleno aprovou a criação do Juízo Auxiliar da Corregedoria, 
conforme Resolução Administra�va nº 117, de 31/7/2007, considerando o aumento do 
número de Varas do Trabalho e a extensão territorial do Maranhão, intensificando, desse 
modo, o acompanhamento das Varas do Trabalho. O juiz Manoel Lopes Veloso (VT de 
Presidente Dutra) foi designado para o cargo de Juiz Auxiliar da Corregedoria.

A divisão do Tribunal Pleno em duas Turmas contribuiu para elevar o número de 
decisões proferidas na segunda instância trabalhista. A 1ª e 2ª Turmas do Tribunal Pleno 
foram criadas por meio da RA nº 236/2008, de 15/12/2008, sendo cada uma composta 
por quatro desembargadores.

A instalação de novas sedes no 1º grau também marcou a gestão do 
desembargador Gerson de Oliveira.

Plano de Gestão definiu programas e projetos estratégicos

Na elaboração do Plano de Gestão 2007-2009, foram criados cinco eixos: Mais 
Jus�ça, Mais Cidadania, Mais   Capacitação,    Mais  Qualidade  de  Vida  e  Mais. 
Economia. Cada um desses programas englobou projetos que obje�varam promover 
ações de melhorias para o Judiciário Trabalhista Maranhense. Os programas Mais Jus�ça 
e Mais Cidadania eram voltados para as ações da Área Judiciária do TRT; os demais 
englobavam a�vidades voltadas à melhoria na qualidade do trabalho desenvolvido por 
magistrados e servidores.   

Por intermédio do Ato GP nº 191, de 17/8/2007, foi aprovado o Plano de Gestão 
para o biênio de 2007-2009, determinando que a coordenação geral seria exercida pelo 
presidente do Tribunal e a coordenação execu�va, pelo Secretário-Geral da Presidência 
e pelo Diretor-Geral da Corte Trabalhista.

Projeto Sorriso Legal 

Criado em outubro de 2007, integrante do Programa Mais Cidadania, um dos cinco 
eixos estratégicos do Plano de Gestão do Tribunal para o biênio 2007-2009. O Serviço de 
Saúde realizava ação educa�va e preven�va de saúde bucal, em escolas públicas. 
Durante a etapa educa�va e preven�va, den�stas responsáveis pela operação do 
projeto man�nham contato com a direção das escolas, promoviam palestras às mães 
dos alunos e cadastravam os estudantes no Projeto. Depois, as profissionais 
apresentavam às crianças técnicas de escovação e noções educa�vas de prevenção de 
cáries. Elas também doaram escovas e fizeram aplicação de flúor.

I Concurso de Reportagem da Jus�ça do Trabalho

O lançamento ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2008, durante café da manhã para 
a imprensa, no Hotel Praia Ponta d'Areia. Com o tema “Direito, Cidadania e Jus�ça do 
Trabalho”, premiou profissionais da mídia, nas categorias jornalismo impresso, 
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radiojornalismo, televisão e fotojornalismo, perfazendo um total de R$12 mil em 
prêmio. No dia 13 de janeiro de 2009, lançou o II Concurso de Reportagem da Jus�ça do 
Trabalho no Maranhão e premiou os vencedores da primeira edição. A cerimônia de 
lançamento ocorreu no Hotel Praia Ponta d'Areia. “A dimensão deste projeto é tão 
grande que com ele o Tribunal ganhou o Prêmio Nacional de Comunicação e Jus�ça, na 
categoria Relacionamento com a Mídia, no final do ano passado, em Santa Catarina”, 
informou, na ocasião, o desembargador Gerson de Oliveira. 

TRT-MA aderiu ao Sistema RENAJUD 

O TRT-MA aderiu ao acordo de cooperação técnica celebrado entre o Conselho 
Nacional de Jus�ça (CNJ), o Ministério das Cidades e o Ministério da Jus�ça, para 
implementação do Sistema de Restrição Judicial   (RENAJUD).   O   acordo    foi    
assinado     em  solenidade, no dia 26 de agosto de 2008, no Plenário do CNJ, em 
Brasília. O então presidente do Tribunal, Gerson de Oliveira, que compareceu à 
cerimônia em Brasília, disse que o acordo de implementação do Sistema RENAJUD é 
mais uma forma de agilizar a execução trabalhista. O projeto piloto do RENAJUD 
funcionava, desde maio de 2008, no TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e 
o Estado do Tocan�ns. A  ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o 
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), permi�ndo o envio de ordens 
judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem 
como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base 
Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM).

Tribunal Pleno recebe novo desembargador

Juiz da 16ª Região desde janeiro de 1994, James Magno Araújo Farias tomou 
posse como desembargador do TRT-MA em 9 de outubro de 2008, ocupando, pelo 
critério de merecimento, a vaga decorrente da promoção da desembargadora Ká�a 
Magalhães Arruda, que assumiu o cargo de ministra do TST. James Magno ocupava a 
�tularidade da 1ª Vara do Trabalho de São Luís. 

Prêmio Nacional de Comunicação 

O Tribunal ganhou o Prêmio Nacional de Comunicação e Jus�ça, na categoria 
Relacionamento com a Mídia. A premiação foi entregue no dia 14 de novembro de 2008, 
no encerramento do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Jus�ça 
(CONBRASCOM).  Atualmente, o troféu, uma estatueta em bronze representando a 
Deusa da Jus�ça, está exposto no CEMOC.  

Escola Judicial 

Foi ins�tuída, na sessão ordinária de 18/11/2008, a Escola Superior da 
Magistratura do Trabalho da 16ª Região (ESMATRA XVI), por meio da Resolução 
Administra�va nº 211/2008. Na oportunidade, o Tribunal Pleno aprovou, por 
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unanimidade de votos, a indicação do nome do desembargador James Magno Araújo 
Farias para ocupar o cargo de diretor da Escola. Atualmente, além do diretor, a Escola 
Judicial (EJud16) também é dirigida pelo vice-diretor, com o auxílio do Conselho 
Consul�vo, do coordenador-geral e da Secretaria. Cada diretoria é eleita para um 
mandato de dois anos, coincidente com o mandato do presidente do TRT. A Resolução 
Administra�va nº 100, de 25/5/2009, aprovou o Estatuto da Escola Judicial. 

Nova infraestrutura

A instalação da nova sede da Vara do Trabalho de Chapadinha, em 30/1/2009, e o 
lançamento das pedras fundamentais das sedes das Varas de Estreito e de Presidente 
Dutra, elaboração do projeto arquitetônico da VT de Barreirinhas, reformas das Varas de 
Balsas e Bacabal e do Centro de Memória e Cultura (CEMOC), em São Luís, também 
fizeram parte das inicia�vas de melhoria da infraestrutura do TRT - MA na gestão do 
desembargador Gerson de Oliveira.

A nova sede do Fórum Astolfo Serra, que abriga as Varas do Trabalho de São Luís, 
foi inaugurada no dia 30/4/2009, com instalações modernas e funcionais. Do Tribunal 
Superior do Trabalho, compareceram o então ministro corregedor, Carlos Alberto Reis 
de Paula, e a ministra Ká�a Magalhães Arruda. O prédio inaugurado fez parte do 
calendário das comemorações do aniversário de 20 anos de instalação do TRT. 

Prá�cas do TRT-MA selecionadas pelo CNJ

O CNJ escolheu três projetos do TRT-MA para integrarem o planejamento 
estratégico, lançado em fevereiro de 2009: Vara I�nerante do Trabalho e os Juízos 
Auxiliares de Execução e de Precatórios. Os projetos passaram a integrar o Banco de 
Boas Prá�cas de Gestão do Poder Judiciário.

Tribunal ins�tuiu Projeto Ambiental

Lançada no dia 20 de março de 2009, a Campanha A�tude, ação do Projeto TRT 
Ambiental, para es�mular prá�cas socioambientais por magistrados e servidores.  No 
lançamento, o presidente do TRT e a presidente da Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis (ASCAMAR) assinaram compromisso de doação de resíduos 
recicláveis. Em 28 de março do mesmo ano, o TRT-MA aderiu ao evento “Hora do 
Planeta”, no gesto simples de apagar as luzes por 60 minutos para chamar a atenção da 
sociedade e demonstrar preocupação com o aquecimento global. O TRT do Maranhão 
desenvolveu a�vidades de preservação do meio ambiente por meio da Comissão 
Ambiental, ins�tuída por meio da Portaria GP nº 462/2007, de 3/9/2007. 

