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É com orgulho que nos dirigimos a cada integrante da instituição TRT 

da 16ª Região para dizer: você é peça fundamental para nós! Sendo magistrado, 
servidor, terceirizado ou estagiário, é importante que todos se sintam úteis, pois 
são engrenagens essenciais para que o Tribunal funcione de forma coesa. Assim, 
como retrata nosso slogan, todos têm que ter orgulho do nosso valor.

Diante desta perspectiva, procuramos proporcionar um maior conforto 
no local de trabalho, buscando a melhoria das estruturas físicas para que os 
nossos colaboradores (magistrados, servidores, terceirizados e estagiários) 
possam executar suas funções com o mínimo de conforto possível.

Nossa administração está voltada para a valorização de todos, pois 
acreditamos que administrar não signica só gerir recursos e designar tarefas 
aos seus subordinados; signica valorizar cada um dos seus colaboradores, 
dedicando-lhes respeito e tratando-os de forma digna.

Nesta edição comemorativa aos 30 anos do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região, queremos prestar nossa homenagem a todos aqueles 
que colaboram para que o Tribunal se faça presente, e em especial, a um setor 
que durante vários anos vem se dedicando com todo anco a realizar suas 
atividades, noticiando e propagando as ações realizadas pelo nosso Tribunal. A 
Seção de Comunicação Social, mesmo com um número insuciente de 
servidores, exerce suas funções de forma brilhante, enaltecendo às inúmeras 
ações realizadas durante décadas por este órgão do Poder Judiciário. Desta 
forma, com o intuito de evidenciar o grande trabalho realizado por esta unidade 

administrativa, resolvemos lançar a revista TRT EM NOTÍCIAS 2018, 
destacando os principais acontecimentos noticiados no período de janeiro a 
dezembro do ano de 2018, referentes às atividades desenvolvidas pelos nossos 
colaboradores, que devem ser valorizados pelos diversos e ecientes serviços 
prestados ao órgão e ao público em geral.

A todos vocês o nosso muito obrigado.

APRESENTAÇÃO

Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro
       Desembargadora Presidenta do TRT da 16ª Região

05



Presidenta do TRT-MA empossa novos gestores para o biênio 2018-2019 

A presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª  Região (TRT-MA) , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, deu posse, no dia 2 de 
janeiro, no Gabinete da Vice-Presidência, 
aos novos gestores da Justiça do Trabalho no 
Maranhão para o biênio 2018-2019.

 

       A presidente falou da grande felicidade 
e alegria em empossar os servidores 
escolhidos para compor sua equipe de 
trabalho e disse que a escolha recaiu sobre 
os servidores que vêm ajudando o tribunal a 
crescer. A desembargadora ressaltou que 
prestigiou servidores do quadro, "e tendo 

Relação dos empossados:

Noredim de Oliveira Reuter Ribeiro 
Neto Secretaria-Geral da Presidência

Celson de Jesus Moreira Costa
Diretoria-Geral

Marcos Pires Costa
Secretaria da Corregedoria

Sara Serra Sousa Martins 
Secretaria de Coordenação Judiciária

Daniel Leite Guimarães
Secretaria de Orçamento e Finanças 

(SOF)

Sérgio Raimundo Brito Pinho
Coordenadoria de Serviços Gerais

Aline Cristina Sales Lobato
Coordenadoria de Gestão Estratégica, 

Estatística e Pesquisa

José Augusto Castelo Branco Filho
Coordenadoria de Controle Interno

José de Ribamar de Sousa Chagas 
Júnior Assessoria Administrativo da 

Presidência

Jose Adolfo de Jesus Dias dos Santos
Assessoria do CEJUSC (Centro Judiciário 
de Métodos Consensuais de Solução de 

Disputas)

Marcos Timóteo Spinoza dos Santos
Assessor Gabinete Desembargador James 

Magno Araújo Farias

Allan Carlos de Souza Marques
Secretário Executivo Escola Judicial.

Presentes também à solenidade, os 
servidores José de Ribamar Santos  
Batista e Luis de Moura Silva Filho 

foram designados, respectivamente, chefe 
da Seção de Apoio do Fórum Astolfo Serra 

e chefe da Seção de Segurança e 
Inteligência Institucional do TRT-MA. 

03.01.2018 - Responsável: Suely Cavalcante
certeza que cada um fará o seu melhor pelo TRT da 16ª 
Região”.

Na oportunidade, a desembargadora reiterou 
compromissos de sua gestão, dentre eles, a valorização 
do servidor e o trabalho com anco para alavancar a 
posição do tribunal na atividade m com uma prestação 
jurisdicional eciente.  Ela também rmou o 
compromisso de desenvolver uma gestão compartilhada 
com magistrados e servidores. A presidenta desejou 
sucesso aos empossados e enfatizou que dará todo o 
apoio necessário para a concretização dos projetos. "Não 
abro mão de um resultado positivo ao nal desse biênio. 
Vamos trabalhar para isso e conseguir o sucesso que 
merecemos ter", nalizou.

 A solenidade de posse foi prestigiada por 
magistrados, servidores, além de familiares e amigos dos 
empossados.

JANEIRO
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Presidenta do TRT-MA propõe 
gestão compartilhada durante 
reunião com juízes da primeira 

instância
12.01.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

15.01.2018 - Responsável: Rosemary Araújo

A co laboração  e  cooperação  dos 
magistrados foi o tema central da reunião entre a 
presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, e os juízes e 
juízas do trabalho titulares e substitutos das 
Varas do Trabalho de São Luís e do interior do 
Estado. Iniciativa da Presidência, o encontro 
realizado na manhã do dia 11, no Auditório 
"Professora Maria da Graça Jorge Martins" da 
Escola Judicial, foi uma oportunidade para a 
d e s e m b a r g a d o r a  o u v i r  s u g e s t õ e s  e 
r e i v i n d i c a ç õ e s  d o s  m a g i s t r a d o s  q u e 
contribuíssem para a melhoria dos serviços 
prestados pelo TRT maranhense.

A presidenta Solange voltou a destacar a 
busca por uma gestão compartilhada com 
magistrados e servidores, e construir um plano 
de ação com a participação de todos. Também 
falou das propostas que pretendia implementar 
com relação aos andamentos do protocolo 
administrativo e de outras iniciativas para 
melhorar a estrutura física e operacional das 
unidades da Justiça do Trabalho no estado, em 
especial do Fórum Astolfo Serra, sede das VTs de 
São Luís e a construção do novo Fórum de 

Imperatriz, entre outras questões.

Os magistrados elogiaram a iniciativa da 
Presidência, manifestaram interesse em colaborar 
com a administração e apresentaram sugestões.

Sugestões:

Reposição dos vidros de balcões de 
atendimento das Varas do Trabalho do Maranhão - 
sugestão apresentada pelo juiz Saulo Tarcísio de 
Carvalho Fontes, titular da 2ª Vara do Trabalho de 
São Luís e presidente da Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 16ª Região, e pelo juiz 
titular da 1ª Vara do Trabalho de São Luís e diretor 
do Fórum Astolfo Serra, Antônio de Pádua Muniz 
Corrêa.

Ações para garantir mais segurança no 
Fórum Astolfo Serra - sugestões feitas pelo juiz 
Manoel Lopes Veloso Sobrinho, titular da 3ª Vara do 
Trabalho de São Luís.

Contratação de técnico de informática ou 
convênio com uma empresa da área para 
atendimento nas varas trabalhistas da Região 
Tocantina - sugestão da juíza do trabalho 
substituta da 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz, 
Theanna de Alencar Borges.

Ações referentes à Gestão de Pessoas visando 
ao aprimoramento prossional e crescimento 
pessoal - sugestão apresentada pela juíza Liliana 
Maria Ferreira Soares Bouéres, titular da Vara do 
Trabalho de Chapadinha.

Abertura do Ano Judiciário: Presidenta do TRT-MA apresenta projeto de 
governança para o Biênio 2018-2019 

A solenidade de abertura ocial do Ano Judiciário 2018 da Justiça do Trabalho no Maranhão foi 
conduzida pela presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, na manhã do dia 12 de janeiro, no Auditório Juiz Ari Rocha, 
localizado no prédio-sede do TRT. Na ocasião, a presidenta apresentou os principais projetos do plano de 
ação da sua gestão para o biênio 2018-2019, defendendo uma gestão compartilhada, com a participação 
de magistrados e servidores.

Entre os principais pontos do plano de ação, a desembargadora destacou a recuperação da 
infraestrutura do prédio-sede e das Varas do Trabalho que necessitarem de atenção; e a valorização dos 
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servidores.

A agilização dos atos administrativos, envolvendo procedimentos e prazos, e a instituição de 
equipe de articulação política para atuar no âmbito dos Governos Federal, Estadual e Municipal, do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em busca de recursos 
nanceiros e da criação de cargos e funções comissionadas, também foram  ações previstas no plano de 
ação.

A presidenta Solange elegeu ainda, entre suas prioridades,  a eciência dos atos judiciais por meio 
da realização de mutirões de sessões, novas rotinas de trabalho para a redução de prazos, empenho no 
cumprimento de metas, implantação da conciliação virtual e do setor pré-processual, dentre outras 
providências, visando à otimização dos recursos tecnológicos e humanos.

"Nossos projetos são possíveis porque são reais, deles somos merecedores e trabalharemos 
obstinadamente por cada um", armou. Otimista, a presidenta disse que o otimismo aliado ao amor “que 
doamos todos os dias ao nosso trabalho e à cooperação mútua, construiremos juntos uma melhor e 
maior 16ª Região para a sociedade e para todos nós que a servimos".

Em seguida, o diretor-geral do TRT-MA, Celson de Jesus Moreira Costa, falou sobre as expectativas 
promissoras da nova gestão. Na sequência, o professor doutor Dante Marcello Claramonte Gallian 
proferiu a palestra "Ética no Trabalho".

Ao nal do evento, com a nalidade de promover a responsabilidade ambiental, a desembargadora 
Solange fez o plantio simbólico de uma muda de sapotizeiro na portaria de acesso à garagem dos 
magistrados, no prédio-sede do Tribunal. O ato simbólico marcou o lançamento da primeira campanha 
da gestão 2018-2019, com o tema "Doe uma semente para a Mãe Natureza! Salve vidas plantando vida 
nos canteiros da 16ª Região". 

Prestigiaram a solenidade os desembargadores Américo Bedê Freire (vice-presidente e corregedor), 
Ilka Esdra Silva Araújo (vice-diretora da Escola Judicial) e Luiz Cosmo da Silva Júnior, juízes do trabalho 
titulares e substitutos das Varas do Trabalho da Capital e do interior, gestores, servidores, estagiários e 
terceirizados do Regional, além de outras autoridades jurídicas do cenário local.

JANEIRO08
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TRT-MA institui Comitê de 
Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

Presidenta do TRT-MA altera composição da Comissão de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho

Presidenta do TRT-MA empossa nova 
assessora do CEJUSC

17.01.2018 - Nanajade Rinaldi (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

23.01.2018 - Nanajade Rinaldi  (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

17.01.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

O Comitê de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (CGovTIC) do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região foi 
instituído pela presidenta do Tribunal, 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, por meio da Portaria do 
Gabinete da Presidência nº 31/2018. O comitê é 
responsável pelo estabelecimento de estratégias, 
indicadores e metas institucionais, aprovação de 
planos de ações, bem como orientação das 
iniciativas e dos investimentos tecnológicos no 
âmbito do TRT-MA.

A iniciativa atendeu ao disposto no artigo 
7º da Resolução n° 211/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça, que instituiu a Estratégia 
Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, empossou, em 15 
de janeiro, no Gabinete da Presidência, a servidora 
Adriana Ramos Viana no cargo de assessora do Centro 
Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas em São Luís (CEJUSC-JT). A servidora foi 
nomeada por meio da Portaria do Gabinete da 
Presidência nº 37/2018.

A presidente desejou sucesso à Adriana e disse 
que a posse foi mais um gesto de reconhecimento aos 
servidores do quadro de pessoal do Tribunal. "Faço 
esse registro porque um dos compromissos da minha 
gestão é a valorização dos servidores do quadro", 
armou.

A desembargadora Solange também disse que 
Adriana foi indicada pela juíza Ângela Cristina 
Carvalho Mota Luna, coordenadora do CEJUSC-JT, e a 

indicação foi imediatamente aprovada porque 
tem certeza da capacidade e competência da 
servidora.

Adriana agradeceu à presidente e à juíza 
Ângela, disse que se sentiu honrada pelo 
convite, e prometeu dar o melhor de si no 
CEJUSC-JT e ajudar a juíza Ângela no que for 
preciso.

Magistrados, gestores e servidores do TRT 

participaram da solenidade.

CEJUSC-JT - instituído pela Portaria do Gabinete da 
Presidência nº 1.103/2016, o Centro de Conciliação em 
São Luís presta serviço de solução alternativa de 
conito, incentivando a autocomposição das partes e 
disseminando a cultura da pacicação social. 
Abrangendo todas as sete Varas do Trabalho da capital, 
o CEJUSC é composto por servidores dessas VTs, que 
foram capacitados para atuarem como conciliadores. 

JANEIROJANEIRO 09

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, determinou 
alteração na composição da Comissão de Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho (CESMT) do TRT, 
que foi instituída para o biênio 2018-2019. A medida 

atende ao previsto na Resolução do nº 141/2014 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT), que dispõe sobre constituição de 
comissão responsável pela Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho no âmbito dos 
Tribunais Regionais do Trabalho.

A Comissão tem como integrantes a 
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desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva, 
diretora da Escola Judicial do TRT-MA e gestora 
Regional do Programa Trabalho Seguro (presidente); 
a juíza Liliana Maria Ferreira Soares Bouéres, 
titular da Vara do Trabalho de Chapadinha, gestora 
Regional do Programa Trabalho Seguro e presidente 
substituta da comissão; juiz Saulo Tarcísio de 
Carvalho Fontes, titular da 2ª Vara do Trabalho de 
São Luís; e os servidores Maria do Carmo da Silva 
Matos, representante da Diretoria-Geral; Manoel 
Ricardo Beckman de Jesus, representante da Seção 
de Engenharia; Nikole Melo de Mendonça , 
representante da Seção de Engenharia; Ércio Murilo 
Sousa Cutrim, representante da Seção de Saúde; e 
Tatiana de Morais Lacerda e Silva, servidora com 
qualicação em área relacionada à Segurança do 
Trabalho.

Dentre as atribuições da CESMT estão a 
de promover periodicamente ações educativas 
para magistrados e servidores a respeito das 
doenças ocupacionais e dos acidentes em 
serviço; atuar, em conjunto com as demais áreas 
do Tribunal, no desenvolvimento e na 
implementação do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), para 
adoção de medidas corretivas e/ou preventivas 
identicadas nos referidos programas; atuar em 
conjunto com as áreas do Tribunal que 
desenvolvem atividades de promoção da saúde, 
de qualidade de vida, de organização do trabalho 
e/ou de ações relativas à prevenção de riscos e 
doenças relacionados ao trabalho, entre outras.

Presidenta do TRT-MA realiza etapa 
de campanha de sustentabilidade no 

Fórum Astolfo Serra 

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, deu seguimento 
à campanha de sustentabilidade "Doe uma semente 
para a Mãe Natureza! Salve vidas plantando vida nos 
canteiros da 16ª Região", na manhã de 23 de janeiro, 
no estacionamento do público externo do Fórum 
Astolfo Serra (FAS), sede das Varas do Trabalho de 
São Luís.

A presidenta plantou uma muda de 
sapotizeiro em um dos canteiros do estacionamento. 
O plantio também foi feito pelo juiz Antonio de 
Pádua Muniz Corrêa, titular da 1ª Vara do Trabalho 
de São Luís e diretor do Fórum Astolfo Serra; e pela 
advogada Darci Costa Frazão, presidente da 
Associação Maranhense de Advogados Trabalhistas 
(AMAT).

Segundo a presidenta, a campanha chama a 
atenção para a necessidade de preservação da 
natureza nas unidades da Justiça do Trabalho. No 
Fórum Astolfo Serra, os canteiros que continham 
apenas grama receberam mudas de plantas que, no 
futuro, ajudarão a tornar o local mais agradável, 

com ar mais puro e clima ameno.

O juiz Antonio de Pádua parabenizou a 
presidenta pela iniciat iva,  ressaltou a 
sensibilidade da alma feminina em efetivar 
campanhas como essa e disse que o Fórum cará 
mais agradável com as futuras árvores. 
Campanha -  a campanha tem como objetivo 
promover a conscientização ambiental entre 
magistrados e servidores da Justiça do Trabalho 
no Maranhão, e resgatar a missão social do 
Tribunal em formar uma sociedade mais 
sustentável e responsável em preservar a 
natureza. A campanha foi lançada pela 
presidenta Solange no nal da solenidade de 
abertura do Ano Judiciário 2018, realizada em 12 
de janeiro.

Doação de viatura - após o plantio das 
mudas, a presidenta Solange fez a entrega de 
uma viatura para o Posto de Segurança do 
Fórum. Um veículo vectra, em perfeitas condições 
de uso, totalmente revisado, plotado e 
caracterizado como viatura do Judiciário, 
conforme preceitua a Resolução 175/2016 do 
CSJT. O veículo destina-se às rondas nas 
adjacências do Fórum Astolfo Serra.

A  so l en idade  f o i  p r es t i g i ada  por 
magistrados, gestores, servidores e advogados. 

23.01.2018 - Redação: Nanajade Rinaldi Responsável: Suely Cavalcante
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TRT-MA altera composição do Comitê Gestor Regional do PJe  

Presidenta do TRT-MA reúne gestores para traçar diretrizes 
administrativas   

24.01.2018 - Nanajade Rinaldi (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

26.01.2018 - Responsável: Rosemary Araújo

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, designou, por meio da Portaria do Gabinete da Presidência nº 
91/2018, a nova composição do Comitê Gestor Regional do Sistema PJe (CGRPJe). Para a gestão do 
biênio 2018-2019, o Comitê foi instituído por meio da  Portaria GP nº 68/2018, com a responsabilidade 
de administrar o Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe), no âmbito de 
primeiro e segundo graus de jurisdição deste Regional.

De acordo com a Portaria GP nº 91/2018, a desembargadora Solange é a coordenadora do Comitê; 
que tem ainda como integrantes juízes da primeira instância; servidores da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT; servidores de Varas do Trabalho de São Luís, ocial 
de justiça, além de um procurador do trabalho, um procurador do Estado do Maranhão e um advogado.  

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, reuniu os gestores administrativos da instituição, na manhã do dia 
25, no Auditório da Escola Judicial (1º andar do prédio-sede), para tratar das diretrizes visando à 
consecução das ações em andamento e das planejadas pela Administração para o biênio 2018-2019. O 
encontro foi organizado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa (CGEEP).

JANEIROJANEIRO 11
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A desembargadora Solange falou 
sobre a pretensão de realizar reuniões 
semelhantes mensalmente, visando à 
boa administração do Tribunal no 
cumprimento das metas que devem 
atender ao planejamento estratégico. 
Mais uma vez, destacou que o foco da sua 
gestão se concentra no binômio 
"valorização do servidor" e "eciência da 
atividade-m". A presidenta defendeu a 
eliminação do retrabalho, a m de 
alcançar uma boa gestão de controle dos 
atos administrativos.

Destacou, entre as diretrizes 
traçadas pela administração, a adoção de 
um rito processual administrativo e 
prazos no trâmite processual, com o 
estabelecimento de prioridades e a 
conclusão da revisão do Regulamento 
Geral Consolidado. A presidenta 
garantiu que a inserção de dados no 
Sistema e-Gestão também ser ia 
acompanhada com especial atenção da 
administração do Tribunal, sendo pelos 
gestores sob a supervisão do secretário-
geral da Presidência, Noredim Oliveira 
Reuter Ribeiro Neto, indicado para 
ministrar curso sobre a utilização do 
sistema.

A obrigatoriedade de registro das 
ações voltadas ao cumprimento das 
metas institucionais junto à CGEEP e a 
participação mais efetiva de todo o corpo 
funcional do TRT-MA nos eventos 
institucionais, em seus diversos 
segmentos, também foram abordadas 
pela desembargadora.
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TRT-MA atualiza composição do Comitê Gestor Regional da Política 
Nacional de Atenção Prioritária à primeira instância

29.01.2018 -  Responsável: Suely Cavalcante

A atualização da composição do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária 
ao Primeiro Grau de Jurisdição do tribunal foi determinada pela presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, de 
acordo com a Portaria do Gabinete da Presidência nº 106/2018. A atualização foi necessária em virtude 
da saída da magistrada Érika Guimarães Gonçalves Dovera, que era coordenadora, e da remoção do juiz 
Fernando Luiz Duarte Barboza, indicado pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 16ª Região 
(Amatra XVI), para o TRT da 13ª Região. Eles foram substituídos, respectivamente, pelos magistrados 
Paulo Sérgio Mont'Alverne Frota, titular da 7ª Vara do Trabalho de São Luís e atual coordenador do 
Comitê, que havia sido  eleito suplente; e Saulo Tarcísio de Carvalho Fontes, juiz titular da 2ª Vara do 
Trabalho de São Luís.

O Comitê foi instituído pela Portaria do Gabinete da Presidência nº 530/2016. Os demais 
membros do Comitê são os magistrados Gabrielle Amado Boumann, juíza do trabalho substituta da ª VT 
de São Luís; Sergei Becker, juiz do trabalho substituto da 2ª Vara do Trabalho de São Luís; e os 
servidores Gutemberg Pereira Vidal Santos, do Setor de Apoio ao Sistema Pje da CTIC e secretário do 
comitê; e Marcos Pires Costa, secretário da Corregedoria.

O Comitê também tem os integrantes sem direito a voto, indicados pela Amatra XVI e o Sindicato 
dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU no Maranhão (Sintrajufe-MA). Pela Amatra XVI, também 
faz parte do Comitê o juiz do trabalho substituto da 5ª Vara do Trabalho de São Luís Paulo Fernando da 
Silva Santos Júnior. As representantes do Sintrajufe-MA são Terezinha de Jesus Souza, servidora 
aposentada, e Telma Maria Matos Brito Filha, servidora lotada na 1ª Vara do Trabalho de São Luís.