Palestra de ministro do TST e lançamento de selo marcaram aniversário de 20 anos 

Em comemoração aos 20 anos do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(TRT-MA), no dia 26 de maio de 2009, o ministro aposentado do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), José Luciano Cas�lho Pereira, proferiu a palestra “A Crise Econômica 
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Mundial e o Direito do Trabalho no Brasil”, a convite do então presidente do TRT, 
desembargador Gerson de Oliveira. Antes da palestra, houve o lançamento do selo 
comemora�vo dos 20 anos de instalação do Tribunal. As a�vidades comemora�vas 
ocorreram ao longo daquele ano com a inclusão de debates, inaugurações, abertura do 
Salão de Artes e lançamento do selo dos 20 anos do TRT, exposição i�nerante, concurso 
de reportagem, entre outras a�vidades.

Arte e cultura no TRT-MA

Espaço de Arte –  Foi  inaugurado,  no  dia  9/6/2009,  o Espaço   de   Arte   do     
TRT-MA,   integrando   as   novas instalações do Centro de Memória e Cultura 
(CEMOC), no Fórum Astolfo Serra. O Espaço foi criado a par�r da apresentação de 
proposta inscrita pela servidora Rosemary Araujo (Gabinete da desembargadora Márcia 
Andrea), em 2008, no Projeto Banco de Ideias, e aprovada pela Administração do 
Tribunal. A diretora do Fórum Astolfo Serra, na ocasião, era a então juíza �tular da 4ª VT 
de São Luís, Solange Cris�na Passos de Castro Cordeiro. Também par�cipou da 
solenidade de inauguração a então vice-presidente, desembargadora Márcia Andrea 
Farias da Silva.

Talentos dos servidores – A inauguração do Espaço de Arte contou, em sua 
programação, com a abertura do “I Salão de Arte Talentos do TRT16”, ins�tuído por 
meio do Ato Regulamentar nº 4, de 27/4/2009. Na ocasião, houve apresentação dos 
talentos da casa: a servidora Wanda Cunha, que declamou a poesia de sua autoria 
in�tulada “As Duas Ilhas”, e o servidor Isaac Barros, que cantou “Dia de Festa”, de sua 
autoria. A primeira exposição do Salão ficou aberta até julho de 2009 e reuniu obras 
produzidas pelos servidores. Raimunda Nonata Araújo (Biblioteca) expôs três 
fotografias que produziu durante viagem à Turquia e à Grécia e uma foto de caboclo de 
fita, personagem do bumba-meu-boi maranhense; Edvânia Ká�a (Comunicação) expôs 
“Vida de Palhaço”, que mostra a vida dos trabalhadores sobre seus mais variados 
ângulos. Stefânia Amorim (VT de Barra do Corda), duas fotos panorâmicas do setor de 
produção ferro-gusa no Município de Açailândia. Luana Cunha (Gabinete do 
desembargador José Evandro), uma peça em ponto de cruz. Gerusa Rodrigues 
(Recursos Humanos), obras decora�vas em mosaico. Célia Muniz (Ouvidoria), escultura 
em argila do anjo Gabriel e peças decora�vas. Vilcléa Diniz (Recursos Humanos), peças 
decora�vas com técnica de decoupáge. Luiz Pires (Comissão Ambiental), escultura 
produzida com material de reciclagem.  

Painel decora�vo – Também na inauguração do Espaço de Arte, o desembargador 
Gerson de Oliveira fez o lançamento do Concurso Ar�s�co Painel Decora�vo do Fórum 
Astolfo Serra, com o tema “Direitos Sociais”, para criação de obra ar�s�ca 
representa�va da cultura maranhense, para decorar, em exposição permanente, a 
Portaria do Fórum. Os eventos também integraram as comemorações dos 20 anos de 
instalação do Tribunal.
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Criação de cargos 

A lei que criou cargos para a reestruturação do TRT-MA foi publicada no dia 28 de 
julho de 2009, no Diário Oficial da União. A Lei nº 11.985/2009 criou 119 cargos (67 de 
analista e 52 de técnico judiciário) para o Tribunal. Com a Lei, os candidatos aprovados 
no úl�mo concurso público, realizado pelo TRT no primeiro semestre de 2009, foram 
sendo nomeados à medida em que houve disponibilidade orçamentária.  
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Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 2009-2011
Presidente:  Márcia Andrea Farias da Silva
Vice-presidente e Corregedora: Ilka Esdra Silva Araújo

“Alcançar os obje�vos lançados aqui no TRT do Maranhão depende do engajamento e do esforço de todos. 
Precisamos do trabalho, do conhecimento, da inovação e da cria�vidade de todos. Somos os instrumentos 
essenciais ao desenvolvimento e ao aprimoramento desta ins�tuição.” 

Márcia Andrea Farias da Silva.
Declaração quando do a�ngimento da Meta 7 do CNJ, pelo TRT - MA em 2010.

Presidente Márcia Andrea entrega placa de homenagem ao oficial de jus�ça José Raimundo durante inauguração  da Central de Mandados, no Fórum 
Astolfo Serra - outubro/2010. 

Novas conquistas e reconhecimento

Premiações do CNJ e ins�tucionalização de plano estratégico marcaram gestão da 
presidente Márcia Andrea

O reconhecimento público pelo Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ) e a 
ins�tucionalização do planejamento estratégico consolidaram a gestão da presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Márcia 
Andrea Farias da Silva. Ela encerrou o biênio recebendo do CNJ, no dia 14/12/2011, o II 
Prêmio Conciliar é Legal, com o projeto Precatório I�nerante. Apenas três tribunais do 
país conquistaram a premiação, e o TRT do Maranhão foi o vencedor na categoria Jus�ça 
do Trabalho.

41



Entre 2009 e 2011, o TRT do Maranhão recebeu 13 premiações, sendo três do CNJ, 
uma delas menção honrosa, em 2009, pelo julgamento de todos os processos ajuizados 
até 31/12/2005. Em 2010, o Conselho também concedeu menção honrosa à Jus�ça do 
Trabalho do Maranhão pelos projetos Vara I�nerante e Pauta Especial da Conciliação na 
Execução e  pelo  cumprimento  de  seis  das  metas do Judiciário Nacional. O TRT foi 
premiado ainda por outras ins�tuições nas áreas de educação corpora�va, 
comunicação, gestão estratégica, ambiental, trabalho escravo e direitos humanos.  

Planejamento estratégico 

O TRT-MA ins�tuiu o planejamento estratégico alinhado ao CNJ, melhorando 
indicadores e batendo metas na melhoria da prestação jurisdicional. Uma das primeiras 
metas conquistadas, levando a presidente Márcia Andrea a receber a premiação, no 
CNJ, no dia 10/11/2009, foi a Meta 2: julgamento de todos os processos ajuizados até 
dezembro de 2005. O TRT também recebeu cer�ficação do CNJ pelo cumprimento de 
outras seis metas. 

O Tribunal Pleno aprovou em 10/12/2009, por meio da RA nº 235, o Plano 
Estratégico do TRT da 16ª Região para 2010/2014. Nele, foram elencados oito temas 
estratégicos, que orientaram as ações implementadas pelas unidades administra�vas e 
judiciais do TRT até o ano de 2014. Para implementar o planejamento, foi criada a 
Secretaria de Gestão Estratégica e Esta�s�ca, pela Resolução Administra�va nº 73, de 7 
de abril de 2011, em subs�tuição ao Serviço de Planejamento.

TRT-MA vence Prêmio Nacional de Comunicação & Jus�ça

O TRT-MA venceu, por duas vezes consecu�vas, o Prêmio Nacional de 
Comunicação e Jus�ça, na categoria Relacionamento com a Mídia, com o Projeto 
“Jus�ça & Imprensa”. A entrega do 7º Prêmio ocorreu em São Luís, no mês de setembro 
de 2009, no encerramento do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da 
Jus�ça (CONBRASCOM), promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação & Jus�ça 
(FNCJ).

Tecnologia da Informação definiu plano estratégico 

Em cumprimento às determinações do CNJ, o TRT-MA aprovou, em março de 
2010, o Planejamento Estratégico de TI (PETI) para o período de 2010-2014.  O PETI foi 
lançado em abril de 2010. Uma das principais metas foi a implantação do processo 
eletrônico. 