Comitê - uma das atribuições do Comitê é elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça plano 
de ação com vistas ao alcance, no âmbito deste Regional, dos objetivos da Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituída pela Resolução CNJ nº 194/2014.
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Participações

Em seguida, os gestores 
a c o m p a n h a r a m  a s 
orientações do diretor-geral, 
Celson de Jesus Moreira 
Costa; da juíza auxiliar da 
Presidência, Érika Guimarães 
G o n ç a l v e s  D o v e r a ;  d o 
s e c r e t á r i o - g e r a l  d a 
Presidência, Noredim Oliveira 
Reuter Ribeiro Neto; e da 
coordenadora de Gestão 
Estratégica, Estatística e 
Pesquisa, Aline Cristina Sales 
Lobato.
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Presidenta do TRT-MA reúne-se com 
prefeito de São Luís e solicita 

benfeitorias para áreas adjacentes ao 
Fórum Astolfo Serra e sede do TRT   

31.01.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, reuniu-se, na tarde do dia 29 de janeiro, com o 
prefeito de São Luís, Edvaldo de Holanda Braga Júnior, 
oportunidade em que solicitou providências urgentes para a 
revitalização das áreas externas do prédio-sede do Tribunal e do 
Fórum Astolfo Serra (FAS), sede das Varas do Trabalho de São 
Luís. O diretor-geral do TRT, Celson de Jesus Moreira Costa, e o 
chefe substituto do Núcleo de Assessoramento Jurídico (NAJ), 
Wellington Bringel de Almeida, também participaram da 
reunião. Presente, ainda, o secretário municipal da Fazenda de 
São Luís, Délcio Rodrigues. A iniciativa integrou o conjunto de 
ações referentes ao planejamento estratégico da gestão do 
Tribunal para o biênio 2018-2019.

Entre as ações de revitalização, a desembargadora 
solicitou a limpeza da Vala da Macaúba, que ca na lateral do 
FAS, e na área por trás do prédio-sede do TRT; podas das árvores 
dos canteiros próximos ao Fórum; asfaltamento; iluminação e 
disciplinamento do trânsito de veículos nas mediações da 
Justiça do Trabalho. A presidenta também solicitou a doação de 
uma ambulância para servir aos magistrados, servidores e 
jurisdicionados que buscam a solução de conitos nos fóruns 
da Justiça Trabalhista da capital.

Na ocasião, a presidenta armou que as solicitações estavam ligadas à  necessidade continuada da 
melhoria dos serviços jurisdicionais trabalhistas, pois o atendimento traria impactos positivos e diretos na 
vida dos cidadãos que recorrem à Justiça do Trabalho para a solução de seus conitos, uma vez que 
proporcionariam bem-estar e segurança a todos que circulam e atuam nas unidades da Justiça Trabalhista 
da capital.

Edvaldo Holanda Júnior ouviu as reivindicações da presidenta e determinou ao secretário Municipal de 
Governo, Pablo Zarthur Caffé da Cunha Rebouças, que providenciasse o atendimento das demandas 
requeridas junto aos órgãos competentes.

Presidenta do TRT-MA 
requer disciplinamento do 

trânsito nas imediações dos 
prédios do TRT e Fórum 

Astolfo Serra 
31.01.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A revitalização da sinalização de 
trânsito, a instalação de semáforos, de 
barreiras eletrônicas e de outras 
providências, a m de tornar o trânsito 
mais seguro nas áreas das unidades da 
Justiça do Trabalho em São Luís, situadas 
no bairro Areinha, foram assuntos 
abordados na reunião entre a presidenta 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, e o secretário municipal de 
Trânsito e Transportes de São Luís, 
Canindé Barros, no dia 9 de janeiro, na 
sede da Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes, no bairro Ipase. A iniciativa 
foi uma das ações do planejamento 
estratégico da gestão do Tribunal para o 
biênio 2018-2019.

A desembargadora Solange alertou para a necessidade de 
disciplinar o trânsito nas áreas adjacentes ao Fórum Astolfo 
Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís, e prédio do TRT, 
a m de garantir mais segurança aos usuários, magistrados, 
servidores e todos que prestam serviço à Justiça do Trabalho na 
capital. Ela armou que a deciência de sinalização pela 
ausência de semáforos, faixa de pedestre, redutor de 
velocidade, entre outras, tem ocasionado inúmeras colisões de 
veículos nas áreas, ameaçando constantemente, a vida de 
magistrados, servidores, jurisdicionados e pedestres em geral.

Canindé Barros prometeu que a SMMT implementaria as 
medidas necessárias para sinalização adequada e orientação 
do trânsito no local. O secretário solicitou um prazo de 30 dias 
enquanto aguardava a liberação de equipamentos de 
sinalização necessários para iniciar os trabalhos.

SMTT - o diretor-geral do TRT, Celson de Jesus Moreira Costa; o 
secretário-geral da Presidência, Noredim Oliveira Reuter 
Ribeiro Neto; a assessora jurídica da Presidência, Ana Maria 
Cordeiro Mendes; o chefe substituto do Núcleo de 
Assessoramento Jurídico (NAJ), Wellington Bringel de Almeida; 
e o chefe da Seção de Segurança e Inteligência Institucional, 
Luis de Moura Silva Filho, também participaram da reunião na 
SMTT. Pela Secretaria, participou, ainda, o consultor da Área 
de Transportes, Manuel Cruz Júnior.
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TRT-MA realiza serviços de 
reformas e melhorias nas 
instalações do prédio-sede   

01.02.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

Com o objetivo de proporcionar mais 
segurança, conforto e bem-estar a magistrados, 
servidores, terceirizados e estagiários do prédio-
sede do Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA), a presidenta do Tribunal, desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
determinou a realização de vários serviços de 
reforma nas instalações do prédio. Os serviços 
foram coordenados pela  Secretar ia  de 
Administração

Na primeira etapa, foram executados 
serviços de harmonização e padronização dos 
ambientes com a pintura dos corredores do 6º, 3º 
e 2º andares, e das salas desses andares e da 
Escola Judicial. Ao mesmo tempo, foram 
iniciadas, nos 2º e 3º andares, as obras de 
reforma e adaptação dos banheiros e hall dos 
e levadores .  A inda nessa e tapa,  foram 
contempladas a Diretoria-Geral, Secretaria 
Judiciária, Coordenadoria de Jurisprudência e 
Acórdão, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
Escola Judicial, Coordenadoria de Precatórios, 
Seção de Almoxarifado e Secretaria do Tribunal 
Pleno.  

Presidenta do TRT-MA designa 

nova composição para Comissão 

Permanente de Segurança   

01.02.2018 - Nanajade Rinaldi (estagiária) /Responsável: Suely Cavalcante

A nova compos ição  da  Comissão 
Permanente de Segurança do Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) foi 
designada pela presidenta do Tribunal, 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, por meio da Portaria do 
Gabinete da Presidência nº 118/2018.

Compete à Comissão elaborar o Plano de 
Proteção e Assistência aos magistrados em 
situação de risco; realizar estudo visando à 
adoção das medidas para reforçar a segurança 
dos magistrados, servidores e demais usuários 
da Justiça do Trabalho do Maranhão, bem como 
das instalações judiciárias e administrativas a 
que se referem os incisos I a IV do artigo 1º da 
Resolução nº 104, de 06 de abril de 2010, do 
Conselho Nacional de Justiça, entre outras 
atribuições.

Após o encerramento das atividades de 
pinturas das salas, foram efetuados os reparos das 
portas principais de cada unidade, caixas de 
eletricidade e telefonia dos corredores, e ainda, a 
axação de identicação, conforme projeto 
elaborado e executado pelo Serviço de Engenharia e 
Setor Gráco deste Tribunal, respectivamente.

Em
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Presidenta do TRT-MA faz vistoria 
no CEJUSC e às 4ª e 7ª Varas do 

Trabalho de São Luís    
08.02.2018 - Nanajade Rinaldi (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
vistoriou, na manhã de 5 de fevereiro, as instalações 
do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas em São Luís (CEJUSC-JT) e 
nas 4ª e 7ª Varas do Trabalho em São Luís, 
localizados no Fórum Astolfo Serra, sede das VTs da 
capital, oportunidade em que vericou os estragos 
causados pelo alagamento durante as chuvas no m 
de semana. O alagamento causou danos na 

A iniciativa integrou o conjunto de ações 
elencadas no planejamento estratégico da gestão do 
Tribunal para o biênio 2018-2019. 

14
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Presidenta do TRT-MA designa nova composição para Comitês 
Orçamentários de 1º e 2º Graus e Comitê Gestor da TIC 

08.02.2018 - Nanajade Rinaldi (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do 
T r a b a l h o  d a  1 6 ª  R e g i ã o  ( T R T - M A ) , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, indicou, nominalmente os 
membros dos Comitês Orçamentários de 1º e 2º 
Graus e do Comitê Gestor de Segurança da 
Informação e Comunicação (CGSIC), conforme 
as Portarias do Gabinete da Presidência n° 
147/2018 e n° 152/2018, respectivamente.

Comitês Orçamentários de 1° e 2° Graus – 
entre as atribuições do comitê estão as de 
auxiliar na captação das necessidades ou 
demandas; auxiliar na elaboração da proposta 
orçamentária e na execução do orçamento, por 
meio do acompanhamento de projetos, 
iniciativas e contratações; e zelar pela 
observância das disposições contidas na 
Resolução CNJ n.º 195/2014. O Comitê foi 

instituído por meio da Portaria GP nº 531/2016.

Comitê Gestor de Segurança da Informação e 
Comunicação (CGSIC) – são atribuições do CGSIC 
estabelecer diretrizes e denições estratégicas na 
implementação das ações de segurança da 
informação e comunicações no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região; gerenciar e 
avaliar os resultados de auditorias de conformidade 
de segurança da informação e de aspectos legais 
relacionados à proteção das informações; propor 
normas e procedimentos internos relativos à 
segurança da informação e comunicações, em 
conformidade com as legislações existentes sobre o 
tema; e analisar os casos de violação da Política e 
das Normas de Segurança da Informação e 
Comunicação, encaminhando-os a Presidência do 
Tribunal, quando for o caso. O Comitê foi instituído 
por meio da Portaria GP nº 242/2017.

Presidente eleito do TST 
defende unidade e diálogo para 
fortalecimento da Justiça do 

Trabalho   

09.02.2018 - Responsável: Gisélia Castro

O ministro João Batista Brito Pereira, 
presidente eleito do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), defendeu a proposta da 
unidade entre as diversas instâncias do 
Judiciário Trabalhista e associações de 
magis trados  e  de  serv idores  para  o 
fortalecimento da Justiça do Trabalho. 
"Precisamos estar unidos", declarou na 
palestra realizada no dia 9 de fevereiro, no 
Auditório Ari Rocha, sede do Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA). Eleito 
presidente do TST para o biênio 2018/2020, o 
ministro Brito Pereira tomou posse no cargo 
em 26 de fevereiro.
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estrutura física das unidades e em equipamentos de informática, inviabilizando a realização das 
atividades diárias nos locais.

A presidenta acompanhou os serviços de reparos efetuados nas unidades. Na época, a 
administração tomou as providências necessárias visando à normalização do expediente, que foi 
regularizado em poucos dias.

As obras de reparos foram executadas pela Versal Construções, empresa responsável pelo serviço 
de manutenção predial do TRT, conforme informações prestadas pelo chefe da Seção de Engenharia, 
Manoel Ricardo Beckman de Jesus.

O diretor-geral do TRT, Celson de Jesus Moreira Costa, e a secretária de Administração, Sílvia 
Maria Pontes de Castro, também efetuaram vistoria nas unidades atingidas.

Suspensão - durante o período de reparos, a presidenta Solange determinou a suspensão do expediente, 
atendimento ao público e de prazo nas respectivas unidades.



FEVEREIRO16

EmTRT      Notícias 2018

questões relativas ao trabalho seguro e à erradicação do trabalho infantil. Ele considera importante 
envolver cada vez mais a participação do empresariado e dos parlamentares nessas ações. 
"Precisamos ouvir os parlamentares dentro do Tribunal e mostrar para eles como o nosso trabalho é 
eciente", armou. 

O ministro elogiou práticas implementadas pelo TRT-MA, dentre as quais, a contribuição do 
Núcleo de Pesquisa Patrimonial para execução trabalhista. Fez referência também ao cumprimento 
da Resolução CNJ 219/2016 e os encaminhamentos do precatório.

O evento foi prestigiado por desembargadores do TRT, magistrados da primeira instância, 
advogados, servidores, terceirizados e estudantes. No encerramento, houve apresentação do Bicho 
Terra, grupo artístico de São Luís que difunde manifestações da cultura popular maranhense.

 

O ministro veio ao TRT-MA a convite da presidenta do Tribunal, desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro. A presidenta fez a abertura do evento. A mesa foi composta, 
também, pelo vice-presidente e corregedor do TRT-MA, desembargador Américo Bedê Freire; pelo 
então presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 16ª Região (Amatra XVI), juiz Saulo 
Tarcísio de Carvalho Fontes, que saudou o ministro, ressaltando o seu perl conciliador; e pelo 
procurador do Estado, Antonio Augusto Acosta Martins.

Na oportunidade, o ministro 
falou sobre o desempenho da Justiça 
do Trabalho, enfatizando que os 
resultados da JT comprovam sua 
importância para a sociedade, ao 
mesmo tempo em que ressaltou a 
necessidade de maior divulgação dos 
resultados alcançados pela justiça 
especializada.

Conforme o ministro Brito 
Pe r e i r a ,  dados  e s t a t í s t i c o s  e 
programas de proteção de direitos 
sociais e trabalhistas como o Projeto 
Vara Itinerante mostram a força do 
Justiça do Trabalho. A título de 
exemplo, o ministro Brito Pereira citou 
a repercussão favorável de duas ações 
itinerantes de Varas Trabalhistas no 
Brasil. Uma realizada pela VT de São 
João dos Patos em Mirador (MA), 
cidade ca próxima à Sucupira do 
Norte, terra natal do ministro. A outra, 
na Ilha do Marajó (PA). Duas cidades 
cobertas pela jurisdição trabalhista e 
que tiveram a oportunidade de contar 
com a presença do juiz no local das 
demandas trabalhistas. "Isso não é 
invenção de magistrado. Essa é a 
Justiça do Trabalho", disse o ministro. 
"A soma de todas as boas ações torna a 
Justiça do Trabalho mais forte", 
concluiu. Ele também ressaltou como 
outro aspecto importante da JT a 
infraestrutura tecnológica que cobre 
todo o Judiciário Trabalhista e que 
disponibiliza para a sociedade o 
processo judicial eletrônico.

O ministro Brito Pereira disse 
ainda que o diálogo e a conciliação, 
prá t i cas  comuns  no  processo 
trabalhista, também podem ser 
ut i l i zados pelos Tr ibunais  em 
audiências públicas para avançar em 
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Presidente do TRT-MA atualiza composição da Comissão Gestora do 
Plano de Logística Sustentável  

Presidente do TRT-MA determina 
restabelecimento das atividades no 
CEJUSC-JT a partir de hoje (20/2)

20.02.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

27.02.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

O Centro Judiciário de Métodos Consensuais 
de Solução de Disputas em São Luís (CEJUSC-JT), 
localizado no 3º andar do Fórum Astolfo Serra, sede 
das Varas do Trabalho de São Luís, voltou a 
funcionar  normalmente no dia 20 de fevereiro. O 
expediente e o atendimento ao público foram 
restabelecidos por determinação da presidenta do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA), desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, por meio da Portaria do Gabinete 
da Presidência nº 221/2018.

Os novos membros (titulares e suplentes) da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável 
do tribunal foram indicados pela presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), 
desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, por meio da Portaria do Gabinete da 
Presidência nº 119/2018.

Atribuições - a comissão tem como atribuições elaborar, revisar, monitorar e avaliar o Plano de 
Logística Sustentável do tribunal. O PLS investe na gestão do uso sustentável de materiais de consumo, 
de energia elétrica, água e esgoto, de coleta seletiva e de resíduos sólidos, de uso de papel, gestão da 
qualidade de vida no ambiente de trabalho, bem como em contratações sustentáveis, uma vez que visa 
ao consumo consciente e eciente de recursos naturais, insumos e serviços públicos. As medidas 
também buscam demonstrar os benefícios e vantagens das práticas socioambientais e reduzir custos 
para adequação ao orçamento do TRT. A Comissão Gestora do PLS foi instituída pela Portaria GP nº 
354/2016.
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De acordo com a Portaria GP, o esforço 
empreendido pela Presidência do Tribunal foi 
fundamental para o restabelecimento das 
atividades.

Suspensão - as atividades no CEJUSC-JT, bem 
como na 4ª e 7 ª Varas do Trabalho de São Luís 
foram suspensas no dia 5 de fevereiro, conforme 
a Portaria GP nº 178/2018, por conta de danos 
causados pelo alagamento durante as chuvas 
ocorridas nos dias 3 e 4 de fevereiro, que 
atingiram a estrutura física e equipamentos nas 
unidades.

A 7ª VT de São Luís retomou as atividades 
no dia 7 de fevereiro. A 4ª Vara do Trabalho de 
São Luís voltou a funcionar normalmente no dia 
27 de fevereiro.

TRT-MA atualiza composição da Comissão de Gestão de Teletrabalho  

16.02.2018 - Nanajade Rinaldi (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina de Passos Castro Cordeiro, indicou, nominalmente, os novos membros da Comissão de Gestão 
de Teletrabalho, conforme Portaria do Gabinete da Presidência n° 206/2018.

 

Regulamentado no âmbito do Poder Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio 
da Resolução nº 227, de 15.06.2016, o teletrabalho é uma modalidade de trabalho realizada de forma 
remota, com a utilização de recursos tecnológicos. No TRT-MA, o teletrabalho foi regulamentado por 
meio da Resolução Administrativa nº 21/2014, alterada pela RA 283/2015.

Segundo a Resolução do CNJ, o teletrabalho busca aumentar a produtividade e a qualidade de 
trabalho dos servidores; economizar tempo e reduzir custos de deslocamento dos servidores até o local 
de trabalho; contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com a diminuição de poluentes e 
a redução no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e de outros bens e serviços 
disponibilizados nos órgãos do Poder Judiciário; ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com 
diculdade de deslocamentos; aumentar a qualidade de vida dos servidores entre outros objetivos.

TRT-MA indica membros da 
Comissão Regional Permanente 

de Efetividade da Execução 
15.02.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do 
Traba lho  da  16ª  Reg ião  (TRT-MA) , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 

Castro Cordeiro, indicou, por meio da Portaria do 
Gabinete da Presidência nº 192/2018, os membros 
da Comissão Regional Permanente de Efetividade da 
Execução Trabalhista.

 A Comissão é responsável pela coordenação, 
análise e implementação, no âmbito do TRT-MA, das 
medidas destinadas a imprimir maior efetividade à 
execução trabalhista.

https://www.trt16.jus.br/site/conteudo/publicacoes/pub_inteiro_teor.php?id=50271
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TRT-MA designa integrantes do NUPEMEC  

TRT-MA aprova Plano Diretor de 
TIC para 2018  

01.03.2018 - Nanajade Rinaldi (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

08.03.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª  
Região (TRT-MA) desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, designou os novos integrantes do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas 
do Tribunal (NUPEMEC), conforme a Portaria do Gabinete da 
Presidência  n° 232/2018.

O Núcleo é responsável pelo desenvolvimento da política 
judiciária de tratamento adequado das disputas de interesses 
no âmbito deste Regional. Dessa forma, é competente para 
estimular programas voltados à pacicação social no âmbito 
das relações de trabalho, bem como das relações entre 
categorias prossionais e econômicas; planejar, implementar, 
manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da 
política e suas metas;  promover, incentivar e fomentar a 
pesquisa, estudos e aprimoramento dos métodos de mediação 
e conciliação, individuais e coletivos, bem como as práticas de 
gestão de conitos; incentivar e promover a capacitação, 
treinamento e atualização permanente de magistrados e 

servidores nos métodos consensuais de 
solução de conitos, com foco no 
empoderamento das partes para a 
autocomposição da disputa, entre 
outras competências.

NUPEMEC - o Núcleo foi instituído no 
TRT-MA em 2016, segundo a Portaria 
GP nº 1101/2016, alterada pela 
Portaria GP nº 35/2017. A medida 
marcou a adesão do TRT maranhense à 
Pol í t ica Judic iár ia  Nacional  de 
Tratamento das disputas de interesses 
trabalhistas, instituída pelo Conselho 
Superior do Trabalho, conforme dispõe 
a Resolução CSJT nº 174/2016, para 
assegurar a todos o direito à solução das 
disputas por meios adequados à sua 
n a t u r e z a ,  p e c u l i a r i d a d e s  e 
características socioculturais de cada 
Regional.

O Plano   Diretor   de   Tecnologia   da 
Informação e Comunicação (PDTIC) do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região para o 
exercício de 2018 foi aprovado pela presidenta 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(TRT-MA), desembargadora Solange Cristina 
Passos de Castro Cordeiro, de acordo com a 
Portaria do Gabinete da Presidência nº 
294/2018. A elaboração de Plano Diretor de TIC 
foi feita com base na Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) nº 211/2015, artigo 
6º.

Segundo o coordenador de Tecnologia da 
Informação e Comunicações (CTIC) do TRT-MA, 
Claudio Henrique Carneiro Sampaio, o plano 
diretor teve como propósito orientar as ações e 
projetos da área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do TRT da 16ª Região para o 
período de 2018, estando alinhado aos objetivos 
estratégicos do Tribunal, os quais foram 
denidos no Plano Estratégico de Tecnologia da   
Informação   e   Comunicação   (PETIC) 2017- 
2020 e no Plano Estratégico Institucional 2015-
2020. Abrangendo todas as unidades do 
Tribunal, o plano foi válido por um ano, 
compreendendo o período de janeiro a dezembro 
de 2018.

O PDTIC também constitui-se um instrumento 
de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 
processos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) ,  const i tuindo-se uma 
ferramenta importante de auxílio ao cumprimento 
do  P l ane j amen to  Es t r a t é g i c o  d e  T IC  e , 
consequentemente, do Planejamento Estratégico do 
Tribunal.