Nova estrutura

Posto de atendimento da JT no Jaraca� Shopping - O TRT-MA aderiu ao projeto 
Casas de Jus�ça e Cidadania do CNJ, inaugurando o Posto de Atendimento da Jus�ça do 
Trabalho no Viva Cidadão do Jaraca� Shopping, em 8/11/2010. A adesão ao projeto foi 
feita pela desembargadora Márcia Andrea durante reunião de planejamento promovida 
pelo CNJ, na sede do Tribunal Regional Eleitoral em São Luís, em 23/2/2010.
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Vts de Estreito e Barreirinhas ganharam sedes próprias - A sede própria da VT de 
Estreito foi inaugurada no 18/11/2010 e está localizada na Rua São Sebas�ão, s/nº, no 
Centro. O terreno da nova sede foi doado pela Prefeitura, por meio do projeto de lei de 
inicia�va do Execu�vo Municipal, aprovado, por unanimidade, pela Câmara de 
Vereadores em março de 2008. No dia 16/12/2011, foi inaugurada a sede própria da 
Vara do Trabalho de Barreirinhas, localizada na Rua Cazuza Ramos, s/nº, Centro. A 
construção se deu com recursos do Banco do Brasil, mediante convênio de cooperação 
técnica com o TRT-MA.  

7ª VT de São Luís teve experiência de processo eletrônico antes do PJe-JT - Foi 
instalada, no dia 6/12/2011, a primeira experiência de vara do trabalho eletrônica do 
Maranhão, antes do Processo Judicial Eletrônico da Jus�ça do Trabalho (PJe-JT). A 
implantação foi feita na 7ª VT de São Luís. A solenidade presidida pela desembargadora 
Márcia Andrea ocorreu pela manhã no Fórum Astolfo Serra (FAS), reunindo 
magistrados, servidores e advogados. 

Inaugurada 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz - A presidente do TRT-MA 
inaugurou a 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz no dia 9/12/2011.  A  juíza  Érika  
Guimarães Gonçalves Dovera, na ocasião a mais an�ga na lista de an�guidade entre os 
juízes subs�tutos da 16ª Região, foi designada como instaladora da 2ª VT. A juíza 
Fernanda Franklin da Costa Ramos Belfort, então �tular da 1ª VT de Imperatriz, assumiu 
a administração do Fórum Trabalhista, que recebeu o nome do juiz do TRT-MA Manuel 
Alfredo Mar�ns e Rocha, in memoriam. Ele foi o juiz instalador da primeira VT naquela 
cidade. Ao final da solenidade, a desembargadora Márcia Andrea parabenizou a 
população de Imperatriz e anunciou também a implantação do Processo Judicial 
Eletrônico nas 23 varas trabalhistas existentes no Estado.

Gestão ampliada

Em virtude da unificação dos biênios no Judiciário Trabalhista, a gestão da 
desembargadora Márcia Andrea, que seria encerrada em junho de 2011, estendeu-se 
até dezembro daquele ano.

Pesquisa de Clima Organizacional

Pela primeira vez, no âmbito do TRT-16ª Região, foi realizada uma Pesquisa de 
Clima Organizacional, com a parceria do TRT-23ª Região, que disponibilizou a sua 
pesquisa para ser aplicada neste Tribunal.

A pesquisa teve como obje�vo colher informações que orientassem as ações 
estratégicas e gerenciais, visando ao desenvolvimento e à melhoria do ambiente de 
trabalho da ins�tuição.

Disponibilizada on line para os servidores, a pesquisa foi aplicada pelo período de 
um mês, após o qual foram compilados os resultados. Nessa primeira pesquisa, o 
Tribunal obteve 75% no índice de sa�sfação dos servidores.
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Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 2012-2013
Presidente:  Ilka Esdra Silva Araújo
Vice-presidente e Corregedor: Luiz Cosmo da Silva Júnior

“O grande marco da minha administração, além do desenvolvimento da Gestão por Competência, foi, sem 
dúvida, a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Jus�ça do Trabalho (PJe-JT) em 100% dos órgãos da 
Jus�ça do Trabalho no Maranhão.” 

Ilka Esdra Silva Araújo. 
Revista Retrospec�va Gestão 2012-2013 – Edição Especial do Parágrafo Único.

Presidente I lka Esdra e ministro presidente do T S T João Oreste Dalazen descerram placa comemora�va de implantação do PJe- J T no 
Maranhão - fevereiro/2013.

Jus�ça do Trabalho do Maranhão entra na era do Processo Judicial Eletrônico

Ilka Esdra implanta o PJe-JT em 100% da jurisdição do TRT Maranhão

A implantação do Processo Judicial Eletrônico da Jus�ça do Trabalho (PJe-JT) e o 
inves�mento em formação de magistrados e servidores, alinhados ao plano estratégico 
do TRT-MA, dis�nguiram a gestão da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo. Ela tomou 
posse solene em 2 de março de 2012, tendo como vice-presidente e corregedor o 
desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior. A posse administra�va, no Tribunal Pleno, 
aconteceu em 15/12/2011. Os novos dirigentes entraram em exercício em 1º de janeiro 
de 2012, quando houve a unificação dos biênios no Judiciário Trabalhista.   

O PJe-JT foi lançado na Vara do Trabalho de Barreirinhas e no TRT-MA  no dia 
10/12/2012, pelo então presidente do TST, Ministro João Oreste Dalazen. Ainda em 
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2012, o sistema foi implantado nas VTs de Chapadinha  (12/12)  e  Presidente  Dutra  
(14/12).   Em 2013, chegou às VTs de Caxias, Santa Inês e nas sete VTs de São Luís. Até o 
fim da gestão da desembargadora Ilka Esdra, o sistema foi implantado integralmente no 
TRT e nas varas do trabalho da capital e do interior. A úl�ma a receber o sistema foi a VT 
de São João dos Patos. 

 Padronização da estrutura organizacional

Por meio da Portaria GP nº 1179/2012, a presidente Ilka Esdra aglu�nou e alterou a 
nomenclatura de algumas unidades judiciais e administra�vas, aglu�nou funções 
comissionadas, criou o Setor de Apoio ao PJe, ex�nguiu o Serviço de Cálculos  e  
Liquidação Judicial  e criou a Seção de Apoio aos Cálculos trabalhistas da Diretoria do 
Foro Astolfo Serra. Dentre as alterações de nomenclatura, destaca-se a mudança dos 
nomes dos “fóruns” trabalhistas, que passaram a ser denominados “foros”: Foro 
Astolfo Serra (sede das Varas Trabalhistas de São Luís) e Foro Manuel Alfredo Mar�ns e 
Rocha (sede das Varas Trabalhistas de Imperatriz).

Redes Sociais 

O uso das redes sociais pelo TRT do Maranhão tem diretrizes estabelecidas pela 
Resolução Administra�va 212, de 11 de novembro de 2011, mas o Tribunal só ingressou 
nas redes no dia 19 de março de 2012, quando passou a fazer uso do Flickr, Twi�er e 
Facebook. As páginas são gerenciadas pela Seção de Comunicação Social.

São Luís 400 Anos

II Encontro de TRTs do Norte e Nordeste – O TRT-MA sediou o II Encontro de TRTs 
do Norte e Nordeste, realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2012, no mês das 
comemorações dos 400 anos de São Luís.

TRT Cantos e Encantos – Em 2012, a Seção de Comunicação do TRT promoveu o 
show que reuniu ar�stas maranhenses no Teatro Arthur Azevedo, contando com a 
par�cipação de magistrados e servidores da casa. O projeto procurou também valorizar 
a cultura do Estado e dar ênfase às comemorações dos 400 anos da capital maranhense. 
No show, foi feita a gravação do DVD homônimo com a par�cipação dos ar�stas César 
Nascimento, Oberdan Oliveira, Carlinhos Veloz, Josias Sobrinho, Carol e Ana Tereza, 
Celso Reis, Mano Borges, Rômulo Marques, Vovô, Ricardo Azoubel e Luan Azoubel. 

Segunda edição - A segunda edição do “Cantos e Encantos” ocorreu em outubro 
de 2013, com a realização do show “Jus�ça de Paz e Pão”, que abordou o tema dos 
Direitos Sociais, em comemoração aos 70 anos da CLT e 25 anos da Cons�tuição Federal 
de 1988. 

Trabalho Escravo

Projeto Caravana da Liberdade - Inicia�va do TRT-MA, com o apoio do Ministério 
Público do Trabalho, em parceria com ins�tuições públicas e privadas, para promoção 
de ações de prevenção e repressão aos trabalhos escravo e infan�l e que conta também 
com a�vidades de cidadania que incluem emissão de documentos, palestras e oficinas, 
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bem como inscrições para cursos profissionalizantes. Em novembro de 2012, o 
município de Codó-MA foi o primeiro a receber a visita da Caravana, retornando em 
outubro de 2013.  Na oportunidade, o TRT par�cipou, no Município de Timbiras, de 
uma reunião do Grupo de Ar�culação Interins�tucional de Enfrentamento ao Trabalho 
Escravo no Maranhao (GAETE-MA). A reunião também integrou as ações da Comissão 
Estadual de Combate ao Trabalho Escravo (COETRAE-MA), realizada no Município de 
Codó. 

GAETE em Açailândia - No dia 22/3/2012, o GAETE reuniu-se no Centro de Defesa 
da Vida e Direitos Humanos de Açailândia (CDVDH) para tratar de assuntos 
relacionados às a�vidades de enfrentamento ao trabalho escravo, desenvolvidas pelo 
grupo. A então presidente do TRT, desembargadora Ilka Esdra, fez uma exposição sobre 
as ações desenvolvidas pela Jus�ça do Trabalho no Maranhão, no combate ao trabalho 
escravo. 

Trabalho Seguro

Segurança no trabalho - O TRT-MA ins�tuiu a Comissão de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho (CESMT), por meio da Portaria GP nº 703/2012, de 
20 de julho de 2012. Entre as atribuições estão o acompanhamento, prevenção e 
emissão de pareceres e de laudos rela�vos à saúde ocupacional e segurança do trabalho 
no âmbito da Jus�ça do Trabalho no Maranhão.

Sala-cofre - Um inves�mento da ordem de R$2,3 milhões foi realizado pela Jus�ça 
do Trabalho para garan�r total segurança à implantação do PJe-JT, no TRT e nas varas 
trabalhistas do Estado. Todas as informações do banco de dados do Sistema PJe-JT no 
Maranhão estão protegidas numa sala-cofre, cuja obra foi defini�vamente recebida em 
17 de dezembro de 2012.

Presidente do TST par�cipou de Ato Público pelo Trabalho Seguro - O Ato Público 
pelo Trabalho Seguro em São Luís, realizado no dia 15 de fevereiro de 2013, reuniu cerca 
de 3 mil trabalhadores e autoridades locais, na obra do Píer IV da empresa Vale. O ato, 
que contou com a par�cipação do então presidente do TST e do CSJT, ministro João 
Oreste Dalazen, teve por obje�vo chamar a atenção para a importância da segurança no 
trabalho, visando à redução do elevado índice de acidentes de trabalho registrados no 
Brasil nos úl�mos anos. Na ocasião, o ministro lembrou que, pelo menos, 2.796 
trabalhadores morreram ví�mas de acidente de trabalho em 2012. O evento fez parte 
das ações do Programa Trabalho Seguro de inicia�va do TST e do CSJT.

No Maranhão, o ato foi organizado pelo TRT-16ª Região, sob a coordenação da 
presidente do Tribunal, com a par�cipação do então juiz auxiliar da Presidência, Manoel 
Lopes Veloso Sobrinho, e de gestores regionais do Programa Trabalho Seguro.

Comemoração 70 Anos da CLT 

A programação alusiva às comemorações dos 70 Anos da CLT foi iniciada no dia 
3/5/2013 com a realização da palestra “Inserção dos Tratados de Direitos Humanos no 
Sistema Jurídico Brasileiro”, ministrada pelo desembargador do TRT-SP e diretor da 
Escola Judicial daquele Tribunal, Carlos Roberto Husek.

De 10 de junho a 5 de julho, o TRT recebeu a exposição "A CLT e os Direitos 
Sociais". A exposição abordou os principais direitos trabalhistas elencados pela CLT. No 
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dia 15 de julho, o TRT-MA recebeu a “Mostra Comemora�va dos 70 anos da CLT”, 
realizada pelo TST e composta por painéis, medalha e selo comemora�vo dos 70 anos. O 
TRT maranhense foi o primeiro Tribunal do país a receber a Mostra.

Inaugurações

Restaurante e Espaço Gourmet no prédio-sede do TRT   –    As novas 
dependências do restaurante e do espaço gourmet foram entregues no dia 12 de agosto 
de 2013. 

Centro de Tecnologia, Engenharia, Material e Logís�ca – inaugurado em 12 de 
agosto de 2013, no Anexo C do prédio-sede do TRT.

Pilates – No final de 2013, o TRT-MA passou a contar com o Espaço Pilates, 
implantado para oferecer mais qualidade de vida a magistrados e servidores por meio da 
prá�ca de uma a�vidade comprovadamente saudável. 

EJud, Galeria de Diretores e Auditório – no dia 3/12/2013, foi realizada a 
inauguração das novas instalações da Escola Judicial (EJud), compostas de Secretaria, 
do Auditório “Professora Maria da Graça Jorge Mar�ns”, em homenagem in memoriam 
à servidora falecida no ano de 1998, e da Galeria dos Diretores, em homenagem aos ex-
diretores da EJud. A Galeria contempla as fotografias dos desembargadores 
aposentados Alcebíades Tavares Dantas (1998 a 2000) e Gilvan Chaves de Souza (2000 a 
2002), dos desembargadores Américo Bedê Freire (duas gestões: 2002 a 2005 e 2006 a 
2007) e James Magno Araújo Farias (três gestões 2008 a 2009, 2009 a 2011 e 2012 a 
2013).

Posto de Coleta de Resíduos do Projeto Ecocemar – Em 21 de janeiro de 2013, foi 
inaugurado o posto de coleta de resíduos recicláveis, no Foro Astolfo Serra. A inicia�va 
faz parte do convênio firmado entre o TRT e a CEMAR. Magistrados, servidores, 
terceirizados, estagiários do TRT-MA e a comunidade em geral podem doar seus 
resíduos e ganhar bônus na conta de energia elétrica. 

Pauta eletrônica – O então diretor do Foro Astolfo Serra, juiz Paulo Mont'Alverne, 
inaugurou o Sistema de Pauta Eletrônica no dia 6 de dezembro de 2013, na presença de 
advogados, partes, servidores e juízes. O sistema foi cedido gen�lmente pelo TRT14 
(RO/AC). 

Foro trabalhista de Bacabal recebe nome de trabalhador 

No dia 8/11/2013, foi realizada, na VT de Bacabal, a solenidade de alteração da 
denominação do prédio-sede da VT e de implantação do PJe-JT. O nome da sede foi 
alterado para Foro Raimundo Benedito Amaral Mar�ns, em homenagem prestada ao 
trabalhador da construção civil que faleceu em 5 de agosto de 2011, ví�ma de acidente 
de trabalho ocorrido em São Luís. A alteração foi aprovada pelo Pleno do TRT-MA em 
sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2013. 

Capacitações 

Em fevereiro de 2012, a Escola Judicial firmou contrato com a empresa Catho 
Online para disponibilizar 28 cursos em diversas áreas, que deram início à programação 
de cursos de educação à distância da Escola Judicial ao longo do ano. 
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Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

Biênio 2014-2015
Presidente:  Luiz Cosmo da Silva Júnior
Vice-presidente e Corregedor: James Magno Araújo Farias

“Os 25 anos de existência do nosso Tribunal serviram para consolidar, defini�vamente, a Jus�ça do 
Trabalho como um instrumento de Jus�ça Social para o povo maranhense. Antes, só �nhamos cinco Varas em 
todo o Estado do Maranhão, hoje são 23. Antes, �nhamos apenas três ou quatro juízes; hoje, somos mais de 50. 
Estamos em todo o Estado com todas as Varas dotadas de plenas condições para o atendimento da boa 
prestação jurisdicional.”.” 

Luiz Cosmo da Silva Júnior. 
Depoimento a esta publicação.