O PDTIC 2018 previa a execução de 79 projetos 
e 46 contratações a partir do levantamento das 
necessidades de soluções de TIC. A denição de 
projetos e contratações baseou-se  nas demandas 
dos setores do Tribunal, achados de auditoria do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), 
determinações da ENTIC-JUD e participação em 
projetos nacionais (CSJT) , e do alinhamento dessas 
necessidades com os planos estratégicos do 
Tribunal.

CTIC - a área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do tribunal é formada pela 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CTIC) e tem no Comitê de 
Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CGovTIC) e no Comitê Gestor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (CGesTIC) 
o direcionamento para a sua atuação. A CTIC está 
subordinada à Secretaria de Administração, 
unidade vinculada à Diretoria-Geral. 

Em
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TRT-MA comemora Dia da Mulher 
com várias atividades 

08.03.2018 - Nanajade Ribaldi (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA), realizou, na manhã de 8 de março, uma 
homenagem especial às mulheres da Justiça 
Trabalhista do Maranhão. Entre sorrisos e muita 
descontração, elas foram recebidas no hall do 
Auditório Ari Rocha, na sede do TRT-MA, onde lhes 
foi servido um café da manhã. Ao mesmo tempo, as 
homenageadas podiam conferir uma exposição de 
semijoias Hellas, representando a elegância, 
charme e beleza feminina da mulher moderna.

Na abertura do evento, a presidenta do TRT-
MA, desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, destacou a importância do Dia 
Internacional da Mulher por ser uma celebração de 
reconhecimento e respeito à dignidade da mulher 
em todos os ambientes e segmentos sociais. A 
presidente alertou sobre a discriminação da mulher 
nos diferentes âmbitos da sociedade, sobretudo nos 
grupos sócio-políticos, e enfatizou o poder da 
denúncia contra atos de violência e repressão à 
mulher " devemos manter luta sem trégua, 
pr inc ipa lmente  a t ravés ,  do  t raba lho  de 
conscientização social, de educação familiar e de 
políticas públicas que expurguem denitivamente 
do seio social de cada recanto do mundo os 
preconceitos que vitimam a mulher”. Na ocasião, a 
presidenta recitou o poema "Somos Mulheres", que 

ela escreveu em homenagem ao dia das 
mulheres.

Em seguida, a nutricionista em pesquisa e 
desenvolvimento da Garrido Manipulados 
Naturais, Karine Soares Bello, ministrou a 
palestra "Como conquistar o peso ideal". Karine 
falou que o peso ideal depende de mudanças de 
hábitos alimentares, de atividades físicas, de 
saúde emocional, física e mental. Segundo a 
nutricionista, muita das vezes, o desequilíbrio 
emocional pode reetir na alimentação e ser 
prejudicial à saúde do indivíduo, podendo se 
manifestar com problemas de peso e/ou 
compulsão alimentar.

Palestra "Mulher - a melhor versão de si 
mesma" - A grande atração do evento em 
Comemoração ao Dia Internacional da Mulher 
no TRT-MA foi a Palestra "Mulher - a melhor 
versão de si mesma", ministrada pela coach, 
escritora e palestrante motivacional, Leila 
Navarro.

Após uma entrada triunfal, Leila Navarro 
fez todo mundo sorrir com seu jeito leve, alegre, 
descontraído e empolgante. Palestrante 
reconhecida no Brasil e em vários países do 
mundo, Leila disse que todos nascemos para ser 
felizes, e que ser feliz é uma questão de escolha. 
A cada dia que vivemos nós podemos escolher se 
queremos ser felizes ou não. "A vida é um mar de 
oportunidades", observou.

Pesquisadora do tema felicidade, ela 
armou que foi comprovado cienticamente que 
as pessoas felizes se equivocam menos, se 
relacionam melhor e adoecem menos.

Leila também falou sobre a  importância 
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dos sonhos para que a vida tenha sentido. 
"Sonho dá sentido e ilumina a vida". Segundo 
Leila, todo ser humano deve ser administrador 
dos seus próprios sonhos, como forma de 
empoderamento e, para tanto, é necessário 
motivação e comprometimento. " É necessário 
atenção para aproveitar as oportunidades e 
maturidade para ser exível diante das 
adversidades" salientou.

Lançamento da campanha "Eu vejo ores em 
você" - a servidora Jandilma Teresa Gomes 
Ferreira, do Gabinete da Presidência, lançou a 
campanha "Eu vejo ores em você", que 
pretende estimular magistrados, servidores, 
terceirizados e estagiários a manterem plantas 
com ores em seu ambiente de trabalho, a m de 
torná-lo mais saudável, alegre e agradável. 
Iniciativa da Presidência, a campanha foi 
lançada com a distribuição de pequenos jarros 

com cacto, planta que independente do tempo e 
do clima, permanece verde e com seus espinhos, 
e é conhecido por ter lindas ores.

Sorteios - para brindar às mulheres, foram 
feitos sorteios das semijoias Hellas, por uma das 
sócias da loja Heliana Alencar, que fez uma breve 
explanação dos produtos e, como surpresa para 
as homenageadas, trouxe a  miss Maranhão 
2017 Beatriz Nazareno, que deslou com as 
semijoias. Também houve sorteio de brindes da 
Farmácia Garrido, do Salão Werner e da Clínica 
Spectrus.

Vídeo - para encerrar a festa, um vídeo com fotos 
de magistradas, servidoras, terceirizadas e 
estagiárias ao som da música "Maria, Maria", de 
Milton Nascimento e Fernando Brant.

Projeto Carrinho da Leitura na sede do TRT-MA

13.03.2018 - Nanajade Rinaldi (estagiária) Responsável: Gisélia Castro

O Projeto Carrinho da Leitura chegou ao prédio-sede do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA). O 
lançamento da II Etapa do Projeto Carrinho da Leitura foi feito pela 
presidenta do Tribunal, desembargadora Solange Cristina Passos 
de Castro Cordeiro, em 12 de março, criando, pela primeira vez, um 
espaço de leitura que disponibiliza livros e publicações diversas na 
Portaria do Tribunal para magistrados, servidores, estagiários, 
terceirizados e o público que frequenta a Justiça do Trabalho. A I 
Etapa do Carrinho da Leitura foi lançada no Fórum Astolfo Serra, 
sede das Varas do Trabalho de São Luís, em março de 2017.

Realizado no saguão da Portaria, o evento foi prestigiado por 
bibliotecários, servidores, diretores, terceirizados, estagiários. A 
bibliotecária Cássia Furtado, servidora aposentada do TRT-MA, 
representou o Departamento de Biblioteconomia da UFMA, e a 
bibliotecária Susane Viegas, representou a Biblioteca do Ministério 
Público.

Na abertura, a desembargadora lembrou que o projeto é uma 
iniciativa da Seção de Biblioteca e Gestão Documental e que merece 
aplausos por estimular o hábito da leitura. "A gente está 
esquecendo de ler", disse a desembargadora ao se referir ao tempo 
cada vez mais dedicado às redes sociais e menos aos livros. Disse 
que a leitura aguça a imaginação e o pensamento. "É uma fonte 
inesgotável de saber, de saúde e de bem-estar", acrescentou.

A vice-presidente do Conselho 
Regional de Biblioteconomia da 13ª 
Região, bibliotecária Cláudia Feres, 
parabenizou a equipe da Seção de 
Biblioteca e Gestão Documental, em 
especial a servidora Nonata Teixeira, 
pela expansão do projeto e lançamento 
da II Etapa que coincidiu com o Dia do 
Bibliotecário, 12 de março. "Esse é um 
projeto para ser aplaudido e para ser 
cop iado " ,  d i s se  ao  en fa t i za r  a 
necessidade da criação de espaços de 
leitura no local de trabalho. 
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A chefe da Seção de Biblioteca e Gestão 
Documental, servidora Nonata Teixeira, 
destacou o sentido de liberdade que o Projeto 
Carrinho da Leitura proporciona, pois os 
livros são colocados ao alcance das mãos dos 
usuários, que terão apenas um compromisso: 
ler e devolver o livro tomado emprestado para 
que a obra volte a circular entre outros 
leitores. "Uma pessoa que lê, transmite esse 
ato, repete esse gesto, e se resolve conversar 
com quem leu, perpetua essa atitude e 
promove a aproximação de corações e 
mentes", armou. Reforçou a importância da 
campanha de doação de livros para aumentar 
o acervo. "As doações devem ser contínuas", 
complementou. Os livros do Projeto Carrinho 

da Leitura foram doados por servidores, magistrados, 
advogados, estudantes e também pelo público que 
frequenta a Biblioteca João Freire de Medeiros 
localizada no Fórum Astolfo Serra, sede das Varas do 
Trabalho de São Luís. Também contou com o apoio do 
Setor de Gestão Socioambiental, entre outros.

Os livros que compõem o acervo do Projeto 
Carrinho da Leitura recebem um selo com informações 
práticas sobre acesso à obra e o lembrete de retornar o 
livro para os carrinhos que se encontram tanto no 
Fórum Astolfo Serra quanto no saguão da Portaria do 
TRT-MA. Entre os livros disponibilizados nos estandes 
estão obras literárias como romance, poesia, crônicas, 
ensaios, artes, revistas semanais, de variedades, e 
publicações do TRT-MA.

TRT-MA demanda recursos orçamentários para reforma de prédios

26.03.2018 - Responsável: Gisélia Castro

A solicitação de recursos orçamentos para custear 
projetos de reformas de prédios e de melhorias nas instalações 
elétricas do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região foi 
encaminhada ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e ao 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). A presidenta 
do TRT-MA, desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, acompanhou as demandas junto às duas 
instâncias superiores da Justiça do Trabalho, em Brasília.

No mês passado, a desembargadora Solange de Castro 
Cordeiro se reuniu com o presidente do TST, ministro João 
Batista Brito Pereira, acompanhada de uma comissão de juízes 
da primeira instância da Justiça do Trabalho no Maranhão. 
Além da juíza auxiliar da Presidência, Érika Guimarães 
Gonçalves Dovera, e do juiz auxiliar da Vice-Presidência e 
Corregedoria, Manoel Joaquim Neto, também zeram parte da 
comissão, o presidente da Amatra XVI, juiz Saulo Tarcísio de 
Carvalho Fontes, a juíza titular da VT de Barreirinhas, Maria do 
Socorro Almeida de Sousa, e o juiz substituto Carlos Gustavo 
Brito Castro. No mesmo período, a comitiva do TRT-MA também 
se reuniu com a coordenadora de Orçamento e Finanças do 
CSJT, Kátia dos Santos Silva.

Menos de 30 dias depois, uma equipe de servidores da 
Coordenadoria de Controle e Auditoria - Divisão de Auditoria do 
CSJT fez visita técnica nos prédios do TRT da 16ª Região. Além 
do prédio-sede, foram vistoriados o Fórum Astolfo Serra, sede 
das Varas do Trabalho de São Luís, e o Arquivo Geral localizado 
na Rua de Santaninha. A equipe foi composta por Sonaly de 
Carvalho Pena (Arquiteta), Carlos Vicente Ferreira Ramos de 
Oliveira (Arquiteto e Engenheiro Civil) e Carlos Ivan Peterson 
Paredes Júnior (Engenheiro Civil). As inspeções foram 
realizadas nos dias 20 e 21 de março com assistência da 
Coordenadoria Administrativa e da Seção de Engenharia.

Projetos - Em Brasília, a desembargadora Solange de Castro 
Cordeiro apresentou um relatório técnico com informações 
sobre a situação dos prédios da JT-MA que precisam de 
reformas, a exemplo do prédio-sede, cuja projeto de reforma 
inclui a restauração da fachada, mudança da portaria com 
acesso pela Avenida Vitorino Freire, a aquisição de dois 
elevadores, melhorias nas instalações elétricas e no sistema de 
climatização, além de instalação de sistema de combate a 
incêndio.
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Presidenta do TRT-MA doa mudas de plantas para 
magistrados, servidores, terceirizados e estagiários

TRT-MA promove ações para melhorar cumprimento de metas

11.04.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

17.04.2018 - Responsável: Gisélia Castro

Ainda como parte da campanha de sustentabilidade "Doe uma 
semente para a Mãe Natureza! Salve vidas plantando vida nos canteiros da 
16ª Região", a presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
destinou, em abril, 200 mudas de plantas frutíferas para doação a 
magistrados, servidores, terceirizados e estagiários. As mudas de 
maracujá, sapoti, feijão guandu, goiaba e baruzeiro foram entregues no 
prédio-sede do TRT e no Fórum Astolfo Serra, sede das Varas do Trabalho 
de São Luís.

Campanha - lançada pela presidente Solange Cordeiro em 12 de 
janeiro deste ano, como parte da programação de abertura ocial do Ano 
Judiciário 2018 da Justiça do Trabalho no Maranhão, a campanha "Doe 
uma semente para a Mãe Natureza! Salve vidas plantando vida nos 
canteiros da 16ª Região" é voltada para a conscientização ambiental entre 
magistrados e servidores da Justiça do Trabalho no Maranhão, e resgatar 
a missão social do tribunal em formar uma sociedade mais sustentável e 
responsável em preservar a natureza. Na oportunidade, a 
desembargadora fez o plantio simbólico de uma muda de sapotizeiro na 
portaria de acesso à garagem dos magistrados, no prédio-sede do 
Tribunal.

Fórum Astolfo Serra (FAS) - em 23 de janeiro, a campanha foi 
lançada no Fórum Astolfo Serra, com o plantio de mudas de sapotizeiro no 
estacionamento do público externo. O plantio foi feito pela presidente; pelo 
juiz Antônio de Pádua Muniz Corrêa, titular da 1ª Vara do Trabalho de São 
Luís e diretor do FAS; e pela advogada Darci Costa Frazão, presidente da 
Associação Maranhense de Advogados Trabalhistas (AMAT).

Uma das ações da atual da gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) foi 
estabelecer a rotina de emissão de relatórios mensais de desempenho de metas no Portal da Estratégia 
do site do TRT-MA. De acordo com o projeto da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e 
Pesquisa executado em parceria com a Corregedoria do TRT-MA, a segunda instância e as 23 Varas do 
Trabalho da 16ª Região passaram a emitir os relatórios em abril deste ano. A medida foi para incentivar a 
consulta periódica dos dados com o propósito de impulsionar o cumprimento das metas nacionais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT). Essa é uma das ações do projeto que está sendo nalizado pela Coordenadoria de Gestão 
Estratégica, Estatística e Pesquisa e que será executado em parceria com a Corregedoria do TRT-MA.

Conforme o secretário-geral da Presidência, Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto, com base nas 
informações estatísticas sistematizadas para cada Vara Trabalhista, as unidades terão condições de 
ajustar planos de trabalho para melhorar seus indicadores. Para Noredim, os dados poderão ajudar os 
gestores a dar prioridades para ações coletivas e as que listam os maiores litigantes. Tais processos tem 
repercussão direta nos indicadores Índice de Ações Coletivas Julgadas - IACJ (Meta 6/CNJ) e o Índice de 
Redução de Acervos dos Dez Maiores Litigantes – IRA (Meta 7/CNJ), respectivamente. "O monitoramento 
estatístico pelas Varas do Trabalho e segunda instância tende a contribuir para denição de ações que 
têm impacto direto nas metas", avaliou. 

Em
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Presidenta do TRT-MA propôs parceria ao IMPUR 
acerca de paisagismo de área próxima a prédios 

da Justiça do Trabalho

17.04.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

Transformar áreas adjacentes aos prédios da Justiça do Trabalho, 
localizados no bairro Areinha, em espaços mais sustentáveis, por meio 
de investimento em ações de paisagismo, por meio de parceria com 
Instituto Municipal de Paisagem Urbana de São Luís (IMPUR). Essa foi a 
proposta feita pela presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, ao presidente do IMPUR, Luiz Borralho, em reunião realizada 
no Gabinete da Presidência do TRT, no dia 16 de abril.

 

A reunião contou ainda com a participação do juiz do trabalho 
substituto da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, Carlos Gustavo Brito 
Castro; o secretário-geral da Presidência, Noredim Oliveira Reuter 
Ribeiro Neto; e o chefe do Setor de Gestão Socioambiental, Marcelo 
Henrique Bandeira Costa de Alencar. Na oportunidade, a presidente 
disse que o juiz Gustavo Castro era o padrinho da iniciativa porque foi 
ele que sugeriu um novo paisagismo para canteiros em frente do Fórum 
Astolfo Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís.

Luiz Borralho elogiou a proposta da parceria, ressaltando que a 
iniciativa se encaixa em um dos eixos da agenda do Programa "São Luís 
Cidade Limpa", que é o eixo “Jardim da Minha Empresa”, que possibilita 
às instituições adotarem praças, canteiros centrais ou rotatórias. O 
secretário disse que TRT seria o primeiro parceiro institucional a adotar 
uma área dentro do seu perímetro de atuação. “São Luís Cidade Jardim” 
é um macroprojeto de paisagismo de espaços públicos da capital, 
executado pela Prefeitura de São Luís desde 2014, através do IMPUR, 
com a colaboração de outras 12 secretarias e fundações da 
administração municipal, empresas privadas e a população. 

Sustentabilidade - a presidente Solange elegeu a questão da sustentabilidade como um dos pilares de 
sua gestão e garantiu que o Tribunal daria todo o apoio necessário para a realização de projetos advindos 
da parceria com o IMPUR. A desembargadora Solange já lançou no TRT e no Fórum Astolfo Serra a 
campanha de sustentabilidade "Doe uma semente para a Mãe Natureza! Salve vidas plantando vida nos 
canteiros da 16ª Região" e, na semana passada, destinou, 200 mudas de plantas frutíferas para doação a 
magistrados, servidores, terceirizados e estagiários. São mudas de maracujá, sapoti, feijão guandu, 
goiaba e baruzeiro.  
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TRT-MA registra aumento de TRT-MA registra aumento de 
44,51% na demanda processual da 44,51% na demanda processual da 

segunda instânciasegunda instância

TRT-MA registra aumento de 
44,51% na demanda processual da 

segunda instância

Justiça do Trabalho no Maranhão é homenageada em solenidade do Justiça do Trabalho no Maranhão é homenageada em solenidade do 
centenário do curso de Direito da UFMA centenário do curso de Direito da UFMA 

Justiça do Trabalho no Maranhão é homenageada em solenidade do 
centenário do curso de Direito da UFMA 

.04.05.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

.03.05.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A quantidade de processos novos na segunda 
instância da Justiça do Trabalho no Maranhão (JT-
MA), no primeiro trimestre de 2018, teve um 
acréscimo de 44,51% em relação ao mesmo período 
de 2017. O aumento foi comemorado pela 
presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina 
Passos de Castro Cordeiro, que estabeleceu como 
um dos  compromissos  da  sua gestão  a  
alavancagem da posição do tribunal na atividade 
m com uma prestação jurisdicional eciente. 
Conforme a presidenta, o acréscimo representou 
um desao  pa ra  a  s e gunda  i n s t ânc i a , 
principalmente em relação ao cumprimento das 
metas nacionais do Poder Judiciário e ao Índice de 
Produtividade Comparada da Justiça - IPCJus.

De acordo com dados compilados pela 
Coordenadoria de Gestão Estratégica, 
Estatística e Pesquisa (CGEEP) do TRT, nos 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, 
foram recebidos 2.136 processos novos na 
segunda instância da JT-MA. No primeiro 
trimestre do ano anterior, foram 1.408 processos 
novos.

A CGEEP também constatou que houve 
aumento no número de recursos internos, cujo 
percentual foi de 30,97%. Foram 226 no primeiro 
trimestre de 2017 e 296 no primeiro trimestre de 
2018.

Pelas estatísticas, aproximadamente, a 
cada hora, um processo chega à segunda 
instância, gerando uma média de 310 processos 
por desembargador, com exceção da presidenta 
do TRT, em observância ao disposto no 
regimento interno do Tribunal.

EmEmEm
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A presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), 
desembargadora Solange Cristina 
Passos  de  Cas t ro  Corde i ro ,  f o i 
condecorada com a medalha do mérito 
jurídico Domingos Perdigão durante 
solenidade do centenário de curso de 
Direito da Universidade Federal do 
Maranhão, realizada na noite de 27 de 
abril, no Teatro  Arthur Azevedo. A 
d e s e m b a r g a d o r a  r e c e b e u  d u a s 
medalhas e dois diplomas. Uma das 
comendas foi como presidenta e 
representante do TRT-MA e a outra como 
professora do curso de Direito da UFMA. 
Também fo ram condecorados  o 
desembargador do TRT-MA e professor 
do curso de Direito James Magno Araújo 
Farias; a juíza titular da 4ª Vara do 
Trabalho de São Luís e também 
professora do curso de Direito, Maria da 
Conceição Meirelles Mendes; e os 

desembargadores aposentados do TRT-MA Fernando José Cunha Belfort e Alcebíades Tavares Dantas.

Centenário - a solenidade foi presidida pela reitora da UFMA, Nair Portela. 168 personalidades foram 
homenageadas, entre ex-reitores, gestores, docentes aposentados, ativos e substitutos, docentes de 
outros cursos, servidores da coordenação do curso e do departamento de Direito, instituições jurídicas, 
além do Centro Acadêmico 1º de Maio, com a entrega de menções honrosas, diplomas e da medalha do 
ºmérito jurídico Domingos Perdigão. A medalha é considerada a maior honraria concedida pelo Programa 
de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça. O Curso de Direito da UFMA foi criado 
juntamente com a fundação da Faculdade de Direito do Maranhão em 28 de abril de 1918. 
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JT-MA ilumina as fachadas dos prédios da capital em adesão à campanha 
“Maio Amarelo”

.09.05.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

As fachadas dos prédios da Justiça do 
Trabalho em São Luís receberam  iluminação 
especial em maio de 2018, em adesão à 
campanha “Maio Amarelo”, cujas ações visam 
à conquista de um trânsito seguro.

A adesão foi determinada pela presidenta 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, em 
resposta à solicitação ocial feita pela diretora-
geral do Departamento Estadual de Trânsito 
do Maranhão (DETRAN-MA), Larissa Abdalla 
Britto, que requereu a iluminação do prédio-
sede durante todo o mês de maio, como forma 
de simbolizar a adesão ao movimento.