Pres idente Lu iz Cosmo inova ao dar posse co le�va aos ser v idores que escolheu para serem os secretár ios , assessores e 
coordenadores que o acompanhariam na sua Administração, como forma de valorização do quadro funcional  - janeiro/2014.

Prioridade da Gestão: crescimento ins�tucional

A criação de três novas Varas do Trabalho para o Maranhão, a ampliação do quadro de 
pessoal do TRT da 16ª Região, face ao aumento das demandas trabalhistas, e a 
implantação do sistema de gestão por competência foram projetos prioritários na 
gestão do presidente Luiz Cosmo. 

O desembargador Luiz Cosmo tomou posse na Presidência do TRT-MA no dia 19 de 
dezembro de 2013, ao lado do desembargador James Magno Araújo Farias, que assumiu 
o cargo de vice-presidente e corregedor para o biênio 2014-2015. Os novos dirigentes 
entraram em exercício no dia 1º de janeiro de 2014.

Os projetos de lei para a criação de três novas Varas do Trabalho (PL 384/2015), com 
os respec�vos cargos e para a criação de mais 98 cargos para servidores (PL 8.334/2015) 
foram acompanhados com muita diligência pelo presidente Luiz Cosmo e pelo vice-
presidente e corregedor James Magno ao longo do Biênio, assim como o anteprojeto de 
criação de outras 12 Varas do Trabalho. Além disso, mais um cargo de desembargador 
também foi foco de atenção da Administração da Gestão, conquistando aprovação no 
Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ) e recebendo pareceres posi�vos no Congresso 
Nacional. Será a 9ª vaga a compor o Pleno do Tribunal.
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Valorização da 1ª Instância

Projeto Presidência I�nerante - O desembargador Luiz Cosmo elencou como uma 
das metas de sua gestão conhecer as unidades judiciais e administra�vas, com o intuito 
de atualizar-se sobre a realidade de cada unidade e definir a�vidades a par�r da situação 
averiguada. Para o presidente, era necessário o intercâmbio e a integração entre a 
direção do Tribunal e demais unidades da Jus�ça do Trabalho no Maranhão. E com esse 
espírito determinado a conhecer todo o Tribunal, no período de 10 a 13/6/2014, o 
desembargador Luiz Cosmo realizou a primeira edição do PROJETO PRESIDÊNCIA 
ITINERANTE, visitando as sedes das varas do trabalho e unidades administra�vas do TRT-
MA, a fim de iden�ficar as necessidades de cada unidade, assim como estreitar as 
relações entre a Administração e os demais setores do TRT maranhense, com o intuito 
de promover uma gestão democrá�ca e compar�lhada. O Projeto se desenvolveu 
durante toda a gestão.

Encontros de juízes - 1ª Semana de Formação de Magistrados - Por meio das 
capacitações implementadas pela Escola Judicial (EJud16), foi iniciada a série de 
Semanas de Formação de Magistrados. Com o tema “O Papel do Judiciário na Solução 
dos Conflitos Sociais”, a primeira edição do evento aconteceu no período de 5 a 9 de 
maio de 2014, sob a direção do desembargador Américo Bedê Freire, decano do TRT-
MA, e coordenação do juiz Bruno de Carvalho Motejunas. Na abertura do evento, o 
desembargador presidente ressaltou a importância da Semana para o aprimoramento 
dos juízes e a contribuição dessa formação para a boa prestação jurisdicional. 

Valorização dos servidores

Concurso público para servidores - O Concurso Público para o Quadro de 
Servidores da Jus�ça do Trabalho no Maranhão foi realizado em 2014, com a inscrição de 
31.324 candidatos e des�nado ao preenchimento de vagas existentes à época e das que 
vierem a surgir durante o prazo de validade do Concurso, que é de dois anos, a contar da 
data da publicação da homologação do resultado final (novembro/2014), podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério do TRT-MA. 

Processo interno de remoção - “Nós regulamentamos os critérios para remoção de 
servidores de forma que os mais an�gos, lotados no interior, terão prioridade na hora da 
remoção para capital”, informou o desembargador Luiz Cosmo, lembrando que as 
nomeações oriundas do Concurso de Servidores colaborariam também nos processos 
de remoção. Os critérios de remoção foram regulamentados por meio do Ato 
Regulamentar nº 1/2014.

Gestão por Competências - A Gestão por Competências trata de um modelo de 
gestão que, em síntese, envolve discriminar que competências (conhecimentos, 
habilidades e a�tudes) cada função requer. A implantação envolve, basicamente, três 
passos, que são o mapeamento das competências, avaliação dos servidores e a 
capacitação. O Programa iniciou no TRT-MA com o mapeamento das competências 
gerenciais, u�lizando a metodologia de oficinas com os gestores. Como resultado das 
oficinas, foi elaborada a matriz de competências gerenciais, que contempla os temas: 



Relacionamento Interpessoal; Gestão de Pessoas e Liderança; Gestão Administra�va; 
Comunicação; e  Aprendizagem Con�nua. A segunda etapa consis�u na avaliação das 
competências, realizada pelo  próprio gestor e pela chefia imediata. Concluído o 
mapeamento e a avaliação das competências, foi possível elaborar o Programa de 
Desenvolvimento Gerencial (PDG) e o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).  

Controle Interno tem nova função

Logo nos primeiros dias da gestão, a Coordenadoria de Controle Interno passou a 
dedicar-se exclusivamente às auditorias do Tribunal, deixando de gerir a fiscalização dos 
contratos, porém permanecendo a postos para dirimir dúvidas e ajudar os fiscais na 
melhor gestão dos contratos sob sua responsabilidade.

Área de estágios é modernizada 

Em 23/janeiro/2014, a Secretaria de Administração realizou, no Auditório da Escola 
Judicial, duas reuniões para orientar os estagiários e seus supervisores acerca das 
modificações que o programa de estágios do Tribunal passaria a adotar, com o intuito de 
modernizar o ingresso de estudantes nas a�vidades laborais do órgão judiciário. Na 
ocasião, foi anunciada a contratação do agente de integração Super Estágios, cuja função 
principal era iden�ficar, selecionar e qualificar jovens para integrá-los ao programa de 
estágio do TRT-MA. A contratação da empresa foi realizada por meio do Contrato nº 
50/2013 e visou a proporcionar a estudantes de níveis superior e médio a vivência de 
situações reais do mundo corpora�vo, contribuindo na sua formação acadêmica e 
profissional.

Primeira sessão de julgamento do Tribunal Pleno com o Sistema PJe-JT

Em 4/2/2014, como parte da programação de treinamento de servidores da 
Secretaria do Tribunal Pleno e das Turmas para u�lização do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Jus�ça do Trabalho (PJe-JT) nos julgamentos de segunda instância, foi 
realizada a primeira sessão ordinária com processos reais da 2ª Turma de 
desembargadores do TRT-MA. A sessão foi presidida pelo vice-presidente e corregedor 
do Tribunal, desembargador James Magno Araújo Farias, e contou com a presença dos 
desembargadores Américo Bedê Freire e José Evandro de Souza, do procurador do 
Trabalho Maurício Pessoa Lima e da secretária do Pleno, Élen dos Reis Araújo Barros de 
Brito. Foram julgados apenas processos eletrônicos. O TRT16 já tem o PJe-JT implantado 
100% em 1º e 2º Graus desde dezembro de 2013. O sistema, além de economizar tempo, 
economiza papel e pessoal, dá agilidade ao processo e é mais prá�ca a consulta das 
partes. 
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Ins�tuição e implementação da Gestão de Teletrabalho

O teletrabalho é a modalidade de trabalho realizado fora das dependências do TRT 
da 16ª Região, nos 1º e 2º Graus de jurisdição, com a u�lização de recursos tecnológicos, 
sem mudança de domicílio, e obje�va aumentar, sem prejuízo da qualidade, a 
produ�vidade dos trabalhos realizados; promover meios para atrair, mo�var e 
comprometer os servidores com os obje�vos da ins�tuição; economizar tempo e custo 
de deslocamento dos servidores até o local de trabalho; contribuir para a melhoria de 
programas socioambientais do Tribunal, visando à sustentabilidade solidária do planeta, 
com a diminuição de poluentes na atmosfera e a redução no consumo de água, esgoto, 
energia elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados pelo Tribunal; e 
possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores. O TRT-MA ins�tuiu a 
comissão de Gestão do Teletrabalho por meio da Portaria GP nº 247/2014.

Em caráter experimental, dez unidades e 17 servidores foram habilitados para o 
teletrabalho no TRT16, pelo período de doze meses, contados a par�r de 22 de abril de 
2014, sendo: dois servidores do Gabinete da Desembargadora Ilka Esdra (Assessoria); 
dois da 2ª VT de São Luís (Assessoria); um da 5ª VT de São Luís (Assessoria); dois da 6ª VT 
de São Luís (Assessoria); um servidor da 2ª VT de Imperatriz (Assessoria); um da VT de 
Bacabal (Cálculos); um da VT de Balsas (Cálculos); quatro da VT de Caxias (três da 
Assessoria e um de Cálculos); um da VT de Presidente Dutra (Assessoria) e dois da VT de 
Santa Inês (um da Assessoria e outro de Cálculos).

Tribunal Pleno recebe mais uma desembargadora

O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) realizou a Sessão Solene 
Comemora�va de Posse da desembargadora Solange Cris�na Passos de Castro 
Cordeiro no dia 9 de maio de 2014, na Sala de Sessões do Tribunal Pleno, no prédio-sede 
do Tribunal. A magistrada foi promovida pelo critério de an�guidade na vaga decorrente 
da aposentadoria do desembargador Alcebíades Tavares Dantas. Com a posse da 
desembargadora Solange Castro Cordeiro, o Tribunal Pleno da 16ª Região passou a ser 
composto, em sua totalidade, por magistrados oriundos dos concursos públicos 
realizados após a instalação do Tribunal trabalhista maranhense.

Implantação do Núcleo de Recurso de Revista

O Núcleo de Recurso de Revista TRT-MA foi ins�tuído por meio da Resolução 
Administra�va nº 164, de 14/6/2014. Vinculado ao Gabinete da Presidência, o Núcleo, 
que já desenvolvia suas a�vidades desde 2011, por meio do Juízo Conciliatório em 
Recurso de Revista, passou a exis�r formalmente a par�r de 1º/8/2014, data em que 
passaram a vigorar os efeitos da RA 164. Além da atribuição de confeccionar minutas de 
despachos em recursos de revista e de agravos de instrumento das respec�vas decisões, 
o Núcleo também auxilia o Juízo Conciliatório em Recurso de Revista e Agravo de 
Instrumento.
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Nova Intranet

Layout moderno, conteúdo mais enxuto e dinâmico, e navegação mais fácil foram 
algumas das novidades da nova Intranet TRT16, lançada em 13/8/2014. As novas 
funcionalidades centralizaram tudo num mesmo ponto, com mais segurança, 
consolidando os serviços disponíveis através de um login único, acessado pelo 
magistrado ou servidor informando o usuário e senha de rede. Porém, apesar de 
reunidos no mesmo local, os acessos passaram a ser personalizados por usuários.

Sistema de Gestão Orçamentária

O Sistema de Gestão Orçamentária (SIGEO) passou a ser u�lizado pela Secretaria de 
Orçamento e Finanças (SOF) do TRT16 desde o dia 15/8/2014, e foi implantado devido à 
carência de ferramentas na área de gestão orçamentária e financeira. O sistema é 
módulo do Sistema Integrado de Gestão Administra�va (SIGA).

Com a experiência do novo Sistema, o TRT-MA passou a apoiar, como mul�plicador, 
a implantação do SIGEO em outros Tribunais do Trabalho, como o TRT da 13ª Região 
(Paraíba), o TRT da 21ª Região (Rio Grande do Norte) e o TRT da 22ª Região (Piauí). 

Ins�tuição do Núcleo de Pesquisa Patrimonial

O Núcleo de Pesquisa Patrimonial foi ins�tuído pela Resolução Administra�va nº 
258, de 13/10/2014. À época, o planejamento estratégico 2010-2014 do TRT-MA, a Meta 
5 do CNJ para 2014, o Macrodesafio do Poder Judiciário para o período 2015-2020 com 
relação à “implantação de ações visando à efe�vidade das ações judiciais, propiciando a 
recuperação de bens e valores aos cofres públicos (execuções fiscais) e a solução 
defini�va dos li�gios cíveis e trabalhistas”, a eficiência da Administração Pública e a 
criação de uma estrutura centralizadora de informações para fins de localização de 
patrimônio passível de constrição judicial com bene�cios para a efe�vidade da execução 
foram fatores determinantes para a ins�tuição do Núcleo de Pesquisa Patrimonial.
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Instalado em 26 de maio de 1989, naquela época, o Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região chegou encontrando no Estado do Maranhão a Jus�ça do Trabalho 
composta das 1ª e 2ª Juntas de Conciliação e Julgamento (atuais Varas do Trabalho) de 
São Luís, instaladas, respec�vamente, em 1941 e 1979; e das Juntas de Conciliação e 
Julgamento de Imperatriz (instalada em 1986) e de Bacabal (instalada em 1987). 

Após 1989, foram criadas e instaladas mais dezenove varas do trabalho, perfazendo 
o total de 23 VTs no Maranhão, das quais sete na capital São Luís e 16 no interior do 
Estado, nos Municípios de Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, 
Caxias, Chapadinha, Estreito, Imperatriz (2), Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa 
Inês, São João dos Patos e Timon.

Atualmente, o Tribunal Pleno do TRT16 é composto por oito desembargadores e 
funciona em duas Turmas. Integram o Tribunal os desembargadores Luiz Cosmo da Silva 
Júnior (presidente), James Magno Araújo Farias (vice-presidente e corregedor), Américo 
Bedê Freire, José Evandro de Souza, Gerson de Oliveira Costa Filho, Márcia Andrea Farias 
da Silva, Ilka Esdra Silva Araújo e Solange Cris�na Passos de Castro Cordeiro.

Para as comemorações dos 25 Anos, o presidente Luiz Cosmo nomeou uma 
comissão mul�ssetorial para planejar e executar os eventos ao longo de todo o ano de 
2014. Cons�tuída pela Portaria GP nº 79/2014, a comissão desenvolveu o projeto, tendo 
como gestor o próprio presidente do TRT-MA. O Projeto 25 Anos foi alinhado ao Plano 
Estratégico do TRT-MA, nos temas Gestão de Pessoas e Polí�ca Ins�tucional, com os 
obje�vos de promover a educação corpora�va e aprimorar a comunicação com os 
públicos externo e interno, fortalecendo a imagem da ins�tuição. 

E, em 24/3/2014, o desembargador Luiz Cosmo fez a abertura oficial das 
comemorações dos 25 anos da ins�tuição, em Sessão Administra�va do Tribunal Pleno, 
lembrando que, em 26 de maio de 1989, quando da instalação do Tribunal Trabalhista no 
Maranhão, foi inaugurada a sua sede no mesmo prédio onde funciona até os dias de 
hoje, na Av. Senador Vitorino Freire, nº 2.001, Areinha. Também destacou a contribuição 
do órgão à sociedade maranhense ao longo desse tempo, depois de pertencer à 
jurisdição do TRT da 7ª Região (CE) durante 48 anos. 

“Caminhar com suas próprias pernas foi um passo significa�vo para a Jus�ça do 
Trabalho do Maranhão, que passou a desenvolver uma prestação jurisdicional mais 
célere, voltada para os anseios da sociedade a que serve, facilitando a vida do 
jurisdicionado e prestando um relevante serviço social”, considerou o magistrado.

O presidente disse ainda que as comemorações de aniversário divulgariam a 
importância da Jus�ça do Trabalho no Maranhão ao longo dos seus 25 anos de atuação, 
por meio de a�vidades voltadas à valorização histórica desta atuação, de forma a 
contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional, levando ao conhecimento da 
sociedade em geral, além da sua a�vidade-fim, suas ações de alcance social, ambiental e 
educa�vo. E que todas as a�vidades foram planejadas visando a contar com a 

26 DE MAIO DE 2014: 
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par�cipação dos magistrados e servidores tanto da capital como do interior do Estado, 
envolvendo todas as unidades judiciais e administra�vas do TRT-MA.

“Mercê desse fato histórico, que engrandece a todos nós, declaro oficialmente 
abertas as comemorações dos 25 anos do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão”, 
finalizou o desembargador presidente. 