Segundo a secretária de Administração 
do TRT, Sílvia Maria Pontes de Castro, foram 
iluminadas as fachadas do prédio-sede do TRT 
e do Fórum Astolfo Serra, sede das Varas do 
Trabalho de São Luís.

S í l v i a  r e s s a l t o u  o  t r a b a l h o  e 
envolvimento dos servidores Sérgio Raimundo 
Brito Pinho, coordenador de Serviços Gerais; 
José de Ribamar Santos Batista, chefe da 
Seção de Apoio do Fórum Astolfo Serra; e Luiz 

Antonio Moraes Pires para a concretização da 
iluminação das fachadas.

Maio Amarelo - Iniciativa do OBSERVATÓRIO 
Nacional de Segurança Viária e realizada com 
parceria com várias instituições e empresas, a 
campanha objetiva chamar a atenção da sociedade 
para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo. Em 2018, na quinta edição, a 
campanha teve como tema “Nós somos o trânsito”, 
buscando incentivar a sociedade a adotar atitudes 
para um trânsito mais seguro. De acordo com o 
OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária, a 
cada hora, cinco pessoas morrem vítimas de 
acidentes de trânsito no Brasil. 

Ainda, segundo os dados da CGEEP, no primeiro trimestre deste ano, foram julgados 1.999 
processos, “o que contribui diretamente para o cumprimento da meta nacional de julgar mais processos 
que os distribuídos”, armou Marcos Antonio de Souza Silva, coordenador da CGEEP.

Presidenta do TRT-MA vai à Presidenta do TRT-MA vai à 
sede da OAB-MA para visita sede da OAB-MA para visita 

ocial aos dirigentesocial aos dirigentes

Presidenta do TRT-MA vai à 
sede da OAB-MA para visita 

ocial aos dirigentes

.10.05.2018 - Responsável: Gisélia Castro

A visita ocial da presidenta do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, aos 
dirigentes da Ordem dos Advogados do 
Brasil, secção Maranhão, ocorreu no dia 10 
de maio. A visita faz parte da agenda de 
reuniões da atual dirigente do TRT-MA para 
fortalecer as relações institucionais da 
Justiça do Trabalho no Maranhão.

A desembargadora Solange de Castro 
Cordeiro foi recebida pelo presidente da 
OAB-MA, Thiago Roberto Morais Diaz, o 
diretor-geral da ESA (Escola Superior da 
Advocacia), professor João Batista Ericeira, 
a diretora-tesoureira, Deborah Cartágenes, 
e a presidente da Comissão da Advocacia 
Trabalhista, Sandra Macedo.

Os dirigentes manifestaram apoio à gestão da 
presidenta do TRT-MA no biênio 2018-2019. Por sua vez, 
a desembargadora reiterou que o Tribunal está aberto ao 
diálogo com os integrantes da OAB e demais entidades e 
usuários da Justiça do Trabalho, tendo em vista o 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 
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TRT-MA realiza solenidade em homenagemTRT-MA realiza solenidade em homenagem
 às mães às mães

TRT-MA realiza solenidade em homenagem
 às mães

11.05.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

Alegria, descontração, afeto e muita emoção. Esse foi o clima 
da acolhedora homenagem às mães da Justiça do Trabalho no 
Maranhão. A celebração foi realizada na manhã do dia 10 de maio, 
no restaurante do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no 
prédio-sede, e contou com a presença de magistradas, servidoras, 
terceirizadas e estagiárias. Na entrada, as mães receberam rosas e 
um livro de receitas. O livro “Receitas de Mãe” foi preparado para a 
homenagem, por iniciativa da Seção de Cerimonial, que solicitou 
as receitas às mamães (magistradas e servidoras) da JT-MA.

Na abertura, a servidora Rosely Belo Vieira, da Seção de 
Cerimonial, fez uma oração agradecendo pela vida de cada mãe 
que atua na Justiça Trabalhista no estado e por todas as mães, 
ressaltando a grandeza e beleza do dom da maternidade.

A presidenta do Tribunal, desembargadora Solange Cristina 
Passos de Castro Cordeiro, ressaltou o momento grandioso de 
amor vivenciado e disse que realmente cada mulher se sente um 
pouco mãe. A presidenta parabenizou e homenageou as mães de 
todos os gêneros. Para a desembargadora, ser mãe é produzir toda 
uma história de amor. 

Filhas e lhos de servidoras protagonizaram o momento 
mais emocionante da homenagem, quando zeram uma 
performance relacionando o amor de mãe com os cinco sentidos 
físicos do corpo humano. Juliana Martins, lha da servidora Sara 
Serra Sousa Martins, secretária de Coordenação Judiciária, falou 
sobre a visão. Vítor Henrique Rodrigues e José Benedito 
Rodrigues, lhos da servidora Elma Sandra Penha Moreira (Seção 
de Assessoramento Jurídico) e do servidor Paulo Henrique Ribeiro 
Rodrigues (6ª Vara do Trabalho de São Luís), destacaram, 
respectivamente, a audição e o paladar. Gabriela Lacerda, lha da 
servidora Tatiana Lacerda (Secretaria de Administração) e do 
servidor Júlio César Melo e Silva (2ª Vara do Trabalho de São Luís), 
deniu o amor materno pelo sentido do olfato; e Giovanna Marques 
Alves, lha da servidora Fernanda Cristina Muniz Marques, 
assessora da Diretoria-Geral, descreveu as emoções desse amor 
falando sobre o tato.

EmTRT      Notícias 2018

26



MAIO

Sorteio de brindes – várias mães foram contempladas com brindes sorteados. Os brindes foram doados 
pela presidenta Solange e por seu marido Augêncio Muniz Cordeiro.

Em seguida, as mães foram convidadas para o lanche servido no local do evento.

Fórum Astolfo Serra – após a solenidade na sede do TRT, a presidenta Solange foi ao Fórum Astolfo 
Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís, onde prosseguir com a homenagem às mães. A 
desembargadora distribuiu ores e brindes às mães do Fórum.

Presidenta do TRT-MA entrega ao 
CEMOC comenda recebida na UFMA 

TRT-MA participa do Prêmio TRT-MA participa do Prêmio 
Innovare 2018Innovare 2018

TRT-MA participa do Prêmio 
Innovare 2018

15.05.2018 - Responsável: Suely Cavalcante
15.05.2018 - Responsável: Rosemary Araújo

A presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
entregou, no dia 10 de maio, a medalha do mérito 
jurídico Domingos Perdigão e o respectivo diploma 
ao Centro de Memória e Cultura da Justiça do 
Trabalho (CEMOC), para guarda e conservação. A 
comenda e o diploma foram entregues à chefe do 
CEMOC, servidora Edvânia Kátia Sousa Silva.

A medalha e o diploma foram outorgados ao 
Judiciário Trabalhista no Maranhão e recebidos 
pela presidenta do TRT-MA durante solenidade do 
centenário de curso de Direito da Universidade 
Federal do Maranhão, realizada no dia 27 de abril, 
no Teatro  Arthur Azevedo. A desembargadora 
recebeu, ainda, a medalha e o diploma como 
professora do curso de Direito da UFMA.

A desembargadora Solange Cristina Passos 
de Castro Cordeiro, presidenta do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), 
inscreveu o Projeto Núcleo de Apoio Virtual (NAV) 
na edição 2018 do Prêmio Innovare. O projeto foi 
concebido e implantado pela desembargadora 
quando exercia o cargo de corregedora regional, 
durante o biênio 2016-2017, no TRT16. O Prêmio 
Innovare tem como objetivo identicar, divulgar e 
difundir práticas que contribuam para o 
aprimoramento da Justiça no Brasil, visando ao 
bem público. O NAV foi inscrito na categoria 
“Juiz” do Prêmio Innovare.

Projeto NAV - Concorrendo com outros 71 
projetos inscritos na categoria “Juiz” do Prêmio 
Innovare, o NAV é uma ferramenta eletrônica 
desenvolvida pela Coordenadoria de Tecnologia 
da Informação (CTIC), disponível no site do 
Tribunal (box “Serviços Administrativos”, 
localizada à direita da página inicial, mediante 
aposição de login e senha do usuário interno) 
com o objetivo de promover a solidariedade entre 
as Varas do Trabalho. O intuito de sua criação foi 
dar mais celeridade às rotinas processuais, 
aumento da produtividade, equalização da força 
de trabalho e melhoria da qualidade de vida dos 
servidores e magistrados. Por meio do sistema, o 
juiz ou diretor de Secretaria da VT inclui a 
necess idade da sua unidade e  esta  é 
disponibilizada às demais Varas do Trabalho, 
que, de acordo com sua situação, poderá ceder 
servidores para trabalhar em dias e horários 
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denidos numa agenda (Agenda NAV), auxiliando 
remotamente, pelo Sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), nas atividades da VT solicitante.

As atividades de auxílio entre as unidades 
disponibilizadas pelo NAV abrangem expedição de 
alvarás, cálculos, noticações, certidões, minutas de 
despachos e de decisões, dentre outras. Por meio do 
NAV, as VTs podem solicitar apoio remoto (virtual) de 
servidores de outras Varas, numa rede de mútua ajuda 
entre as unidades, incrementando a eciência das 
atividades e minimizando os impactos negativos de 

MAIO

falta de pessoal, bem como da repercussão de algum fato extraordinário que 
possa elevar o número de processos em trâmite.

Prêmio Innovare 2018 - Na sua 15ª edição, o Prêmio Innovare selecionou 
654 práticas em todos os estados brasileiros, nas categorias: Advocacia, 
Defensoria Pública Ministério Público, Juiz, Tribunal e Justiça e Cidadania. 

Presidenta do TRT-MA anuncia novo sistema Presidenta do TRT-MA anuncia novo sistema 
para monitorar cumprimento de metas judiciaispara monitorar cumprimento de metas judiciais

Presidenta do TRT-MA anuncia novo sistema 
para monitorar cumprimento de metas judiciais

17.05.2018 - Responsável: Gisélia Castro

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, anunciou a implantação de uma ferramenta tecnológica 
para acompanhar em tempo real, inclusive por intermédio de 
dispositivos móveis, o desempenho das Varas Trabalhistas. A 
novidade foi compartilhada no dia 16 de maio, com os juízes de 
primeiro grau inscritos na 9ª Semana de Formação de Magistrados 
(9ª SFM), no Auditório da Escola Judicial do TRT-MA (EJUD16).

A desembargadora Solange disse que a intenção foi dotar tanto 
a primeira quanto a segunda instâncias trabalhistas de aparatos e 
soluções que contribuam para melhorar as metas da Justiça do 
Trabalho no Maranhão. Desse modo, conforme a presidenta, será 
possível denir e priorizar ações que impactam diretamente nas 
metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Denominada Microsoft Power BI, a ferramenta implantada no 
TRT-MA foi cedida pelo TRT da 18ª Região (TRT-GO). Sob a 
responsabilidade da Coordenadoria de Gestão Estratégica, 
Estatística e Pesquisa, o sistema é alimentado com dados 
capturados do e-Gestão.

O protótipo foi apresentado aos magistrados pelo servidor 
Wilane Carlos da Silva Massarani, diretor de Estatísticas e Pesquisas 
da Secretaria de Gestão Estratégica do TRT-GO. De acordo com o 
servidor, o sistema permite aos magistrados e diretores das VTs 
visualizarem o cumprimento de metas do CNJ/CSJT através de 
desenhos, grácos, tabelas e resumos que mostram o desempenho 
por mês e parciais ao longo do ano.

Uma das funcionalidades do sistema permite o monitoramento 
dos processos pendentes, facilitando o controle de ações e tomada de 
decisão imediata para atingir a meta judicial. Explicou que a 
ferramenta é de fácil interação, não exigindo treinamento prévio e 
pode ser aperfeiçoada com base nas necessidades de gestão de 
produtividade das Vts.
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Presidenta do TRT-MA convoca partes Presidenta do TRT-MA convoca partes 
processuais para audiências da 4ª SNCTprocessuais para audiências da 4ª SNCT
Presidenta do TRT-MA convoca partes 

processuais para audiências da 4ª SNCT

TRT-MA garantiu escolta para ministro do STF em São Luís

21.05.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

23.05.2018 - Responsável: Gisélia Castro

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, convocou as partes processuais para 
compareceram às audiências de conciliação que estão sendo 
realizadas por toda esta semana, nas unidades da Justiça do 
Trabalho no Maranhão (JT-MA) em São Luís e no interior do 
Estado. As audiências foram agendadas especialmente para a 
4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista (4ª SNCT) que 
ocorreu de 21 a 25 de maio, nos órgãos do Poder Judiciário 
Trabalhista em todo o país.

A presidenta acompanhou algumas audiências na 
manhã do primeiro dia da 4ª SNCT, durante visita ao Centro 
Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas em 
São Luís (CEJUSC-JT), que funciona no 3º andar do Fórum 
Astolfo Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís, onde 
também vericou o andamento das obras que estão sendo 
efetuadas no prédio.

Na oportunidade, a desembargadora Solange incentivou 
as partes processuais a buscarem a conciliação, que é sempre a 
maneira mais rápida de resolver o conito trabalhista. No 
primeiro quadrimestre deste ano, a JT-alcançou o índice de 
29,86% em processos na fase de conhecimento. Ela também 
conversou com advogados, e ouviu elogios do advogado Antonio 
Veras de Araújo relacionados ao trabalho de reforma do FAS.

4ª SNCT - O evento é realizado anualmente pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em conjunto com os 24 
Tribunais Regionais do Trabalho. 

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, atendeu 
solicitação do Supremo Tribunal Federal (STF) para 
prestar apoio de segurança institucional ao ministro 
Luís Roberto Barroso em São Luís.

Foi autorizada a assistência de cinco agentes de 
segurança do TRT-MA no traslado do ministro Luís 
Roberto Barroso tanto na chegada em São Luís  
(17/5) quanto na partida para Brasília(18/5).

O ministro esteve em São Luís para proferir 
palestra magna com o tema "30 anos da Constituição 
Federal Brasileira” no evento de comemoração dos 28 
anos da Universidade Ceuma, no dia 18 de maio.

Participaram da escolta institucional os agentes 
de segurança do TRT-MA Luís de Moura Silva Filho, 
Diocil Nogueira dos Santos, José Lenildo Ventura de 
Andrade, Epaminondas dos Santos e Paulo Roberto 
Silva Costa. Além dos agentes de segurança também 
foi cedida uma viatura do Tribunal para o traslado do 
ministro. A equipe aplicou técnicas de escolta no 
trajeto aeroporto/hotel/evento/aeroporto e de 

inspeção no quarto de hotel usado pelo ministro 
e no local do evento.

A  s egurança  ins t i tuc i ona l  e s tá 
disciplinada na Resolução n° 104/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alterada 
pela Resolução CNJ nº 124/2010. No TRT-MA, 
as normas estão previstas na Resolução nº 116, 
de 30 de maio de 2016.
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TRT-MA condecora 32 TRT-MA condecora 32 
personalidades de destaque com personalidades de destaque com 

medalha do Mérito Judiciário medalha do Mérito Judiciário 

TRT-MA condecora 32 
personalidades de destaque com 

medalha do Mérito Judiciário 

28.05.2018 - Responsável: Rosemary Araújo

“Uma bela festa!”. Esta foi a opinião 
comum expressada pelos participantes da 
solenidade de outorga das medalhas da Ordem 
Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho, 
realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região (TRT-MA), na tarde de 25 de maio, no 
Auditório Ari Rocha (prédio-sede do órgão 
trabalhista). Além dos desembargadores do 
T r i b u n a l  P l e n o  d a  C o r t e  e  d e  s e u s 
homenageados, magistrados da 1ª Instância, 
s e r v i d o r e s ,  f a m i l i a r e s  e  a m i g o s  d o s 
homenageados prestigiaram a solenidade que 
acontece de dois em dois anos, coincidindo com a 
data de comemoração da instalação do Tribunal, 
ocorrida em 26 de maio de 1989.

A solenidade foi iniciada com a execução 
dos  H inos  Nac i ona l  e  do  Maranhão , 
interpretados pelo Grupo Lamparina, dedicado 
ao resgate da musicalidade brasileira e às 
manifestações culturais maranhenses. Em 
s e g u i d a ,  a  p r e s i d e n t a  d o  T R T - M A , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, Grã-Mestre da Ordem, fez uma 
breve saudação, enaltecendo as qualidades dos 
homenageados com “a mais alta honraria 
concedida por esta Corte Trabalhista”, destacou.

Em seguida, a secretária da Ordem 
Timbira, Stael Cavalcanti Martins de Araújo, 

procedeu à leitura da Portaria do Gabinete da 
Presidência nº 408/2018, que concedeu a outorga 
às personalidades agraciadas neste ano de 2018.

A comenda da Ordem Timbira do Mérito 
Judiciário do Trabalho da 16ª Região foi instituída 
pela Resolução Administrativa nº 42, de 14 de 
março de 1990, e é entregue a cada dois anos, por 
ocasião do aniversário de instalação do Tribunal, 
que completou 29 anos no último sábado (26/5). Os 
homenageados são indicados pelo Conselho da 
Ordem, que é composto pelos oito desembargadores 
do TRT-MA. O Conselho tem como Grã-Mestre a 
presidenta do TRT-MA, desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro. Cada membro 
do Conselho pode indicar até cinco nomes. A Ordem 
possui os graus de condecorações Grã-Cruz, 
Grande-Ocial, Comendador, Ocial e Cavaleiro.

A comenda é outorgada a juristas eminentes e 
outras personalidades nacionais ou estrangeiras 
que tenham se destacado no Direito do Trabalho ou 
prestado relevantes serviços à Justiça do Trabalho, 
e servidores públicos que, por seus méritos 
funcionais, tenham-se tornado alvo de distinção. 
Também poderão ser agraciadas com as insígnias 
da Ordem as instituições ou as suas bandeiras, 
pelos serviços prestados à Justiça do Trabalho e 
outras personalidades nacionais ou estrangeiras 
que, a juízo do Conselho, possam gurar nos 
quadros da Ordem.

Na edição 2018 da comenda, foram 
condecoradas 32 personalidades que se destacaram 
no Direito Trabalhista e prestaram relevantes 
serviços à Justiça do Trabalho do país:

RELAÇÃO DOS AGRACIADOS

No grau GRANDE-OFICIAL:

Francisco José Gomes da Silva - desembargador TRT 7ª 
Região (CE)

Francisco Luciano de Azevedo Frota - conselheiro do 
CNJ

Gentil Pio de Oliveira - desembargador ouvidor do TRT 
18ª Região (GO)

José Otávio de Souza Ferreira - desembargador TRT 15ª 
Região (Campinas)

Lorival Ferreira dos Santos - desembargador TRT 15ª 
Região (Campinas)

Luiz Ronan Neves Koury - desembargador TRT 3ª Região 
(MG)

Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues - 
desembargadora presidente e corregedora TRT 21ª Região 
(RN)

Nair Maria Lunardelli Ramos - desembargadora vice-
presidente TRT 9ª Região (PR)

Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira - desembargadora 
TRT 20ª Região

Vânia Maria da Rocha Abensur - desembargadora TRT 
14ª Região (RO/AC)

No grau COMENDADOR:

Angelina Moreira de Sousa Costa - juíza do trabalho 
substituta TRT 16ª Região (MA)
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Luznard de Sá Cardoso - juiz do trabalho substituto TRT 
16ª Região (MA)

Manoel Joaquim Neto - juiz titular da Vara do Trabalho de 
São João dos Patos (TRT-MA)

Maria da Conceição Meirelles Mendes - juíza titular da 4ª 
Vara do Trabalho de São Luís (TRT-MA)

Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim - juíza titular da 2ª 
Vara do Trabalho de Belo Horizonte (TRT-MG)

Thiago Roberto Morais Diaz - presidente da OAB-MA

No grau OFICIAL:

Adriana Albuquerque de Brito - servidora pública federal 
do TRT 16ª Região (MA)

Ana Cláudia dos Santos Jacinto Ribeiro - servidora 
pública federal do TRT 16ª Região (MA)

Hermano José Sales Rocha Filho - servidor público 
federal do TRT 16ª Região (MA)

José Ahirton Batista Lopes - diretor regional SENAC-MA

Joselena do Carmo Soares Pereira - servidora pública 
federal do TRT 16ª Região (MA)

Manoel Ricardo Beckman de Jesus - servidor público 
federal do TRT 16ª Região (MA)

Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto - servidor público 
federal do TRT 16ª Região (MA)

Roberto Ricardo de Sousa Júnior - executivo da Alpargatas

Rodrigo Fontoura Fioravante - servidor público federal 
do TRT 16ª Região (MA)

Sérgio Moriah de Abreu Silva - servidor público federal do 
TRT 16ª Região (MA)

Sérgio Raimundo Brito Pinho - servidor público federal 
do TRT 16ª Região (MA)

Simão Aznar Filho - advogado

Socorro de Maria Costa Bezerra - servidora pública 
federal do TRT 16ª Região (MA)

No grau CAVALEIRO:

Gisélia Castro Silva - servidora pública federal do TRT 16ª 
Região (MA)

Maria Suely Cavalcante Pinto - servidora pública federal 
do TRT 16ª Região (MA)

Patrícia Patrocínio Abreu - servidora pública federal do 
TRT 16ª Região (MA)
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TRT-MA comemora Dia do TRT-MA comemora Dia do 
Trabalho com palestras, Trabalho com palestras, 

lançamentos e homenagenslançamentos e homenagens

TRT-MA comemora Dia do 
Trabalho com palestras, 

lançamentos e homenagens

29.05.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A solenidade em comemoração do Dia do 
Trabalho, celebrado em 1º de Maio, foi aberta 
pela presidenta do Tribunal Regional do 
T r a b a l h o  d a  1 6 ª  R e g i ã o  ( T R T - M A ) , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, na manhã de 28 de maio, no 
Auditório Juiz Ari Rocha, localizado no prédio-
sede do tribunal. A comemoração reuniu 
magistrados, servidores, terceirizados e 
estagiários do TRT que participaram das 
palestras “O Sentido do Trabalho” e “Qualidade 
de Vida e Trabalho”, e também de lançamentos e 

homenagens a servidores da Justiça do Trabalho no 
Maranhão.

Ao abrir o evento, a desembargadora Solange 
contextualizou as circunstâncias em que o Dia do 
Trabalho foi instituído mundialmente. “Naquele 1° 
de maio de 1886, na cidade americana de Chicago, 
milhares de trabalhadores protestaram contra as 
precárias condições de trabalho. Muitos foram 
presos, muitos feridos e também muitos foram 
mortos. O dia 1º de Maio encerra uma signicativa 
história de luta para a humanidade, mas também de 
luto”. Ela ressaltou que mais de um século depois, 
há conquistas para comemorar, mas a luta 
prossegue, pois, em pleno século XXI, ainda existem 
trabalhadores escravizados, explorados, mal 
remunerados, discriminados, vitimados pela 
mitigação ou usurpação de seus direitos 
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historicamente consagrados. 

Para ela, o despertar da consciência 
coletiva de que a força do trabalho é a fonte que 
confere a dignidade ao ser é o caminho que 
levará à construção de entidades públicas e 
privadas fortes, à plenitude prossional de 
homens e mulheres e à positiva e denitiva 
transformação social.

“O Sentido do Trabalho” - na palestra 
ministrada por Nehemias Pinto Bandeira, 
pro fessor  do  curso  de  graduação em 
Administração da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) e Universidade Ceuma, ele 
disse que o sentido do trabalho está dentro de 
cada pessoa, e está relacionado ao signicado 
que o trabalho traz para cada um. “E no 
ambiente de trabalho encontrar sentido tem 
cado, às vezes, muito difícil porque as pessoas 
têm aberto mão de trabalhar no que gostam para 
trabalhar no que dá dinheiro”, pontuou.

O professor, que faz parte do grupo de 
pesquisa em Administração e Sociedade da 
Universidade do Ceuma, disse que pesquisas 
feitas com milhares de pessoas revelam que o 
trabalho com sentido é aquele que mobiliza 
todas as capacidades emocionais, físicas e 
intelectuais do trabalhador; que proporciona 
prazer no processo de executá-lo; que permite 
descobrir a relevância social do que é feito; é o 
trabalho que proporciona o estabelecimento de 
relacionamentos positivos; que tem recompensa 
justa, isto é, um salário justo. “Viver é mais que 
trabalhar. O trabalho tem sentido para quem 
tem uma vida fora dele. Você é maior que sua 
prossão”, armou.

"Qualidade de Vida e Trabalho" - o tema 
foi apresentado pelo professor Carlos César 
Ronchi, professor do curso de Administração da 
Universidade Ceuma, integrante do grupo de 
pesquisa em Administração e Sociedade e autor 
de livros sobre a temática. Conforme o 
palestrante, é preciso buscar equilíbrio no 
trabalho para ter uma boa qualidade de vida. 

Ronchi armou que a primeira ação para ter 
qualidade de vida e um trabalho bom é adotar o 
“ainda não” quando não alcançar o resultado. 
Também é preciso eliminar a barreira do “depois”, 
ou seja, não adiar o que precisa ser feito, pois, 
normalmente, o não agir não é intelectual, mas 
emocional. Outra ação é viver com propósito ou 
enxergar um signicado para a vida. As amizades 
também são fundamentais, pois nosso cérebro 
aprende por meio de experiências; e ser coerente. 
Ronchi disse que o sucesso não pode ser 
conquistado de fora para dentro. “As pessoas que 
são felizes no trabalho são as que conquistaram a 
felicidade interior”, declarou.

Lançamento do livreto “100 Dias de 
Gestão” – a presidenta Solange lançou o livreto que 
reúne as principais ações e projetos executados nos 
100 primeiros dias atual gestão do TRT-MA. Dentre 
as ações, estão as que foram implementadas a partir 
de sugestões de magistrados e servidores; algumas 
que estavam por fazer, além de ações novas. A 
desembargadora também falou sobre o slogan da 
gestão “TRT 16 em Ação! Orgulho do nosso Valor”.

Slogan “TRT 16 em Ação! Orgulho do nosso 
Valor” - o slogan foi lançado pela servidora Cleonice 
Pacheco, lotada no Gabinete da Presidência. 
Cleonice destacou que o slogan tem duas palavras 
fortes: Orgulho e Valor. “Orgulho é a satisfação com 
o meu próprio fazer e com o fazer do outro, de fazer 
uma entrega jurisdicional que o outro precisa”. 
Valor é muito mais interno e determina a forma 
como a pessoa ou organização interage com outros 
indivíduos e com o meio ambiente. Ausência de 
valores afeta a humanidade, que passa a viver de 
forma egoísta, cruel e violenta. "Somos prossionais 
valorosos!”

H o m e n a g e n s  -  e m  s e g u i d a ,  e m 
agradecimento pelo trabalho e dedicação de todos 
que fazem parte da Justiça do Trabalho no 
Maranhão, a presidenta Solange fez a entrega de 
placas de homenagens aos gestores das unidades 
da JT-MA, representando, cada um, os servidores 
de suas respectivas unidades.
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Representando os servidores assessores de gabinetes e 
demais unidades:

José de Ribamar Sousa Chagas Júnior - assessor Presidência; Carlos César Pinto Reis - 
assessor Gabinete Desembargador Américo Bedê Freire; Patrícia Patrocínio Abreu - 
assessora Gabinete Desembargador José Evandro de Souza; Adriana Silva Sarney Costa - 
assessora Gabinete Desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho; Elizabeth do Carmo 
Salgado Leite Menezes - assessora Gabinete Desembargadora Márcia Andrea Farias da 
Silva; José Valdionor Costa dos Santos - assessor Gabinete Desembargadora Ilka Esdra 
Silva Araújo; Fernanda Cristina Muniz Marques - assessora Diretoria-Geral.

MAIO

Representando os servidores lotados nas Coordenadorias:

José Augusto Castelo Branco Filho - coordenador de Controle Interno; José Maria 
Lusquinhos dos Santos - coordenador de Gestão de Pessoas; Marcos Antonio de Souza 
Silva - coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa; Luciana Cristina Gehlen - 
coordenadora de Material e Logística; Suzana Regina Pontes de Castro Moreira - 
coordenadora de Precatórios; José de Ribamar Nunes Couto - coordenador de Recursos, 
Jurisprudência e Acórdãos; Sérgio Raimundo Brito Pinho - coordenador de Serviços 
Gerais; Cláudio Henrique Carneiro Sampaio - coordenador de Tecnologia da Informação e 
Comunicações.

Representando os servidores lotados nas Seções:

Edvaldo Pereira de Sousa - chefe da Seção de Almoxarifado; Gisele Fernandes Azevedo 
Cutrim - chefe da Seção de Aquisições Públicas; Raimunda Nonata Araújo Teixeira - chefe 
da Seção de Biblioteca e Gestão Documental; Sílvia Adriana Lima Serra Pereira - chefe da 
Seção de Cerimonial; Rosemary Rocha Araujo - chefe da Seção de Comunicação Social; 
Marilda Pereira de Sousa - chefe da Seção de Distribuição de Feitos do Fórum Astolfo 
Serra; Inácia Feitosa Mendes - chefe da Seção de Distribuição e Cadastramento 
Processual; Manoel Ricardo Beckman de Jesus - chefe da Seção de Engenharia; Vanessa 
Santana de Araújo Meira de Almada Lima - chefe da Seção de Ouvidoria; Luís de Moura 
Silva Filho - chefe da Seção de Segurança e Inteligência Institucional; Bartolomeu 
Cardoso Feitosa - representante da Seção de Saúde.

Representando os servidores lotados nos Setores e demais 
unidades:

Diomildo Ferreira Andrade - chefe do Setor de Transportes; Margareth Morais - chefe 
substituta do Setor Gráco; Wellington Bringel de Almeida -chefe do Núcleo de 
Assessoramento Jurídico; Pedro Eduardo Pinho Coimbra - chefe do Núcleo de Folha de 
Pagamento; Edvânia Kátia Sousa Silva - chefe do Centro de Memória e Cultura (CEMOC); 
Flávio Vietta Filho - supervisor da Central de Mandados; Marcelo Henrique Bandeira 
Costa de Alencar - chefe do Setor de Gestão Socioambiental.

Representando servidores lotados nas Varas do Trabalho:

José Barros de Oliveira Júnior - diretor de secretaria da 1ª VT de São Luís; Carlos 
Simeão Silva Santos - diretor de secretaria da 3ª VT de São Luís; Samuel Costa de Brito 
- diretor de secretaria da 4ª VT de São Luís; Geyse Rocha Marques de Sousa - diretora de 
secretaria da 5ª VT de São Luís; Tereza Cristina Barbosa Ribeiro Vale - diretora de 
secretaria da 6ª VT de São Luís; Roberto Vieira Linhares - diretor de secretaria da 7ª VT 
de São Luís; João Victor Gadelha Nogueira - diretor de secretaria da VT de Pinheiro; 
Stefânia Amorim Silveira - diretora de secretaria da VT de Barra do Corda.

Representando os terceirizados:

César Santos de Oliveira - coordenador do serviço de limpeza e higienização; Angélica Santos 
Coelho - coordenadora do serviço de recepcionista; Edmilson Barbosa Santos - coordenador 
dos motoristas; Dulce Moreira Câmara - coordenadora do serviço de vigilância.

Representando os servidores lotados na Diretoria-Geral e nas 
Secretarias:

Celson de Jesus Moreira Costa - diretor-geral; Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto - 
secretário-geral da Presidência; Sílvia Maria Pontes de Castro - secretária de Administração; 
Valewska Medeiros de Carvalho Gomide - secretária do Tribunal Pleno; Marcos Pires Costa - 
secretário da Corregedoria; Sara Serra Sousa Martins - secretária de Coordenação Judiciária; 
Daniel Leite Guimarães - secretário de Orçamento e Finanças; Allan Carlos de Sousa Marques 
- secretário executivo Escola Judicial; José de Ribamar Santos Batista - Diretoria do Fórum 
Astolfo Serra.
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TRT-MA realiza II Encontro de GestoresTRT-MA realiza II Encontro de GestoresTRT-MA realiza II Encontro de Gestores
30.05.2018 - Responsável: Gisélia Castro

"Precisamos de cada um de vocês. Prestigiem 
a administração. O Tribunal é nosso". Com esse 
chamamento a presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, fez a 
abertura ocial do II Encontro de Gestores da 
Justiça do Trabalho no Maranhão, na manhã do dia 
29, no Auditório Ari Rocha, prédio-sede do Tribunal, 
na Areinha.

A desembargadora Solange enfatizou a 
importância da colaboração de magistrados e 
servidores para o fortalecimento das ações da 
Justiça do Trabalho e da unidade ante a perspectiva 
de redução orçamentária. Também fez referência à 
publicação impressa que apresenta o resumo dos 
primeiros 100 dias de administração, edição 
d i s p o n i b i l i z a d a  n o  s i t e  d o  T R T - M A .  A 
desembargadora também agradeceu a colaboração 
dos magistrados e o empenho dos gestores.

O  I I  Encon t r o  de  Ges t o r e s  r eun iu 
magistrados, diretores, coordenadores, chefes de 
seção e substitutos em um evento organizado pela 
Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e 
Pesquisa. A programação incluiu a apresentação de 
diversos projetos em andamento no TRT-MA. A 
primeira exposição foi sobre o Projeto Wiki, uma 
iniciativa conjunta de Tribunais Regionais do 
T r a b a l h o  p a r a  o  c o m p a r t i l h a m e n t o  e 
aperfeiçoamento de procedimentos da 1ª Instância. 
Apresentado pelo diretor da 1ª VT de São Luís, 
servidor José Barros de Oliveira Júnior, o projeto 
reúne as melhores práticas para o aprimoramento 
das rotinas de trabalho nas Varas do Trabalho.

A segunda exposição foi sobre os projetos de 
tecnologia da informação que compõem no TRT-MA 
o Relatório Justiça em Números, uma compilação 
anual de estatísticas do Poder Judiciário sob a 
organização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
A apresentação foi feita pelo coordenador da CTIC, 
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio. Ele falou 
também sobre a contribuição da CTIC para a 
migração de processos físicos para o PJe, 
atualização de sistemas de execução, ações de 
governança (planejamento, controle de gestão, 
gestão de pessoas) e projetos para 2018 como a 
reformulação do site do TRT-MA, entre outros.

Na segunda parte do evento, o coordenador de 
Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa, Marcos 
Antonio de Souza Silva, mostrou, em números e 
grácos, os indicadores da Justiça do Trabalho no 
Maranhão. Na oportunidade foi exibida a 
ferramenta Microsoft Power BI, que permite aos 
magistrados e diretores das VTs visualizarem o 
cumprimento de metas do CNJ/CSJT através de 
desenhos, grácos, tabelas e resumos que mostram 
o desempenho por mês e parciais ao longo do ano. O 
r ecurso  in t eg ra  o  chamado  S i s t ema  de 
Acompanhamento de Metas (SIAME).
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A Gestão Socioambiental do TRT-
MA fez parte da programação com um 
resumo das ações executadas pela 
unidade. Um dos projetos apresentados 
pelo chefe do setor, engenheiro Marcelo 
Henrique Bandeira Costa de Alencar, foi o 
de coleta de lacres de latas metálicas. Um 
convênio rmado entre o Tribunal e a 
ONG Instituto Entre Rodas prevê a 
arrecadação de lacres, que serão 
vendidos pela ONG para a aquisição de 
cadeiras de rodas, feita sob medida, para 
crianças portadoras de necessidades 
especiais de 5 a 14 anos de idade. Foi 
anunciado também o projeto de logística 
integrada de veículos que propõe 
deslocamentos compartilhados entre 
órgãos do Judiciário para cidades 
maranhenses.

O  m é d i c o  G u s t a v o  D u a r t e 
Rodrigues fez a exposição nal com o 
tema "Promoção da Saúde". O médico 
chamou a atenção para a revisão do 
conceito de saúde pela Organização 
Mundial de Saúde, destacando a questão 
da prevenção e do bem-estar, alertando 
para modismos que promovem uma 
estética de corpo, podendo comprometer 
a saúde. Rearmou as atribuições da 
Seção de Saúde e do Setor Odontológico 
nos limites das normas institucionais e 
éticas e apresentou projetos de prevenção 
desenvolvidas pela unidade. 
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TRT-MA disponibiliza versão eletrônica do livreto comemorativo dos 
100 primeiros dias da Gestão 2018-2019

Justiça do Trabalho no Maranhão recebe 
exposição “100 Anos de Josué Montello”

.05.06.2018 - Responsável: Rosemary Araújo

08.06.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

O livreto “100 Dias de Gestão” teve sua versão eletrônica disponibilizada no site do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) em junho. A versão impressa foi lançada em 28 de maio, 
pela presidenta do Tribunal, desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, por ocasião 
da realização da solenidade em comemoração ao Dia do Trabalho.

O livreto reúne as principais ações e projetos 
executados nos 100 primeiros dias da atual gestão, que 
administra o TRT-MA durante o biênio 2018-2019. Dentre as 
ações divulgadas na publicação, estão as que foram 
implementadas a partir de sugestões de magistrados e 
servidores; algumas que estavam por fazer, além de ações 
novas.

“Uma centena de dias de muito trabalho, de 
entusiasmo contagiante, de apoio generalizado dos setores 
internos e de segmentos externos, de engajamento pleno no 
cumprimento do interesse público, com foco na renovação de 
métodos de trabalho, na transformação do modelo gerencial, 
nas ações de maior valorização dos servidores que 
constituem a base que sustenta e move a jurisdição e, na 
instituição denitiva do princípio da descentralização 
administrativa no âmbito da 16ª Região. Submetidos à 
vontade da lei, trabalhamos diuturnamente, executando a 
nalidade pública que incumbe à nossa Justiça do Trabalho 
realizar em prol da sociedade a que servimos”, considera a 
presidenta, na apresentação do livreto.

A versão digital pode ser acessada no item 
“Informações Importantes”, logo abaixo das notícias.

“É com muita honra, satisfação e alegria que recebemos em 
nossa Casa de Justiça, o TRT da 16ª Região, a exposição “100 Anos 
de Josué Montello”, fazendo justiça à grandiosa contribuição deste 
lho do Maranhão, que iniciou sua produção literária 
precocemente, ainda nos tempos em que cursava o ginásio, no 
Colégio Liceu Maranhense”, disse a presidenta do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, durante solenidade de 
abertura da exposição, realizada na manhã de 7 de junho, no 
Espaço de Arte do Fórum Astolfo Serra, sede das Varas do 
Trabalho de São Luís. O evento marcou a adesão do TRT-MA às 
comemorações da 2ª Semana Nacional de Arquivos, encerrada em 
9 de junho de 2018. 

A presidenta Solange disse que a exposição é uma justa 
homenagem ao centenário do escritor, que nasceu em São Luís no 
21 de agosto de 1917, cuja longa e profícua trajetória culminou 
com o exercício de um dos cargos mais importantes no cenário 
nacional, o de presidente da Academia Brasileira de Letras, no 
biênio 1994-1995.

Joseane Araújo Souza, 
gestora da Casa de Cultura Josué 
Montello, que reúne acervos 
bibl iográco,  arquivíst ico e 
museológico sobre a vida e obra do 
escritor, agradeceu o convite da 
Presidência do TRT e da Seção de 
Biblioteca e Gestão Documental, 
do Setor de Arquivo e do Centro de 
Memória e Cultura da Justiça do 
Trabalho no Maranhão (Cemoc), e 
disse que a exposição conta, 
resumidamente, a vida de Josué 
Montello, mostrando o que ele 
representou para as literaturas 
maranhense e brasileira. Na 
oportunidade, ele convidou todos a 
visitarem a Casa de Cultura Josué 
Montello, localizada na Rua das 
Hortas, nº 327, bairro Centro, “que 
tem um acervo bem completo 
sobre o escritor”, nalizou.

A chefe do Cemoc, Edvânia 

Em
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Kátia Sousa Silva, também ressaltou a honra de a Justiça do Trabalho 
receber a exposição e disse que o TRT-MA sempre foi pioneiro no 
desenvolvimento de ações culturais e artísticas.

Exposição - a exposição “Centenário Josué Montello” cou 15 dias no 
Fórum Astolfo Serra e depois foi para o Espaço Permanente de Artes Remir 
de Brito Lima, no prédio-sede do TRT-MA, na Areinha. Com 14 painéis e 
oito banners, a exposição reuniu parte do acervo alusivo às comemorações 
dos 100 anos do escritor maranhense, que pôde ser vista durante a VII 
Semana Montelliana realizada no período de 21 a 25 de agosto de 2017. A 
obra literária de Josué Montello é composta por romances, ensaios, 
crônicas, história, história literária, discursos, antologias, educação, 
novelas, teatro, literatura infantil e juvenil, memórias, etc. A lista de 
romances mais conhecidos inclui Os Tambores de São Luís, Cais da 
Sagração, Janelas Fechadas, Degraus do Paraíso, A Noite sobre Alcântara, 
entre outros. 

Presidenta do TRT-MA institui 
Comissão de Acessibilidade e Inclusão 
na Justiça do Trabalho no Maranhão

TRT-MA disciplina serviço de auxílio remoto às VTs do interior 

08.06.2018 - Responsável: Gisélia Castro

20.06.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, instituiu, por meio 
da Portaria do Gabinete da Presidência nº 538/2018, a 
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão 
para facilitar o acesso de pessoas com deciência ou 
mobilidade reduzida aos serviços judiciais e garantir 
locomoção adequada nas unidades da Justiça do 
Trabalho no Maranhão.

Entre as atribuições da Comissão estão o 
p l a n e j a m e n t o ,  e l a b o r a ç ã o ,   s c a l i z a ç ã o  e 
acompanhamento de projetos arquitetônicos, de 
comunicação e informação, e de formulação de 

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, disciplinou, por meio da Portaria do Gabinete da Presidência nº 
586/2018, a designação dos servidores para prestação de serviço de auxílio remoto às Varas do Trabalho 
(Vts) do interior do Maranhão, em cumprimento ao cronograma da Resolução Administrativa TRT-MA nº 
134/2017. A RA 134/2017, aprovada pelo Tribunal Pleno do TRT, deniu o cronograma para a lotação de 

políticas de capacitação para melhorar o 
atendimento de pessoas com deciência ou 
mobilidade.

As normas seguem as diretrizes sobre 
acessibilidade denidas pela Resolução 230, 
de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). De acordo com a Resolução, 
acessibilidade signica "possibilidade e 
condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, 
mobi l iár ios ,  equipamentos urbanos, 
edicações, transportes, informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público ou privados de 
uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deciência ou 
modalidade reduzida".
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Presidenta do TRT-MA indica servidores para compor Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes 

Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos do TRT-

MA tem nova composição 

25.06.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

25.06.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, indicou, 
nominalmente, os membros do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes. A indicação foi feita 
por meio da Portaria do Gabinete da Presidência nº 
61/2018. Unidade permanente vinculada à 
Presidência do TRT-MA, o NUGEP foi instituído pelo 
Ato do Gabinete da Presidência nº 5/2016, nos 
termos do artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 235/2016.

De acordo com o Ato GP, entre as atribuições 
do HUGEP está a de informar dados atualizados dos 
integrantes deste Regional ao NUGEP do CNJ, 
Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), a m de permitir a 
integração entre os tribunais do país, bem como 
manter as referidas informações na página do 
tribunal na internet. Também tem como atribuição 
uniformizar o gerenciamento dos procedimentos 
administrativos decorrentes da aplicação da 
repercussão geral de casos repetitivos e de 

Os novos integrantes da Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos 
(CPAD) do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), foram designados pela 
presidenta do TRT-MA, desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, por 
meio da Portaria do Gabinete da Presidência nº 
610/2018. A medida foi necessária para 
atualizar a composição da CPAD, de acordo com 
o disposto na Portaria GP nº 255/2016, que 
instituiu a comissão.  