SOLENIDADE COMEMORA OS 25 ANOS DO TRT

Foi realizada, no dia 22 de maio de 2014, a Sessão Solene em comemoração aos 25 
Anos do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA). O presidente do 
Tribunal, desembargador Luiz Cosmo, e o desembargador aposentado Alcebíades 
Tavares Dantas, juiz instalador do TRT-MA, descerraram a placa comemora�va do 25º 
Aniversário do Tribunal.  Em seguida, houve apresentação de um vídeo ins�tucional 
sobre os 25 anos da Jus�ça do Trabalho no Maranhão.

A programação incluiu ainda o lançamento do Selo Personalizado criado pelos 
Correios, cuja primeira obliteração foi feita pelo presidente Luiz Cosmo e a segunda, pelo 
primeiro presidente do TRT-MA, desembargador aposentado Fernando José Cunha 
Belfort.

Também houve a entrega de placas em homenagem aos magistrados que fizeram 
parte da primeira Corte do Tribunal. Receberam as placas os desembargadores 
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comemora�va dos 25 Anos do TRT-MA.



aposentados Alcebíades Tavares Dantas, Fernando José Cunha Belfort, Gilvan Chaves de 
Souza, Manuel Alfredo Mar�ns e Rocha (in memoriam, representado pela viúva Maria 
Primavera Cavalcan� Mar�ns e Rocha), Amélia Branco Bandeira Coelho (representada 
por seu filho Durval Francisco Coelho Filho) e Maria Ione Mar�ns de Araújo 
(representada por seu filho Sérgio Mar�ns de Araújo); e os juízes classistas integrantes 
da 1ª Corte, representantes dos empregados e empregadores, respec�vamente, José 
de Ribamar Carneiro Sobrinho e Manuel Nunes dos Santos Filho.

IMPRESSOS COMEMORATIVOS

Agenda Ins�tucional 2014
O TRT da 16ª Região lançou versão da 
A ge n d a  I n s� t u c i o n a l  2 1 0 4  co m 
informações históricas de destaque, 
como a instalação do Tribunal, em 26 de 
maio de 1989, congressos, premiações, 
criação da vara i�nerante, instalação do 
Sistema de Processo Judicial Eletrônico-
PJe e a�vidades culturais pioneiras, 
como o Concurso Painel Ar�s�co do 
Foro Astolfo Serra,  ocorr ido em 
2010/2011.

Calendário 25 anos
O calendário ins�tucional de 2014 também teve como tema os 25 anos do Tribunal e foi 
dedicado às 23 Varas do Trabalho no Maranhão. Há registro dos três prédios onde 
funcionaram as sedes do Foro Astolfo Serra, prédio que reúne as sete Varas do Trabalho 
de São Luís, assim como da criação e instalação de cada uma das varas trabalhistas.
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EVENTOS COMEMORATIVOS

Terceirizados ganham refeitório e sala de descanso

Para comemorar os 25 Anos também com os terceirizados, o desembargador Luiz 
Cosmo inaugurou, no dia 19/5/2014, um refeitório para os colaboradores que prestam 
serviço nos órgãos da Jus�ça do Trabalho em São Luís. O refeitório localiza-se no andar 
térreo do Anexo C do prédio-sede do TRT-MA. Composto de dois ambientes, o refeitório 
é a concre�zação de um desejo de alguns desses trabalhadores, que buscavam um local 
onde pudessem reunir-se para fazer suas refeições e descansar no intervalo da jornada 
de trabalho.

O presidente do TRT-MA ressaltou a sa�sfação e felicidade em entregar o refeitório 
aos terceirizados: “Espero que u�lizem bem este espaço e, com certeza, a par�r de 
agora, teremos terceirizados mais sa�sfeitos com o ambiente de trabalho”, declarou o 
magistrado durante a solenidade, que fez parte da programação comemora�va ao Dia 
do Trabalho.

Em complemento ao refeitório dos terceirizados, o presidente Luiz Cosmo 
inaugurou, ali, em 3/7/2015, um espaço de leitura. A inicia�va de inclusão cultural par�u 
da Comissão Ambiental do TRT-MA. 

Já o “Jornal dos Terceirizados” foi concebido pela Seção de Comunicação Social 
para ser um informa�vo semanal e levar aos terceirizados diferentes informações, 
divididas em editorias, dentre as quais no�cias, dicas de saúde, oportunidades, direitos 
e deveres trabalhistas e dicas culturais. O informa�vo foi lançado no dia 1º/6/2015, com 
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distribuição às segundas-feiras e �ragem de dois exemplares impressos em tamanho A3, 
afixados no Refeitório dos Terceirizados (no prédio-sede) e na Sala dos Terceirizados (no 
Foro Astolfo Serra), lugares escolhidos estrategicamente para a�ngir o máximo possível 
do público-alvo.

Exposição “Páginas da História” 

A Diretoria do Foro Astolfo Serra e o Centro de Memória e Cultura da Jus�ça do 
Trabalho do Maranhão (CEMOC) realizaram, no período de 24 a 28 de março de 2014, a 
exposição “Páginas da História”, uma mostra das publicações do TRT-MA, que incluiu 
revistas, jornais ins�tucionais e livros. Durante a exposição, os visitantes adquiriram 
gratuitamente exemplares da Revista do Tribunal.
Uma das peças de destaque da exposição foi o livro “Jus�ça do Trabalho – Evolução 
Histórica e Perspec�vas”, publicado por ocasião dos 10 anos de instalação do TRT-MA. 
Também fizeram parte da mostra exemplares do informa�vo ins�tucional “Parágrafo 
Único”, iniciado em 1994, e do jornal jurídico “Questão de Jus�ça”, ambos produzidos 
pela Seção de Comunicação Social da ins�tuição.

Comenda da Ordem Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho 

O TRT-MA realizou, no dia 12/6/2014, no Auditório Juiz Ari Rocha, a solenidade de 
outorga da comenda da Ordem Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho a 39 
personalidades que se destacaram na área do Direito do Trabalho e prestaram 
relevantes serviços à Jus�ça do Trabalho no Maranhão. 

A par�r de 2014, a solenidade de condecoração passou a ser realizada a cada dois 
anos, coincidindo com a data de comemoração de instalação do Tribunal, de acordo com 
a Resolução Administra�va nº 207/2013.
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Exposição “TRT 25 Anos”

O Centro de Memória e Cultura (CEMOC) realizou a exposição TRT 25 Anos. O 
evento reuniu discursos, símbolos do TRT, premiações e os projetos estratégicos 
desenvolvidos pela Jus�ça do Trabalho no Maranhão, além de informações históricas 
sobre os 25 anos de instalação do TRT-MA.

A exposição foi aberta no dia 21/7/2014, no saguão do 2º andar do Foro Astolfo 
Serra (FAS), sendo organizada por temas: Ato de Instalação do TRT; discursos de 
instalação do TRT; logomarcas e símbolos do TRT (bandeira, brasão, bótons e marcas); 
ações de Combate ao Trabalho Escravo; Projeto Caravana da Liberdade; Catálogo de 
Boas Prá�cas; símbolos de projetos estratégicos; publicações históricas do TRT; Projeto 
TRT Cantos e Encantos; histórico do Congresso Internacional de Direito do Trabalho; 
Processo Judicial Eletrônico e Expansão da Jus�ça do Trabalho.

Comemorações ao Dia do Servidor Público 

Como parte da programação comemora�va ao Dia do Servidor Público, por ocasião 
das comemorações dos 25 Anos do TRT-MA, a Escola Judicial realizou, de 13 a 
17/10/2014, vários cursos de formação para os servidores da Jus�ça do Trabalho do 
Maranhão, concomitantemente à realização da 2ª Semana de Formação dos 
Magistrados.  

E no dia 23/10/2014, no Auditório Ary Rocha, o TRT do Maranhão realizou a 
solenidade de comemoração do Dia do servidor Público com uma vasta programação 
dedicada a homenagear os servidores que colaboraram para o crescimento ins�tucional 
ao longo dos 25 anos de existência do Tribunal. O evento foi presidido pelo vice-
presidente e corregedor, no exercício da Presidência, desembargador James Magno 
Araújo Farias.