Conforme a Portaria GP 610/2018, são 
membros da CPAD a desembargadora 
presidenta do TRT-MA, Solange Cordeiro, que é a 
coordenadora; e os servidores Noredim Oliveira 
Reuter Ribeiro Neto, secretário-geral da 
Presidência; Celson de Jesus Moreira Costa, 
diretor-geral; Aline Cristina Sales Lobato, 

assessora administrativa da Presidência; Marcos 
Pires Costa, secretário da Corregedoria; Raimunda 
Nonata Araújo Teixeira, chefe da Seção de 
Biblioteca e Gestão Documental; Edvania Kátia 
Sousa Silva, chefe do Centro de Memória e Cultura 
da Justiça do Trabalho, que é a secretária da CPAD; 
José Antonio Abreu Gomes, chefe do Setor de 
Arquivo (secretário substituto); e Marcos Marcolino 
de Oliveira, analista judiciário, área Tecnologia da 
Informação.

Compete à CPAD propor a política de gestão 
documental do TRT-MA, opinando sobre a 
manutenção do  acervo ,  modernização  e 
automatização do serviço de conservação e arquivo; 
propor critérios de organização, racionalização e 
controle de gestão de documentos de arquivos; 
orientar e supervisionar a forma de adoção da 
Tabela de Temporalidade de Documentos quanto às 
atividades meio e m; elaborar e executar plano de 
eliminação de documentos, obedecendo aos prazos 
de guarda e de destinação estabelecidos na Tabela 
de Temporalidade de Documentos; selecionar 
amostras de autos ndos, que constituirão acervo 
histórico; entre outras atribuições.
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incidentes de assunção de competência (IAC) e 
de uniformização de jurisprudência (IUJ).

O NUGEP vai acompanhar os processos 
submetidos à técnica dos casos repetitivos e de 
IAC e IUJ em todas as suas fases, a m de 
alimentar o banco de dados do CNJ, assim como 
vai manter e gerenciar, na página do TRT na 
internet, banco de dados pesquisável, com 
registros eletrônicos dos temas de casos 
repetitivos e dos incidentes, para consulta 
pública, com informações padronizadas de todas 
as fases percorridas dos incidentes.

A s  a t i v i d a d e s  d o  N U G E P  s e r ã o 
supervisionadas por Comissão Gestora, 
presidida pela desembargadora presidenta e 
integrada pelos membros da Comissão de 
Jurisprudência. O Núcleo contará com a 
estrutura administrativa da Coordenadoria de 
Recursos, Jurisprudência e Acórdãos do TRT-
MA.

servidores visando à equalização da força de trabalho entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição do 
tribunal nos termos denidos pela Resolução nº 219/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

De acordo com o artigo 1º da Portaria GP nº 586/2018, que reticou a PGP nº 167/2018, os 
servidores designados para as Varas do Trabalho do Interior, em cumprimento ao cronograma da RA nº 
134/2017, carão, temporariamente, lotados na cidade sede do tribunal, em seus setores de origem, 
prestando auxílio remoto às respectivas Varas do Trabalho sem necessidade de deslocamento.

Os trabalhos realizados pelos servidores deverão ser coordenados pelos gestores das unidades 
para as quais forem designados. Os servidores carão subordinados a esses gestores enquanto 
permanecer o auxílio remoto.
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Empossada nova assessora do Empossada nova assessora do 
Gabinete da Desembargadora Gabinete da Desembargadora 

Solange CordeiroSolange Cordeiro

Empossada nova assessora do 
Gabinete da Desembargadora 

Solange Cordeiro
09.07.2018 - Jornalista Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do 
T r a b a l h o  d a  1 6 ª  R e g i ã o  ( T R T - M A ) , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, deu posse, na manhã de 9 deste 
mês, no Gabinete da Presidência, à servidora 
Cleonice Pacheco de Castro, no cargo de 
assessora do seu gabinete. 

A desembargadora parabenizou Cleonice, 
armando ter conança total no trabalho da 
servidora. A presidenta disse que conheceu a 

mesma quando era corregedora, e teve a oportunidade de acompanhar a atuação da servidora na chea 
do Núcleo de Recurso de Revista (NRR), e o empenho, amor e dedicação dela em ndar os processos da 
unidade. 

Cleonice agradeceu à presidenta pelo voto de conança e disse que pretendia honrar o 
compromisso de bem servir dando o melhor de si. Ela disse que incentiva os colegas de trabalho a nunca 
se acostumarem a ver o calhamaço de papel, mas que sempre vejam, por trás do processo, a pessoa que 
necessita da ajuda da Justiça do Trabalho. “Sendo assim, a gente não vai medir esforços para chegar até 
essa pessoa e tentar resolver seus problemas”, armou. 

EmEmEm
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Implantação do Projeto de Eciência Energética foi debatida em reunião Implantação do Projeto de Eciência Energética foi debatida em reunião 
com a presidenta do TRT-MA e representante da Cemar com a presidenta do TRT-MA e representante da Cemar 

Implantação do Projeto de Eciência Energética foi debatida em reunião 
com a presidenta do TRT-MA e representante da Cemar 

17.07.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
reuniu-se, na manhã do dia 16 deste mês, no 
Gabinete da Presidência, com o engenheiro de 
Estudos e Planejamento da Companhia Energética 
do Maranhão (Cemar), Lucas Pinheiro, ocasião em 
que tratou da implantação do Projeto de Eciência 
Energética no TRT-MA, que beneciará o prédio-
sede do tribunal e o Fórum Astolfo Serra, sede das 
Varas do Trabalho de São Luís, com a troca de 
todas as lâmpadas atuais por lâmpadas LED, sem 
custos para o TRT. O projeto do tribunal foi o único 
selecionado no Estado do Maranhão, entre órgãos 

públicos e empresas privadas, na Chamada 
Pública de Projetos-CPP 001/2017 da Cemar 
referente a Programa de Eciência Energética.

Presentes, também, à reunião o juiz do 
trabalho substituto da 3ª Vara do Trabalho de São 
Luís e coordenador do Projeto Plante Oxigênio, 
Carlos Gustavo Brito de Castro; o diretor-geral do 
TRT, Celson de Jesus Moreira Costa; o chefe do 
Setor de Gestão Socioambiental tribunal, 
engenheiro Marcelo Henrique Bandeira Costa de 
Alencar; e a assessora do Gabinete da 
Desembargadora Solange Cordeiro, Cleonice 
Pacheco  de  Cast ro .  Leonardo  Ga lvão , 
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TRT-MA realiza licitação visando cessão de espaço físico para exploração TRT-MA realiza licitação visando cessão de espaço físico para exploração 
de serviços de restaurante e lanchonete de serviços de restaurante e lanchonete 

TRT-MA realiza licitação visando cessão de espaço físico para exploração 
de serviços de restaurante e lanchonete 

18.07.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) 
realizou licitação, em 18 de julho, na modalidade pregão 
eletrônico, do tipo maior oferta, para cessão de uso de espaço 
físico, a título oneroso, objetivando a exploração dos serviços de 
restaurante e lanchonete nas áreas localizadas no prédio-sede do 
tribunal e no Fórum Astolfo Serra (sede das Varas do Trabalho de 
São Luís), conforme edital referente ao Pregão Eletrônico nº 
15/2018. 

O pregão destinava-se exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
determina o artigo 6º do Decreto 8.538, de 06/10/15, cujo ramo 
de atividade seja compatível com o objeto da licitação.

A licitação foi exitosa e as propostas vencedoras foram as 
apresentadas pelo Restaurante Feijão de Corda (Fórum Astolfo 
Serra) e Expresso Salada (prédio-sede do TRT).

representante da empresa Ecosol (H2 Sol Aquecedores Ltda), que elaborou e inscreveu o projeto na CPP 
001/2017, também participou, via internet.

A desembargadora Solange armou que o projeto foi uma iniciativa da atual gestão do tribunal 
que, após efetuar estudos sobre a legalidade da parceria, motivada por uma iniciativa do Setor de Gestão 
Socioambiental, rmou convênio, em fevereiro deste ano, com a empresa Ecosol (H2 Sol Aquecedores 
Ltda), empresa de engenharia especializada na execução de projetos relacionados com o Programa de 
Eciência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que têm como propósito o uso 
racional de energia elétrica.

Na oportunidade, também trataram do termo de parceria entre o TRT e a Cemar visando à 
implantação do projeto.

Projeto - conforme Marcelo de Alencar, o resultado nal da CPP 001/2017 foi divulgado no dia 21 de 
maio deste ano. O chefe do setor ressaltou que o serviço não implicará custo para o TRT, pois a 
elaboração e execução do projeto serão contemplados com recursos do Programa de Eciência 
Energética. Ele explicou que, com a CPP 001/2017, a CEMAR atende ao disposto na Lei nº 9.991, de 24 
de julho de 2000, que diz que as empresas distribuidoras ou permissionárias de distribuição de energia 
elétrica devem aplicar um percentual mínimo (0,50 %) da receita operacional líquida em Programas de 
Eciência Energética, segundo regulamentos da ANEEL.
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Justiça do Trabalho no Justiça do Trabalho no 
Maranhão adota o LibreOfce Maranhão adota o LibreOfce 

como suíte de escritóriocomo suíte de escritório

Justiça do Trabalho no 
Maranhão adota o LibreOfce 

como suíte de escritório

TRT-MA inicia contratação de estagiáriosTRT-MA inicia contratação de estagiáriosTRT-MA inicia contratação de estagiários

25.07.2018 - Responsável: Rosemary Araújo

30.07.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do 
T raba lho  da  16 ª  Reg i ão  ( TRT-MA ) , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
C a s t r o  C o r d e i r o ,  p o r  m e i o  d o  A t o 
Regulamentar nº 7/2018, determinou a 
adoção do LibreOfce como padrão de suite de 
escritório no âmbito de toda a Justiça do 
Trabalho no Maranhão, em cumprimento à 
política governamental de adoção de 
p rog ramas  com cód igo  aber to  pe la 
Administração Pública.

Também foram levadas em consideração as 
de t e rm inações  con t i das  no  A to  Con jun to 
CSJT.TST.GP.SE nº 10/2008 (que estabelece diretriz 
sobre a política de adoção e migração para o uso de 
programas com código aberto no âmbito da Justiça do 
Trabalho), na Resolução Administrativa nº 214/2017 
do TRT16 (que estabelece os procedimentos a serem 
adotados pelo Tribunal para assegurar o cumprimento 
da Lei de Acesso À Informação [Lei nº 12.527/2011] e 
no Ato Conjunto CSJT.TST.GP nº 10/2018 (que 
estabelece, no âmbito da Justiça do Trabalho, os 
limites de pagamento de despesas primárias a serem 
observados no exercício de 2018 e dá outras 
providências), além da necessidade de padronização 
dos aplicativos utilizados pelos usuários do TRT-MA.

Segundo o Ato Regulamentar GP nº 7/2018, 
suite de escritório é conjunto de aplicativos integrados "

O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) iniciou, no dia 23 de julho de 2018, a 
contratação de estagiários, de nível superior e de nível médio e técnico, aprovados no processo seletivo 
realizado neste mês, pela empresa Super Estágios. O resultado nal do seletivo foi divulgado no dia 18 de 
julho.

O processo seletivo de estágio não obrigatório foi realizado com o objetivo de preencher vagas 
disponíveis para estágios na sede do TRT-MA, nas sedes das Varas do Trabalho de São Luís e nas Varas 
do Trabalho de Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Chapadinha, 
Estreito, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês, São João dos Patos e Timon.

Bolsa-estágio - Os estagiários receberão, a título de bolsa-estágio, a importância mensal de 
R$700,00 (setecentos reais), para estudantes de educação regular do ensino superior e de R$475,00 
(quatrocentos e setenta e cinco reais) para estagiários de nível médio e técnico. Os estagiários têm direito 
ao auxílio-transporte no valor de R$3,10 (três reais e dez centavos) para os dias efetivamente estagiados. 
A jornada do estágio é de quatro horas diárias e 20h semanais. A duração do estágio será pelo prazo 
mínimo de seis meses e máximo de 24 meses.
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voltados para as tarefas de escritório, tais como editores de texto, editores de planilhas, editores de 
apresentação, entre outros  é um software livre e de código aberto, ou seja, é permitido " O LibreOfce
modicá-lo ou distribuí-lo gratuitamente para qualquer nalidade. Software de código aberto, muitas 
vezes, têm desenvolvimento público, de maneira colaborativa e são tecnicamente denidos como de 
conteúdo gerado pelo usuário. Um relatório do Standish Group (de 2008) arma que a adoção de 
modelos de software de código aberto resultou em uma economia de cerca de U$ 60 bilhões por ano aos 
consumidores.

Porém, as unidades administrativas e judiciais do TRT-MA que necessitem utilizar softwares 
proprietários (que requerem a aquisição de licenças) podem solicitá-los ao Gabinete da Presidência, 
mediante justicativa fundamentada. As solicitações serão analisadas por meio de parecer técnico da 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) e do comitê de Governança de TIC, e 
as aquisições serão aprovadas ou não pela Presidência.  
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TRT-MA e GEAP assinam termo de 
parceria visando à realização de 

ginástica laboral 

TRT-MA e Cemar assinam termo de 
cooperação técnica para implantação 
do Projeto de Eciência Energética

06.08.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

07.08.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

O termo de parceria foi assinado na manhã do dia 
6, no Gabinete da Presidência do TRT, pela presidenta 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA), desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, e o gerente de serviços da GEAP 
Autogestão em Saúde, Evandro Sarney de Araújo 
Costa. O termo de parceria tem como objetivo a 
execução de ações e atividades de prevenção aos 
agravos, promoção e acompanhamento da saúde dos 
servidores do tribunal, garantindo a retomada, no 
mesmo dia, das atividades de ginástica laboral. A 
ginástica faz parte do Programa do TRT Viva Melhor - 
Movimente-se com Saúde.

A presidenta destacou a importância da parceria, 
cujo foco é a melhoria qualidade de vida dos servidores. 

Ela observou que a parceria rmada garantiu 
a retomada da ginástica laboral sem ônus para 
o TRT, pois será totalmente custeada pela 
operadora de planos de saúde GEAP. A 
empresa tem contrato com o TRT para 
prestação de serviços de natureza médico-
hospitalar aos magistrados e servidores ativos 
e aposentados, dependentes e pensionistas, e 
disponibiliza o serviço, que desenvolve por 
meio de ações de saúde preventiva, a m de 
minimizar os impactos negativos da relação 
doença-saúde.

P a r a  a  a n a l i s t a  d e  P r o g r a m a s 
Assistenciais da GEAP, Susana Kelley Duarte, 
essas ações de saúde preventiva são um 
diferencial dos serviços oferecidos pela 
empresa. A iniciativa da GEAP busca, entre 
outros objetivos, disseminar a importância da 
prática de exercícios físicos, diminuindo o 
absenteísmo e melhorando a vida de seus 
benec iár ios  e  serv idores  at ivos  de 
contratantes do plano de saúde, postergando, 
ao máximo, o início e agravamento de doenças.

Ginástica Laboral - a retomada das atividades 
de ginástica laboral, suspensas no tribunal 
desde 2016, foi a primeira ação decorrente da 
parceria. As atividades são coordenadas pela 
Seção de Saúde do TRT.

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, e o diretor de 
Relações Institucionais da Companhia Energética do 
Maranhão (Cemar), José Jorge Leite Soares, 
assinaram, na manhã do dia 3, no Auditório Juiz Ari 
Rocha, termo de cooperação técnica visando à 
implantação do Projeto Eciência Energética no 
tribunal.

Na abertura da solenidade, a presidenta Solange 
agradeceu à Cemar e disse que a parceria é mais uma 
importante conquista para a Justiça do Trabalho no 
Maranhão, “a implantação do projeto de eciência 
energética vai reduzir o consumo de energia elétrica, 
contribuindo para termos um meio ambiente mais 
saudável, bem como reduzir os gastos com custeio de 
energia elétrica nos prédios da JT-MA em São Luís”, 
armou.

A implantação do projeto vai garantir, 
sem qualquer custo para o tribunal, a troca de 
todas as lâmpadas atuais por lâmpadas LED 
no prédio-sede do tribunal e no Fórum Astolfo 
Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís, 
além de acompanhamento, por parte da 
Cemar, de atividades permanentes voltadas 
para a redução do consumo de energia.

A desembargadora também agradeceu 
ao chefe do Setor de Gestão Socioambiental do 
TRT-MA, engenheiro Marcelo Henrique 
Bandeira Costa de Alencar, cuja iniciativa 
resultou na inscrição de projeto do TRT-MA na 
Chamada Pública de Projetos-CPP 001/2017 
da Cemar do Programa de Eciência 
Energética. O projeto do tribunal foi o único 
selecionado no Estado do Maranhão entre 
órgãos públicos e empresas privadas. 

Para o diretor-geral do TRT, Celson de 
Jesus Moreira Costa, o projeto chegou em boa 
hora, especialmente diante do congelamento 
de orçamentos dos tribunais, conforme prevê a 
Emenda Constitucional 95/2016. Celson 
disse que a implantação do projeto vai 

AGOSTOEmEmEm

AGOSTO
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proporcionar uma economia de cerca de R$ 
8.500 por mês e R$ 100 mil por ano, “cujos 
valores poderão ser aplicados para 
melhorar  a  qual idade de v ida de 
magistrados e servidores e a prestação 
jurisdicional”, armou.

Ao se manifestar, Marcelo Bandeira 
compartilhou sua satisfação com a 
assinatura do termo de parceria, e disse 
que contou com todo o apoio da atual 
administração, em especial, do diretor-
g e r a l  e  d o  c h e f e  d a  S e ç ã o  d e 
Assessoramento Jurídico, Wellington 
Bringel de Almeida, “que foram receptivos à 
ideia da inscrição do TRT na CPP e deram 
todo o apoio necessário para a sua 
concretização”, ressaltou. 

O diretor da Cemar, José Jorge, 
também reconheceu a importância da 
assinatura do termo de cooperação e disse 
que o Programa de Eciência Energética, 
um dos principais desenvolvidos pela 
empresa,  tem ações vo l tadas aos 
consumidores orientando sobre o uso 
racional de energia elétrica, combate ao 
desperdício da energia e a coleta seletiva de 
resíduos recicláveis.

Palestra - em seguida, o engenheiro Lucas de Paula 
Assunção Pinheiro, gerente Corporativo de Planejamento, 
Eciência e Inovação da Cemar, ministrou a palestra 
"Implantação de Programa de Gestão Energética em 
Prédios Públicos”. Lucas falou sobre a metodologia do 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
(PROCEL), coordenado pelo Ministério de Minas e 
Energia, e regido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), que faz a gestão junto com a Cemar do 
recurso aplicado em eciência energética.

Conforme Lucas, a economia gerada pela troca das 
lâmpadas só vai perdurar se forem implantadas as 
metodologias sugeridas, dentre elas, a formação e 
implementação da Comissão Interna de Conservação de 
Energia (CICE), com o objetivo de desenvolver ações para 
controle energético na instituição, e a correta aplicação 
das ferramentas e da gestão que a CICE precisa fazer 
“porque senão você faz a troca dos equipamentos, a 
iluminação, mas se você mantém o mesmo ritmo de 
consumo e não aplica as formas de controle você pode ter 
essa economia perdida”, observou.

Projeto - o TRT-MA, rmou convênio, em fevereiro deste 
ano, com a empresa Ecosol (H2 Sol Aquecedores Ltda), 
empresa de engenharia especializada na execução de 
projetos relacionados com o Programa de Eciência 
Energética da ANEEL, com vistas à implantação do 
projeto no tribunal. A Ecosol desenvolveu o projeto do 
Tribunal que foi inscrito na CPP 001/2017 da Cemar. A 
elaboração e execução do projeto serão contemplados com 
recursos do Programa de Eciência Energética.

TRT-MA realiza solenidade em homenagem aos pais 

13.08.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

Por iniciativa da Presidência do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), foi 
realizada na manhã do dia 13, no Auditório 
Professora Maria da Graça Jorge Martins, uma 
solenidade para homenagear os pais da Justiça 
do Trabalho. A solenidade foi prestigiada por 
magistrados, servidores, terceirizados e 
es tag iá r i os  que ,  em um momento  de 
descontração e alegria, foram agraciados com 
declarações que ressaltaram a importância da 
gura paterna.

A presidenta do TRT-MA, desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
abriu a solenidade com uma saudação aos pais 

citando Francisco Cândido Xavier que, no livro 
“Seara de Fé”, diz que "O Dia dos Pais é o Dia de 
Deus". Em seguida, agradeceu a Deus, em oração, 
pelos pais que, segundo a desembargadora, são 
homens enviado por Ele para conduzirem os passos 
dos lhos nos caminhos da vida.

O diretor-geral do tribunal, Celson de Jesus 
Moreira Costa, falou sobre a importância de ser pai. 
"Ser pai é uma divina graça, e continuar ser pai, ao 
longo da vida, é maravilhoso", armou.

Marcos Antonio de Souza Silva, coordenador 
de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa, falou 
em seguida, enfatizando a responsabilidade de um 

EmTRT      Notícias 2018

43



AGOSTO

homem ao se tornar pai. "É nesse momento que a 
gente passa a medir nossas ações, e o que em 
outrora faríamos sem nos preocupar com as 
consequências, já não condiz com o ser pai'”, 
declarou.

Os pais também foram homenageados por 
Eduardo Leandro Martins Câmara, de 5 anos, lho 
do servidor Abílio de Sousa Martins Neto (Gabinete 
da Presidência); Gabriela Lacerda, lha dos 
servidores Júlio César Melo e Silva (2ª Vara do 
Trabalho de São Luís) e de Tatiana Lacerda 
(Secretaria de Administração); e Pedro Emanuel 
Duarte, de 9 anos, lho do servidor Ronnie Márcio 
Duarte (CEJUSC), que acompanhados ao violão por 
Ronnie, que também é cantor e músico, 
apresentaram o clássico da MPB "como é grande o 
meu amor por você" de Roberto Carlos. Outra 
canção que animou os homenageados foi "Meu 
querido, Meu Velho, Meu Amigo" também do rei 
Roberto Carlos, apresentada por Ronnie Duarte.

Ainda como parte da programação, foi 
apresentado um vídeo com mensagem de gratidão e 
reconhecimento aos pais. Para nalizar a 
solenidade, a servidora Rosely Belo Vieira conduziu 
uma oração dedicada aos homenageados.

Presidenta do TRT-MA inaugura novas 
instalações da Seção de Cerimonial 

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, inaugurou, na manhã do dia 21, as novas 
instalações da Seção de Cerimonial, no 5º andar do prédio-sede. 
O novo espaço foi projetado pela equipe da Seção de Engenharia, 
a m de proporcionar mais conforto e comodidade às servidoras 
da unidade. A Seção de Cerimonial é responsável pela realização e 
organização de eventos que permeiam o Tribunal, as varas do 
trabalho, Fóruns e Escola Judicial, além de outras atribuições.

A transformação do espaço destinado ao Cerimonial, que 
funcionava em uma das salas do Gabinete da Presidência, para 
um lugar mais aconchegante e com melhor condição de trabalho, 
foi idealizada pela Presidência do tribunal. Na abertura do evento, 
a presidenta enalteceu a importância da Seção de 
Cerimonial, por realizar com excelência todos os 
atos protocolares e reuniões solenes, promovidos 
pelo Tribunal Regional da 16ª Região. " A essa 
equipe maravilhosa, eu só tenho a agradecer, em 
nome  do  se rv i ço  púb l i co ,  po r  tamanho 
compromisso. São poucos servidores, mas é muito 
trabalho, e admiro a competência de execução para 
as atribuições que a vocês são designadas".

Destacou ainda os servidores que trabalham 
arduamente e contribuem não só para o andamento 
do TRT-MA, mas também para o interesse e serviço 
públicos, preservando as relações interpessoais no 
ambiente institucional e defendendo a Justiça do 

22.08.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

Trabalho. Entre eles, a secretária de Administração, Sílvia Maria Pontes de Castro, pela competência e 
dedicação há mais de duas décadas à Justiça Trabalhista no estado; Sérgio Raimundo Brito Pinho, 
coordenador de Serviços Gerais, "que há mais de 25 anos trabalha neste tribunal, com tamanho zelo e 
dedicação, e pelo sucesso que tem sido sua administração. Não posso deixar de falar da pequena equipe 
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de engenheiros que é formada por verdadeiros heróis e 
prossionais de altíssima qualidade, os engenheiros 
Manoel Ricardo Beckman de Jesus, Sérgio Moriah de 
Abreu Silva e Jácer de Abreu Ribeiro Neto, além das 
arquitetas Nikole Melo de Mendonça e Andrea Saldanha 
Abdalla Morais e Silva que também têm sido gigantes”.

A chefe da Seção de Cerimonial, Sílvia Adriana 
Lima Serra Pereira, agradeceu à desembargadora 
Solange Cordeiro e a todos que compareceram à 
solenidade. "É com grande satisfação e alegria que 
recebemos hoje este espaço que foi pensado e projetado 
especialmente para nós do Cerimonial. Isto representa 

o reconhecimento e valorização da atividade que desenvolvemos", declarou a chefe do setor, em gratidão 
ao novo espaço de trabalho.

Em seguida, foi feito o desenlace da ta inaugural pela presidenta Solange, que convidou o 
engenheiro Ricardo e a arquitetura Nikole; e pela chefe do Cerimonial juntamente com as também 
servidoras da Seção Márcia Regina Belfort Salgueiro e Jeanne Aragão Adler. Após o encerramento da 
solenidade, os presentes conheceram as novas instalações do Cerimonial e participaram de um 
coquetel.

Presidenta do TRT-MA diz que Constituição Federal 
de 1988 é símbolo de redemocratização social

22.08.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

“A Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988, tornou-se o 
principal símbolo do processo de redemocratização nacional”, disse a 
presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), 
desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, ao abrir o 
curso em comemoração aos trinta anos da Constituição Federal, na tarde do 
dia 20, no Auditório do Fórum Astolfo Serra, sede das Varas do Trabalho de 
São Luís. Realizado em parceria com a Escola Judicial (EJUD16), o curso 

"30 Anos da Constituição Federal de 1988: Cidadania e 
Direitos Sociais" teve dois módulos. O primeiro foi ministrado 
pela juíza titular da Vara do Trabalho de Barreirinhas, Maria 
do Socorro Almeida de Sousa, e o segundo, pelo juiz Saulo 
Tarcísio de Carvalho Fontes, titular da 2ª Vara do Trabalho de 
São Luís e, na época, também presidente da Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 16ª Região (Amatra XVI). O curso 
foi realizado no turno vespertino.

A presidenta lembrou que a Assembleia 
Nacional Constituinte, convocada em 1985, pelo 
então presidente José Sarney, trabalhou durante 20 
meses, e teve a participação de 559 parlamentares, 
dos quais 72 senadores e 487 deputados federais, 
bem como da sociedade. Durante cinco meses, foram 
coletadas 72.719 sugestões de cidadãos de todo o 
país, e 12 mil dos constituintes e de entidades 
representativas. A CF de 1988 promulgada tinha 245 
artigos divididos em nove títulos.

A desembargadora observou que a CF de 1988 
ampliou direitos trabalhistas, bem como liberdades 
civis e garantias individuais; retomou as eleições 
diretas; pôs m à censura à imprensa; concedeu 
direito ao voto aos analfabetos, entre outros avanços. 
Ela disse que direitos fundamentais foram garantidos 
em várias áreas, como a criação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A CF colocou a educação como dever do 
Estado, com ampliação da educação rural, e inclusão 
das crianças com deciência e a população indígena.

Outro direito fundamental introduzido foi a 
defesa do consumidor, cujo Código de Defesa do 

Consumidor foi elaborado por determinação 
expressa da Carta Magna. Além disso, 
reconheceu a importância da biodiversidade e a 
proteção do meio ambiente; garantiu ao povo 
brasileiro o pleno acesso à cultura, em suas 
várias manifestações, e outras inovações.

Módulo I - no primeiro módulo, a juíza Socorro 
Almeida falou sobre os temas hermenêutica 
cons t i tuc i ona l  ( c i ênc ia  que  f oca  na 
interpretação da Constituição), princípios 
constitucionais e respectivas categorizações. 
Segundo Socorro Almeida, o ponto mais 
relevante do curso foi promover uma reexão do 
texto constitucional nos seus 30 anos, com 
ênfase na perspectiva dos direitos sociais, que 
guram entre os direitos fundamentais, ligados 
ao valor igualdade.

“Na comemoração dos 30 anos da 
Constituição Federal de 1988 todos somos 
chamados à reexão, e que deve ser uma 
reexão que nos acompanhe no cotidiano, na 
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condição de operadores do Direito, mas não apenas 
nessa vertente prossional, também na vertente de 
cidadão, cidadão que é compreendido como sujeito 
que nessa condição é titular de direitos e de 
obrigações”, armou.

A magistrada também falou sobre tipos de 
normas e das concepções que as normas 
encontraram ao longo da história do Direito, que 
foram a concepção jusnaturalista, concepção 
positivista e concepção pós-positivista, que é a atual.

Socorro Almeida disse que, sob a tutela das 
normas do jusnaturalismo, os princípios são 
verdades universais, imutáveis, concedidos desde o 
plano metafísico. Pela ótica da concepção positivista, 
os princípios são consagrados na condição de normas 
jurídicas. Já a visão pós-positivista, é a nova maneira 
de compreender o princípio e a regra, especialmente a 
relação estabelecida entre estas duas espécies de 
normas na sua aplicação ao caso concreto.

Na programação do módulo I, encerrado no dia 

23, foram ainda apresentados os temas 
“ m o m e n t o  c o n s t i t u i n t e  e  v a l o r e s 
constitucionais”; “direitos fundamentais na 
Constituição de 1988”; “o papel do Poder 
Judiciário nesse ato de concretização de 
transposição ao plano da realidade das normas 
constitucionais”; e desaos e perspectivas 
atuais dos direitos sociais na sociedade 
brasi leira” e  temas complementares 
relacionados aos direitos humanos.

Módulo II - ministrado pelo juiz Saulo Fontes, 
entre os dias de 10 a 13 de setembro, também 
no Auditório do FAS, o segundo módulo 
discutiu os temas “neoconstitucionalismo e 
constitucional ização do ordenamento 
jurídico”; “controle de constitucionalidade e 
seus diversos mecanismos: a jurisprudência do 
STF”; “modicações textuais e mutação 
constitucional”; “a relevância das modicações 
da Emenda 45 e seus desdobramentos”; e 
“análise constitucional dos direitos sociais”.

Inauguradas novas instalações 
do Setor Gráco 

23.08.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / 
Responsável: Suely Cavalcante

O Setor Gráco do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA) mudou de localização e ganhou 
novas instalações na manhã do dia 22. A inauguração das 
novas instalações foi feita pela presidenta do TRT-MA, 
desembargadora Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, em solenidade na área externa do anexo C ao 
prédio-sede do tribunal. O setor mudou do térreo do 
prédio-sede para o anexo C, vizinho à Sala de Marcenaria 
e às futuras instalações do Almoxarifado. A solenidade foi 
prestigiada por magistrados, servidores, terceirizados e 
estagiários.

Para a presidenta, a inauguração das novas 
instalações do Setor Gráco representou a entrega de 
mais uma unidade administrativa e de um novo ambiente 
de trabalho condizente com o direito ao bem-estar, à 
saúde e a dignidade dos servidores. Ela observou que o 
Setor Gráco, cuja lotação é composta pelos servidores 
José Vicente Araújo dos Santos, chefe da unidade, e 
Margareth de Castro Morais, além do terceirizado 
Willame Almeida, é a unidade administrativa fonte da arte 
criada e interpretada pois os servidores, que são designer 
gráco, traduzem a ideia das inúmeras produções que 
envolvem a Justiça do Trabalho no Maranhão. “São as 
mais variadas mensagens, convites, anúncios, 
editoração, identidades visuais, edições, enm, uma 
gama de trabalhos artísticos que materializam a forma e a 
função daquelas ideias que lhes apresentamos”.

A desembargadora disse que o Setor Gráco e a 

Seção de Cerimonial, que recebeu novas instalações na terça-feira (21), andam de mãos dadas o ano 
inteiro, “são unidades irmãs, e é na irmandade entre todas as unidades do nosso tribunal que nos 
fortalecemos para construir e também reconstruir caminhos que precisamos percorrer para bem 
realizarmos nossa tarefa-m de fazer cada dia melhor a justiça que a sociedade espera de nós”, armou.

A presidenta Solange elogiou o trabalho e agradeceu  aos engenheiros e arquitetos do TRT-MA, 
assim como havia feito quando da inauguração da Seção de Cerimonial, bem como ao servidor Luiz Pires, 
que catalogou centenas de bens inservíveis que ocupavam as instalações e que foram retirados do local 
para iniciar as obras das novas instalações do Setor Gráco; ao coordenador de Serviços Gerais, Sérgio 
Raimundo Brito Pinho; ao diretor-geral do TRT, Celson de Jesus Moreira Costa; à secretária de 
Administração, Sílvia Maria Pontes de Castro; ao secretário-geral da Presidência, Noredim Oliveira 
Reuter Ribeiro Neto; ao secretário de Orçamento e Finanças, Daniel Leite Guimarães, e a todos que 
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contribuíram e contribuem para a realização dos 
compromissos da atual administração, “que é 
voltada para o benefício de todos, dos públicos 
interno e externo, como deve ser”.

Para o chefe do Setor Gráco, Vicente dos 
San t o s ,  o  momen to  f o i  d e  g r a t i dão . 
“Primeiramente a Deus, por nos dar saúde para 
trabalharmos com uma das coisas que mais 
gostamos. Agradecemos pelo apoio que sempre 
tivemos das administrações anteriores e, em 
especial, da atual administração, por ter desde o 
início da sua gestão, procurado saber dos 
anseios e necessidades do setor, culminando na 
entrega das instalações novas mais adequadas 
para a realização de nossas atividades”, 
registrou.

V i c en t e  ag radeceu  t ambém pe l a 
incessante ajuda das equipes da Seção de 
Engenharia e da Coordenação de Serviços Gerais 
e dos demais setores envolvidos na empreitada. 
“Agradeço, agora de forma mais pessoal, a 
parceria irrestrita da colega de trabalho, a 
senhora Margareth, carinhosamente conhecida 
como Margot, uma pessoa extraordinária e super 
competente, e ao terceirizado Willame, que está 
conosco há quase cinco anos, nos ajudando a 
resolver diversos problemas”.

Vicente explicou que o setor foi criado com a 
nalidade de imprimir formulários utilizados pelo 
tribunal, com suas atividades voltadas quase que 
exclusivamente para suprir as demandas do 
Almoxarifado, porém, com a modernização dos 
processos, começou a atender outros setores, 
passando da função de fazer impressos para a 
criação de peças publicitárias, realizando trabalhos 
para várias unidades administrativas. 

Apresentação musical  -  como par te  da 
programação, os servidores Ronnie Duarte (3ª Vara 
do Trabalho de São Luís) e Isaac Barros (Seção de 
Segurança e Inteligência Institucional), que também 
são  can to r e s ,  mús i c o s  e  c ompos i t o r e s , 
apresentaram clássicos da MPB, da Música Popular 
Maranhense, e composições próprias. A dupla 
proporcionou aos presentes momentos de 
descontração e alegria. 

Fórum Astolfo Serra tem novo restaurante 
28.08.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

Na manhã do dia 28, a presidenta do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), 
desembargadora Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, inaugurou solenemente as novas instalações do 
restaurante e lanchonete do Fórum Astolfo Serra (FAS), 
cujos serviços passaram a ser prestados pelo restaurante 
Feijão de Corda Grill. A solenidade foi prestigiada por 
magistrados, advogados, servidores e jurisdicionados. A 
presidenta ressaltou a presença do desembargador Luiz 
Cosmo da Silva Júnior, presidente do TRT-MA no biênio 
2014-2015, que inaugurou o restaurante do Fórum em 11 
de setembro de 2015.

Para a presidenta, a entrega das novas instalações 
cumpre com o relevante compromisso do atual corpo 
administrativo, e a inauguração do espaço é um ganho para 
os servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e 
todos os frequentadores do fórum, que desde março de 2016 
estavam sem os serviços. “O novo espaço promove o bem-
estar e assegura alimentação saudável e nutritiva, 
atendendo as reivindicações de todos envolvidos na Justiça 
do Trabalho”, armou.

A desembargadora disse que a entrega das instalações em tempo recorde aos usuários, após 
exitosa licitação em julho deste ano, é fruto do trabalho árduo da atual gestão do TRT-MA empenhada na 
promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Seguindo as diretrizes da Política de Atenção à 
Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário prevista na Resolução CNJ nº 207/15, os 
serviços prestados pela nova instalação de refeições no FAS são adequados “às necessidades de todos 
que labutam nessa Justiça, com espaço harmonioso que atentem muito mais que boa alimentação, pois 
também tem a excelência de propiciar encontros e momentos de integração”.
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Agradecimentos - a presidenta Solange que tem 
apostado em uma abordagem mais humana e 
participativa em sua gestão, declarou-se muito feliz 
pela conquista, e na oportunidade, agradeceu a 
inestimável orientação técnica do Tribunal Superior 
do Trabalho, e a dedicação intensa dos servidores do 
TRT-MA, que tornaram esse sonho realidade. "Em 
tempo recorde estamos mais uma vez a celebrar 
conquista tão signicativa, que atende à 
reivindicação de todos os que trabalham nesta 
Justiça, inclusive da nossa OAB maranhense, aqui 
representada, pelas ilustres advogadas Deborah 
Porto Cartágenes, tesoureira da OAB-MA, e Sandra 
Gonçalves Macêdo, presidenta da Comissão da 
Advocacia Trabalhista”. Ela agradeceu à advogada 
Darci Costa Frazão, presidente da Associação 
Maranhense dos Advogados Trabalhistas (AMAT), 
pela parceria e apoio constantes, que também havia 
reivindicado a reabertura do restaurante.

Mais uma vez, a desembargadora ressaltou o 
trabalho de gestores e servidores que se 
empenharam pela causa. “Nosso especial 
reconhecimento e gratidão aos servidores José de 
Ribamar Santos Batista, chefe da Seção de Apoio da 
Diretoria do Fórum Astolfo Serra; Luzimar Costa 
Araújo e Flor de Maria Pereira Lara, pelos 
desempenhos exemplares de suas funções”.

Ela também reconheceu e agradeceu o 
trabalho da equipe da Seção de Licitações integrada 
pelos servidores Raimundo Nonato Monteiro Filho, 
chefe da Seção, Gisele Fernandes Azevedo Cutrim, 
Maria Lídia Borges e Fernando Boucinhas de Castro 
Lima.

Também ressaltou o trabalho da equipe do 
Núcleo de Assessoramento Jurídico (NAJ) da 
Diretoria-Geral do tribunal, agradecendo ao chefe 
do NAJ, Wellington Bringel de Almeida, e aos 
servidores Elma Sandra Penha Moreira Rodrigues e 
Euvaldo Melo de Moraes Rego. Aos engenheiros 
Manoel Ricardo Beckman de Jesus, Sérgio Moriah 
de Abreu Silva, Jacer de Abreu Ribeiro Neto, e as 
arquitetas Nikole Melo de Mendonça e Andrea 
Saldanha Abdalla Morais “por se manterem 
engajados nas empreitadas e elaborações de 
projetos, reformas e construções das unidades do 
TRT-MA desde o início do ano”, observou.

A  c o m p e t ê n c i a  d a  S e c r e t a r i a  d e 
Administração foi reconhecida da mesma forma, por 
conferir segurança nas práticas de gerenciamento, 
no que diz respeito ao interesse público. A secretária 
de Administração, Sílvia Maria Pontes de Castro, foi 
parabenizada pela presidenta deste tribunal, “pelo 
esforço diuturno, em prol do conjunto que trabalha 
nesta Justiça”.

Na pessoa do diretor-geral do TRT-MA, Celson 
de Jesus Moreira Costa, a presidenta parabenizou 
todos os que se dedicaram à “realização dessa ação 
em cumprimento da missão social de alto relevo, ao 
proporcionar também, emprego e renda para 
muitos trabalhadores que em nossas obras 

depositam sua força de trabalho", e declarou 
ainda, respeito e gratidão aos trabalhadores 
terceirizados.

A desembargadora Solange destacou, 
ainda, o trabalho equipe da Seção de 
Comunicação, agradecendo à chefe substituta, 
servidora Maria Suely Cavalcante Pinto, “assim 
como a todos os outros que se dedicaram na 
realização desse projeto, pelo trabalho 
imprescindível no meio institucional, que une 
toda a Justiça do Trabalho através das 
informações compartilhadas nos canais de 
comunicação”.

E  a g r a d e c e u ,  e m  e s p e c i a l ,  a o s 
proprietários do restaurante Feijão de Corda 
Grill. "À senhora Rosângela Maria Dias da Silva e 
ao senhor Danilo Luiz Dias da Silva deixo nossos 
sinceros agradecimentos por investirem nessa 
causa, que desejamos que seja longa, próspera e 
muito feliz.»

Diretor do FAS - o juiz titular da 1ª Vara do 
Trabalho de São Luís e diretor do Fórum Astolfo 
Serra, Antônio de Pádua Muniz Correia, 
externou a satisfação em receber o espaço de 
convivência comum para refeições e integração 
de servidores, e desejou longevidade e sucesso 
para o novo empreendimento, que é instalado 
pela segunda vez no Fórum. "É com muita 
alegria que a família Astolfo Serra recebe essa 
instalação, que além de alimentar o corpo, é 
espaço para confraternização também. É um 
imenso prazer ver esse espaço ser reaberto, e 
temos a certeza que teremos onde nos alimentar, 
e melhor ainda, com comida boa e barata" 
armou o diretor do FAS, que, na ocasião, 
parabenizou a presidenta Solange pela grande 
dedicação à comunidade do TRT-MA.

OAB-MA - em nome da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Maranhão, a advogada Sandra 
Gonçalves Macêdo, também agradeceu e 
parabenizou a iniciativa da desembargadora 
Solange. "Parabenizo a atual gestão em meu 
nome e em nome da Comissão da Advocacia 
Trabalhista por atender não só as reivindicações 
da comunidade do tribunal, mas também por 
responder satisfatoriamente ao pleito da classe 
advocatícia, com a inauguração do restaurante 
do Fórum Astolfo Serra. Meus sinceros 
parabéns", disse.

Após a solenidade, os convidados 
participaram de um café da manhã oferecido 
pelo restaurante Feijão de Corda Grill.

Restaurante do Fórum Astolfo Serra - O 
estabelecimento localiza-se no térreo do FAS, e 
funciona como lanchonete e restaurante. O 
horário de atendimento é de 7h30 às 17h30, 
sendo que o horário do restaurante é das 11h30 
às 14h30.
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Inaugurado novo restaurante do Inaugurado novo restaurante do 

prédio-sede do TRT  prédio-sede do TRT  
Inaugurado novo restaurante do 

prédio-sede do TRT  
03.09.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

“A Justiça do Trabalho no Maranhão, cumpre, 
através do seu atual corpo administrativo, mais um 
relevante compromisso voltado à promoção do bem-
estar, da dignidade, do conforto e da qualidade de 
vida dos seus magistrados, terceirizados, 
estagiários, advogados, jurisdicionados e do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, no 
discurso da solenidade de inauguração das novas 
instalação do restaurante do prédio-sede do TRT, 
na manhã de 31 de agosto. Os serviços de 
restaurante e lanchonete, que estavam suspensos 
desde março de 2016, estão sendo oferecidos pela 
empresa Expresso Salada Ltda, vencedora do 
pregão eletrônico realizado no mês julho . A 
solenidade foi prestigiada pelo desembargador Luiz 
Cosmo da Silva Júnior, por magistrados titulares e 
substitutos das Varas do Trabalho da capital, 
advogados, servidores, terceirizados e estagiários.

Para a presidenta, o engajamento da atual 
gestão para a realização do bem-estar de 
magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e 
usuários é ação de humanização, valorização e 
interação, os mesmos objetivos que impulsionaram 
a reabertura do restaurante do Fórum Astolfo 
Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís, no 
dia 28 deste mês. “Os serviços destinados à 
alimentação saudável e nutritiva em ambiente 
seguro e acolhedor constituem meta voltada à 
preservação da saúde de todos que prestam 
serviços nesta Justiça ou aos que a seus serviços 
acorrem. Este espaço impactará em nosso maior 
bem-estar, a partir da potencial oportunidade de 
confraternização e interação entre todos nós”, 
disse.