A entrega da segunda edição do Selo de Qualidade em Prestação Jurisdiciária para 
as Varas do Trabalho que se destacaram no ano de 2013 foi a primeira parte da 
programação. Receberam o Selo, a Vara do Trabalho de Barra do Corda (1º lugar), a 7ª 
Vara do Trabalho de São Luís (2º lugar) e a Vara do Trabalho de Chapadinha (3º lugar). O 
Selo de Qualidade é outorgado às Varas do Trabalho que conseguem alcançar os 
melhores resultados nas metas estabelecidas pelo Plano Estratégico do TRT da 16ª 
Região. 
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Em seguida, o TRT-MA condecorou 29 servidores que se destacaram no 
exercício de suas a�vidades na Jus�ça do Trabalho. Escolhidos pelos próprios 
servidores, os homenageados receberam a Medalha do Mérito do Servidor 
Judiciário Trabalhista da 16ª Região. A servidora da Seção de Comunicação 
Social, jornalista e cantora Maria Suely Cavalcante Pinto, abriu a solenidade 
cantando o Hino Nacional Brasileiro, acompanhada pelo violonista Luís Júnior. 

Foram agraciados: Allan Carlos de Sousa Marques (Gabinete da Presidência), José 
Valdionor Costa dos Santos (Gabinete da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo), 
Fabíola Andrea Nina Faray e Clodoaldo Mendes Rodrigues Filho (ambos do Gabinete do 
desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho); Ana Célia Ferreira Mendes (Secretaria 
de Administração); Lucira de Sales Fortes (2ª VT); Francisco de Assis Silva Santos (6ª VT); 
Cláudio José da Silva Ramos (1ª VT); Luiza Helena Braga Soares (Açailândia); Áurea 
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Suzana de Souza Marques  (Bacabal); Geisane Costa Santos de Almeida (Barra do Corda); 
José Barros de Oliveira Júnior (1ª VT); José Valdécio Ferraz Júnior (Caxias); Aurema 
Machado da Ponte Pessoa (Chapadinha); Remulu Mar�ns Sousa (1ª VT de Imperatriz); 
Gilberto Palácio de Andrade (Pinheiro); Anderson dos Santos (Balsas); Karla Patrícia 
Azevedo de Araújo (Santa Inês); Fernanda Cris�na Muniz Marques (Diretoria-Geral); 
Risoleta Ribeiro de Oliveira Sousa (Secretaria de Coordenação Judiciária); Emília 
Milhomen Costa (Distribuição dos Feitos do Foro Manuel Alfredo Mar�ns e Rocha - 
Imperatriz). 

Logo após, foi realizada a inauguração do Espaço Permanente de Exposição de 
Artes "Remir de Brito Lima". Localizado no térreo do prédio-sede da ins�tuição e criado 
pela Portaria do Gabinete da Presidência nº 1.039/2014, o Espaço visa a permi�r a 
magistrados, servidores e usuários dos serviços do TRT-MA um ambiente propício à 
divulgação e exposição de suas ap�dões ar�s�cas. Por meio da Resolução 
Administra�va nº 260/2014, o Tribunal Pleno atribuiu a esse espaço o nome de "Remir 
de Brito Lima" como forma de homenagear o ex-servidor falecido em 2001 e que se 
dedicava, nas horas vagas, à música e também apreciava outras expressões ar�s�cas. A 
placa de inauguração foi descerrada pelos filhos de Remir Lima, Gabrielli Marina Lima 
Menezes e Louis Vitor de Mesquita Lima, juntamente com o desembargador James 
Magno.

Para marcar a inauguração do Espaço Permanente de Artes, foi aberta a 2ª edição 
do Salão de Arte Talentos do TRT16, exposição que conta com trabalhos ar�s�cos 
produzidos pelos servidores do TRT-MA e que tem o obje�vo de valorizar servidores e 

Desembargador James Magno e filhos de Remir L ima inauguram espaço ar�s�co em homenagem 
ao servidor falecido.
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magistrados da Jus�ça do Trabalho do Maranhão, integrando-os, inclusive por meio da 
valorização das suas ap�dões ar�s�cas. 

Oito servidores par�ciparam do II Salão de Arte Talentos do TRT16, expondo 18 
obras de sua autoria: Cecílio Lobo Mendes (Centro de Memória e Cultura), Célia Cris�na 
Nunes Muniz (secretária-geral subs�tuta), Edvânia Ká�a Sousa e Silva (chefe do Centro 
de Memória e Cultura), Elizabeth do Carmo Salgado Leite Menezes (assessora do 
Gabinete da Desembargadora Márcia Andrea), Raimunda Nonata Araújo Teixeira (Seção 
de Biblioteca e Gestão Documental), Ronnie Márcio Duarte (3ª Vara do Trabalho de São 
Luís), Rosemary Rocha Araujo (chefe da Seção de Comunicação Social) e Stefânia 
Amorim Silveira (diretora de Secretaria da Vara do Trabalho de Barra do Corda). 
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IV Concurso de Reportagem premia jornalistas

O presidente Luiz Cosmo lançou o IV Concurso de Reportagem da Jus�ça do 
Trabalho do Maranhão em 11/3/2014 e realizou a solenidade de premiação, no dia 
1º/12 do mesmo ano. O TRT-MA premiou com o total de R$12.500,00 as categorias 
Jornalismo Impresso, Radiojornalismo e Fotojornalismo, além de duas menções 
honrosas.

Em Jornalismo Impresso, a premiação foi para reportagem: “Mão de Obra 
Carcerária: Uma Chance Para Recomeçar”, veiculada pelo jornal O Imparcial, de São Luís, 
de autoria da repórter Dalvana Mendes Teixeira; “O Cumprimento das Leis Trabalhistas 
Faz um Sonho Nascer”, veiculada pela Rádio Bandeirantes AM, de Goiânia-GO, de 
autoria da repórter Rosane Kotoski Dahmer, foi a vencedora da categoria 
Radiojornalismo; o repórter fotográfico José de Jesus Moreira Penha, autor da fotografia 
“Sol, Solda e Suor: Construindo o Caminho da Água”, publicada em matéria do jornal O 
Estado do Maranhão, foi o vencedor na categoria Fotojornalismo. 

As menções honrosas foram concedidas, a primeira para a reportagem “TRT na 
Escola: Formando Cidadãos Conscientes”, de autoria do repórter Sebas�ão Borges 
Júnior e veiculada pela Rádio Universidade FM, de São Luís-MA; e a segunda foi para a 
reportagem “Hoje é Dia Delas”, da repórter Sandra de Jesus Ribeiro Viana, veiculada no 
jornal O Imparcial, de São Luís-MA.

OBSERVAÇÃO:
Em virtude de as comemorações dos 25 Anos do TRT-MA terem se encerrado em dezembro de 2014, apenas o primeiro 
ano da Gestão do desembargador Luiz Cosmo consta desta publicação comemora�va. As realizações da Gestão 2014-
2015 completa constam de revista impressa já distribuída. 
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Expediente

Revista Eletrônica - Edição Especial 25 Anos do TRT-MA

REVISTA ELETRÔNICA
EDIÇÃO ESPECIAL COMEMORATIVA

25 ANOS DO TRT-MA

Produzida no Biênio 2014-2015

Presidente
Desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior

Vice-Presidente e Corregedor
Desembargador James Magno Araújo Farias

Diretor-Geral
Júlio César Guimarães

Secretário-Geral
Antonio Manoel Costa Silva

Produção 
SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TRT-MA
Telefones: (98) 2109-9307/9443 – 3221-1967 – 98864-1097
E-mail: ascom@trt16.jus.br

Relações Públicas
Rosemary Araujo

Jornalistas
Gisélia Castro
Suely Cavalcante

Administra�vo
Regina González – Técnico Judiciário

Estagiários
Álex Nunes – Publicidade e Propaganda
Jaynara Lima – Relações Públicas
Marina Brito – Jornalismo 

Terceirizada
Érika Carvalho – Recepcionista 

Coordenação 
Rosemary Araujo

Pesquisa e Redação
Gisélia Castro
Rosemary Araujo
Suely Cavalcante
Wanda Cunha

Edição
Gisélia Castro
Rosemary Araujo

Revisão
Antonio Manoel Costa Silva
Rosemary Araujo

Fotos e Pesquisa Histórica
Arquivos da Seção de Comunicação Social e do Centro de Memória e Cultura do TRT-MA

Diagramação 
Setor Gráfico e Seção de Comunicação Social do TRT-MA
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