A desembargadora Solange lembrou que na 
política de proteção ao ambiente de trabalho está 
inserida a da saúde que é, “sem dúvidas, a que 
sustenta as demais políticas, pois o adoecimento da 
pessoa debilita o corpo, a mente e a prestação de 
serviços”, armou.

A presidenta raticou que a humanização no 
ambiente de trabalho é o foco primordial de sua 
gestão. “Buscamos a cumplicidade, a união 
solidária no desempenho de nossas funções, a 
compreensão denitiva de que 'um homem só tem o 
direito de olhar um outro de cima para baixo se for 
para levantá-lo', como bem ensinou Gabriel García 
Marquez”, observou a desembargadora. Para ela, a 
eventual superioridade funcional hierárquica de 
alguém não exclui nem diminui a importância de 

quem se encontra em nível inferior na pirâmide 
sócio-funcional. “Ao contrário, tenho dito que o 
topo não suporta o peso da base numa eventual 
inversão dessa pirâmide. Somos todos iguais. 
Precisamos uns dos outros, e essa é a lei natural 
de ontem, de hoje e assim será sempre”.

A presidenta rearmou que as ações da sua 
administração sempre visarão o bem-estar de 
todos, sem convalidar privilégios e que somente 
serão atendidas as demandas coletivas que 
respeitem a todos, que cumpram o interesse 
público.

Mais uma vez a presidenta destacou a 
dedicação dos servidores que integram a área 
administrativa do TRT. “São esses servidores que 
enfrentam diariamente inúmeras atividades que 
oxigenam a vida de nossa Justiça. Assim meus 
agradecimentos, respeito e reconhecimento a 
todos os servidores que integram a nossa 
honrosa equipe administrativa, que tornam 
possíveis a realização de nossos projetos e dos 
nossos sonhos de oferecer a cada um as 
condições necessárias ao seu bem-estar, que 
favorecem a produtividade esperada pelos 
jurisdicionados que acorrem a esta Justiça”. Ela 
também agradeceu às proprietárias do 
restaurante Expresso Salada Alice Santos e Ana 
Carolina Marques pelo reconhecimento e 
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credibilidade, desejando sucesso à parceria, 
armando que elas têm o apoio integral da 
administração.

Homenagem - a presidenta Solange e a 
secretária de administração, Sílvia Castro, foram 
surpreendidas por uma carinhosa homenagem 
de um grupo de servidores do tribunal 
representados por Manuela Moura (Seção de 
Assessoramento Contábil) e Rogério Rodrigues 
(Secretaria de Orçamento e Finanças). Ao se 
m a n i f e s t a r ,  M a n u e l a  d i s s e  q u e  a 
desembargadora Solange e Sílvia envidaram 

esforços e foram imbatíveis no desfecho exitoso “não 
só para a contratação do nosso restaurante, mas na 
implementação de ações que proporcionarão a nós, 
servidores, qualidade de vida no ambiente de 
trabalho. Ambas demonstraram que sonhos que 
sonhamos juntos se realizam juntos e que juntos 
somos capazes de superar todos os desaos”.

Restaurante Expresso Salada - O estabelecimento 
localiza-se no 1º andar do prédio-sede, e funciona 
como lanchonete e restaurante. O horário de 
atendimento é de 7h30 às 17h30, sendo que o 
horário do restaurante é das 11h30 às 14h30.

Presidenta do TRT-MA recebe visita do presidente da Cruz Vermelha no 
Maranhão 

06.09.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, recebeu, no dia 31 de agosto, no Gabinete da Presidência, visita do 
presidente da Cruz Vermelha Brasileira no Maranhão, Carlos Rangel, e da secretária executiva da 
instituição, Gracielle Pastana. Pelo TRT-MA, também estavam presentes a coordenadora do Centro 
Jurídico de Métodos Consensuais de Solução de Disputas em São Luís (Cejusc-JT), juíza do trabalho 
substituta Ângela Cristina Carvalho Mota Luna; o secretário-geral da Presidência, Noredim Oliveira 
Reuter Ribeiro Neto; a assessora do Cejusc-JT, Adriana Ramos Viana; e o chefe do Núcleo de 
Assessoramento Jurídico (NAJ) da Diretoria-Geral do tribunal, Wellington Bringel de Almeida.

Segundo Carlos Rangel, a vinda ao TRT-MA foi uma oportunidade de conversar com a presidenta 
Solange sobre conciliação de processos ajuizados em face da Cruz Vermelha no Maranhão. “Viemos aqui 
trazer a nossa vontade de resolver um problema antigo que é uma dívida que está acautelada com todas 
as reclamações trabalhistas e a presidenta com toda a sua assessoria abre as portas e o coração, 
entendendo que há uma vontade da Cruz Vermelha em encontrar o seu caminho e cumprir com suas 

ob r i gações ” ,  d i s s e .  E l e 
agradeceu a  aco lh ida à 
presidenta Solange e a todos 
que participaram do encontro.

A presidenta Solange 
t a m b é m  a g r a d e c e u  a o 
presidente da Cruz Vermelha 
no Maranhão e armou que a 
s o l i c i t a ç ã o  v a i  s e r 
dev idamente  ana l i sada , 
ressaltando que a conciliação 
é o modo mais rápido de 
resolver um litígio. A demanda 
está sob a responsabilidade do 
Cejusc-JT.  

Presidenta do TRT-MA assina Presidenta do TRT-MA assina 
contrato de imóvel que vai contrato de imóvel que vai 

abrigar Fórum Trabalhista de abrigar Fórum Trabalhista de 
Imperatriz Imperatriz 

Presidenta do TRT-MA assina 
contrato de imóvel que vai 

abrigar Fórum Trabalhista de 
Imperatriz 

06.09.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do 
T r a b a l h o  d a  1 6 ª  R e g i ã o  ( T R T - M A ) , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, assinou, no dia 4 deste mês, 
contrato de locação do imóvel que vai abrigar, a 
partir de janeiro de 2019, as novas instalações 
do Fórum Trabalhista de Imperatriz (Fórum 
Manuel Alfredo Martins e Rocha). O contrato foi 
assinado com os proprietários do imóvel Ricardo 

Dorcino Xavier e Denise Portugal Damasceno, no 
endereço do prédio, na Rua Pernambuco. A 
solenidade de assinatura do contrato reuniu várias 
autoridades de Imperatriz, entre elas, os juízes 
titulares das 1ª e 2ª Varas do Trabalho de 
Imperatriz, respectivamente, Liliane de Lima Silva e 
Nelson Robson Costa de Souza. Antes da 
assinatura, a presidenta fez uma visita técnica ao 
local.

Para a presidenta Solange, o contrato de 
locação de novas instalações seguras, adequadas e 
condizentes com a dignidade da Justiça, atende às 
reiteradas reivindicações de magistrados, 
servidores, jurisdicionados e usuários do Fórum 
Trabalhista e às diretrizes da Política de Atenção 
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Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário prevista na Resolução nº 207/15-CNJ, 
que ressalta o dever constitucional do Estado à proteção ao meio ambiente, nele inserido o ambiente de 
trabalho na dicção dos artigos  170, VI e 225, caput, e parágrafo 1º, V e VI da Constituição Federal. “O 
impacto positivo dessa ação repercutirá diretamente na qualidade de vida de todos, que desfrutarão de 
ambiente saudável para desenvolverem suas atividades laborais, de convívio descontraído, livre do 
receio diário que a insegurança provocou até aqui”.

Ela ressaltou que a transferência do Fórum Trabalhista de Imperatriz para ambiente seguro foi a 
prioridade número um da sua gestão, “graças a Deus realizada, e confesso, que o grau de diculdade me 
parecia quase insuperável dado o tempo elástico em que se arrastava essa reivindicação. Porém, tivemos 
que vencer, essencialmente, os trâmites burocráticos, que apesar de complexos e numerosos na esfera 
da administração pública, como sabemos, não constituem impedimento à realização das nossas 
tarefas”. 

A desembargadora tem reiterado em seus pronunciamentos que a competência e diligência dos 
servidores que integram a área administrativa da JT-MA e o amor com que se dedicam diariamente no 
exercício de suas funções têm sido decisivos para tornar realidade as metas, os objetivos e os sonhos da 
atual gestão. “Estamos em festa e é com o espírito em júbilo que o nosso corpo administrativo concretiza 
mais um relevante compromisso de promoção do bem-estar dos senhores e de todos que acorrem à nossa 
Justiça: o nosso povo; e de todos que defendem a justiça e as liberdades: os nossos valorosos advogados”, 
destacou.

Por m, a presidenta agradeceu a cada servidor que se empenhou para a solução da causa, em 
especial, ao chefe do Núcleo de Assessoramento Jurídico, Wellington Bringel, “um dos protagonistas do 
sucesso desse contrato de aluguel que assinamos, que retorna hoje a Imperatriz onde iniciou sua 
carreira na Justiça do Trabalho maranhense”. Também agradeceu ao diretor-geral, Celson Costa; à 
secretária de Administração, Sílvia Castro; e ao engenheiro Ricardo Beckman, chefe da Seção de 
Engenharia.

Agradeceu, ainda, ao então juiz diretor do Fórum Trabalhista de Imperatriz e titular da 2ª VT, 
Nelson de Souza, e todos os servidores das VTs do município; bem como aos proprietários do imóvel.

Os titulares das Varas do Trabalho de Imperatriz e o médico 
Ricardo Xavier também se pronunciaram sobre a importância do ato 
para a manutenção dos serviços da Justiça Trabalhista no município.

Autoridades - também participaram da solenidade de assinatura do 
contrato a juíza do trabalho Márcia de Nardin, da 1ª Vara do Trabalho 
de Imperatriz; o procurador-geral do Município de Imperatriz, 
Rodrigo do Carmo Costa; o presidente da Subsecção da OAB de 
Imperatriz, Heleno Mota e Silva; as procuradoras do Trabalho em 
Imperatriz, Fernanda Maria Mauri Furlaneto e Renata Soraya Dantas 
Ocea; advogados, entre outros.

Fórum Manuel Alfredo Martins e Rocha - o Fórum abriga a 1ª e 2ª 
Varas do Trabalho de Imperatriz. A jurisdição trabalhista envolve os 
Municípios de Imperatriz, Amarante do Maranhão, Buritirana, 
Davinópolis, Governador Edison Lobão, João Lisboa, Montes Altos, 
Ribamar Fiquene, Senador La Rocque e Sítio Novo.
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Outras obras executadas no 
prédio-sede e anexos - reparos na 
fachada principal do TRT para 
retirar inltração nas áreas onde 
localizam-se a Diretoria-Geral, 
C o o r d e n a d o r i a  d e  G e s t ã o 
Estratégica, Estatística e Pesquisa, 
Escola Judicial, sobreloja e área 
externa do Plenário do TRT; pintura 
e revitalização das faixas de 
demarcação da garagem dos 
magistrados no prédio-sede; 
axação de placas de identicação 
visual das salas do Anexo C; pintura 
geral no estacionamento dos 
magistrados (anexo C); adaptação 
d o  f o r r o  d o  G a b i n e t e  d o 
desembargador James Magno; 
recuperação estrutural da sala dos 
geradores (anexo B); reparo da 
tubulação de drenagem pluvial do 
anexo B; pintura geral do prédio-
sede e anexo B; reparo na cobertura 
metálica e impermeabilização da laje 
do hall da escada do anexo C onde 
localizam-se a Coordenadoria de 
Tecno log ia  da  In formação  e 
Comunicações (CTIC); a Seção de 
Engenharia, e Coordenadoria de 
Material e Logística (CML); pintura 
gera l  da  Pres idênc ia  e  V ice 
Presidência; reforma dos banheiros 
públ icos para Portadores de 
Necessidades Especiais (PNE) e 
r e a d e q u a ç ã o  d o s  h a l l  d o s 
elevadores; pintura geral; instalação 
d e  e q u i p a m e n t o s  d e  s o m  e 
readequação da infraestrutura do 
cabeamento da rede elétrica, lógica e 
som do Plenário; e reparos na casa 
de bombas do prédio-sede e anexo B.

Antes

Antes

Antes

Depois

Depois

Depois
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TRT-MA é um canteiro de obras TRT-MA é um canteiro de obras TRT-MA é um canteiro de obras 

14.09.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

O prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) se transformou em um 
“canteiro de obras”. A presidenta do tribunal, desembargadora Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, determinou a realização de vários serviços de reformas em várias instalações do prédio, 
conforme solicitações feitas pelas unidades, a partir da averiguação das necessidades. Também estão 
em obras o prédio do Fórum Astolfo Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís; o prédio que vai 
abrigar o Fórum Trabalhista de Imperatriz e outras sedes de varas trabalhistas no interior do estado. 
Além disso, setores do tribunal têm novas instalações.

Os serviços estão sendo coordenados pela Secretaria de Administração, sob a scalização e 
acompanhamento da Seção de Engenharia do TRT. Conforme a presidenta Solange, as reformas são 
necessárias e proporcionar mais segurança, conforto e bem-estar a magistrados, servidores, 
terceirizados, estagiários e usuários da Justiça do Trabalho na capital e no interior.

Segundo a Seção de Engenharia, algumas obras já foram concluídas como a reforma do forro da 
Escola Judicial, no 1º andar do prédio-sede; as reformas dos banheiros do 6º, 4º, 3º e 2º andares. Já 
foram inauguradas e entregues as novas instalações da Seção de Cerimonial (5º andar), Setor Gráco 
(anexo C), restaurantes do Fórum Astolfo Serra e do TRT. Também foram concluídas as obras de reparo 
e readequação nas calçadas externas do prédio-sede e do anexo C e as referentes às novas instalações do 
Setor de Almoxarifado (anexo C).
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Obras Fórum Astolfo Serra - reparo das instalações pluviais; reparo do forro de gesso do Centro Jurídico 
de Métodos Consensuais de Solução de Disputas em São Luís (Cejusc-JT), das 7ª, 5ª, 4ª e 2ª Varas do 
Trabalho de São Luís, do arquivo do 3º andar, da Seção de Biblioteca e Gestão Documental, e das 
agências bancárias da Caixa e do Banco do Brasil;pintura e emassamento nas 7ª, 5ª, 4ª, 2ª VT's, 
Biblioteca, Caixa e Banco do  Brasil; retirada e instalação de painel de vidro nos balcões das varas do 
trabalho da capital; projeto de adaptação de painel de vidro na portaria do Fórum para instalação de 
equipamento de segurança Raio X; pintura das portas do corredor; execução dos serviços de substituição 
do revestimento cerâmico da fachada do prédio; execução dos serviços de montagem de maquete do 
prédio do Fórum e projeto de readequação das vagas do estacionamento do para gestantes, PNE e idosos.

VARAS DO TRABALHO NO INTERIOR:

VT de Pedreiras - revisão geral da cobertura com 
substituição de rufos; pintura interna e externa; 
revisão das instalações elétricas, hidráulica e pluvial; 
adaptação do estacionamento

VT de Barreirinhas - revisão geral da cobertura com 
substituição de rufos e impermeabilização; pintura 
geral e recuperação do forro.

VT de Caxias - reparo no muro.

VT de Timon - revisão na laje de cobertura para 
sanar problemas de inltração.

VT de Santa Inês - elaboração de projeto e execução 
para adaptação do espaço do arquivo para instalação 
da sala de Convivência; retirada e fechamento dos 
vãos das caixas de ar condicionados de parede.

VT de Presidente Dutra - revisão geral da cobertura; 
pintura geral; revisão geral das instalações elétricas e 
hidráulicas; instalação de grades; readequação das 
vagas do estacionamento para público externo 
(idosos, lactantes e PNE); readequação da guarita 
com instalação de porta; reparos e impermeabilização 
da marquise.

Fórum Trabalhista de Imperatriz - elaboração de 
estudo para projeto, adaptação e orçamento para 
instalação provisória do Fórum na cidade.

VT de Balsas - revisão e reparo na cobertura e na 
caixa d'água.

VT de Pinheiro - instalação de tubulação e 
cabeamento para telefone

Obras em andamento - por outro lado, estão em 
andamento as obras de reformas dos banheiros do 5º 
e 1º andares; a construção de rampa de acesso 
próximo ao estacionamento dos desembargadores 
para facilitar o transporte de materiais de construção 
e de consumo e permanentes, bem como as obras de 
reforma da marcenaria (anexo C) e a criação de 
espaços para terceirizados (anexo B).

Restos de construção - como parte das ações 
socioambientais, o TRT-MA encaminhou os restos de 
construção para Ecopontos e para a Associação de 
Catadores do Maranhão (Ascamar).
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Presidência nº909/2018, para o cargo de 
diretora a juíza Liliane de Lima Silva, titular 
da 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz. O 
diretor substituto é o juiz Nelson Robson 
Costa de Souza, titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Imperatriz.

De acordo com as Portarias GP, o 
mandato dos diretores t i tulares e 
substitutos será de um ano, contados a 
partir do dia 13 de setembro deste ano. 
Ainda, conforme as Portarias, caso haja 
impedimento ou ausências legais e 
eventuais, concomitantes, dos titulares e 
dos substitutos, a Diretoria do Fórum será 
exercida pelos juízes titulares das Varas do 
Trabalho de São Luís e de Imperatriz, 
respectivamente, de acordo com a ordem de 
antiguidade.

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina 
Passos de Castro Cordeiro, nomeou, por meio da Portaria 
do Gabinete da Presidência nº 908/2018, a juíza 
Juacema Aguiar Costa, titular da 6ª Vara do Trabalho de 
São Luís, para exercer o cargo de diretora do Fórum 
Astolfo Serra, sede das Varas do Trabalho de São Luís. 
Como diretor substituto, foi nomeado o juiz Paulo Sérgio 
Mont'Alverne Frota, titular da 7ª Vara do Trabalho de São 
Luís.  

Para o Fórum Manuel Alfredo Martins e Rocha, 
sede das Varas do Trabalho de Imperatriz, a presidenta 
do TRT-MA nomeou, por meio da Portaria do Gabinete da 

Presidenta do TRT-MA nomeia novos Presidenta do TRT-MA nomeia novos 
diretores do Fórum Astolfo Serra e diretores do Fórum Astolfo Serra e 

Fórum Manuel Alfredo Martins e Rocha Fórum Manuel Alfredo Martins e Rocha 

Presidenta do TRT-MA nomeia novos 
diretores do Fórum Astolfo Serra e 

Fórum Manuel Alfredo Martins e Rocha 

Presidenta do TRT-MA homenageia servidores que vão para a XVII 
Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho 

20.09.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

20.09.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina 
Passos de Castro Cordeiro, ofereceu, custeado com 
recursos próprios, um café da manhã, no restaurante do 
prédio-sede do tribunal, a servidores da Justiça do 
Trabalho no Maranhão que vão participar da 17ª edição 
da Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho (ONJT), 
que acontece de 22 a 28 de setembro, em Blumenau 
(Santa Catarina), com realização da Associação Nacional 
de Servidores da Justiça do Trabalho (Anastra). O café da 
manhã foi, antes de mais nada, um momento de muita 
descontração, em que a presidenta Solange e os atletas 
aproveitaram para encorajar mais servidores a se 
juntarem ao time.

Além de desejar boa sorte aos competidores, a 
presidenta manifestou total apoio a essa e outras ações 
que priorizam o bem-estar de servidores e magistrados, 
dentro e fora do ambiente de trabalho. "Mantendo o foco 
na melhoria das condições de vida dos servidores e 
magistrados, e com a preocupação de inuir 
positivamente, o TRT da 16ª Região, passou a participar, 
desde o ano de 2005, da ONJT realizada pela Anastra, 
com intuito de promover uma integração sociocultural e 
desportiva entre os servidores públicos federais e 
magistrados, vinculados aos órgãos integrantes da 
Justiça do Trabalho, pois o esporte é de grande 
importância para a saúde física e mental daqueles que o 
praticam", declarou entusiasmada a presidenta, que 
também parabenizou a Associação de Servidores da 
Justiça do Trabalho da 16ª Região (Astra XVI) pelo esforço 
e dedicação.

O servidor Marcos Pires Costa, secretário da 
Corregedoria, falou do amor que sente pelo esporte, e 
prestou homenagem à presidenta Solange, entregando-
lhe, em nome da equipe, a camisa de número 10. "Eu amo 
o esporte, e poder integrá-lo ao meu trabalho é 
maravilhoso, porque praticar atividades físicas aumenta 

nossa qualidade de vida, diminui o estresse e 
aqui ainda temos a oportunidade de 
construir laços de amizades e interação 
entre os colegas. Não é fácil competir, pois os 
treinos são árduos. Mas ao mesmo tempo, 
essa rotina dos treinos alivia toda a tensão 
que acumulamos”, armou o atleta, que em 
seguida entregou à presidenta a camisa de 
craque da seleção, “por seu exímio 
comprometimento com o corpo funcional do 
TRT, e espírito de liderança”.

“Ser presenteada com a camisa 10 é 
uma grande honra que recebo", disse a 
presidenta emocionada, pelo signicado 
especial que a camisa representa. A 
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agitada, e por muito, esquecemos de nós mesmos. 
Aproveitar esse momento da Olimpíada da 
Justiça do Trabalho é um presente que estamos 
nos dando", incentivou.

Edvaldo Pereira de Sousa, chefe da Seção de 
Almoxarifado e integrante da diretoria da Astra, 
deixou palavras de incentivo ao grupo. "Só de 
fazer parte da competição já somos verdadeiros 
campeões, e a nossa maior vitória é revigorar as 
forças em vez de envelhecer. Ou seja, estamos 
envelhecendo bem. Avante sempre, pois 
campeões já somos”, armou Edvaldo, que 
também é coordenador da equipe de futebol. 

Por m, o servidor Clemildo Sousa Pacheco, 
atleta associado à Astra XVI, agradeceu a 
iniciativa da atual gestão em promover melhores 
condições de trabalho e estimular a participação 
em eventos nobres, como é o exemplo da ONJT. 
"Gostaria de agradecer, em nome dos atletas que 
irão competir, a iniciativa da atual gestão em 
estimular a participação em eventos nobres, 
como é o exemplo da olimpíada realizada pela 
Anastra".

Equipe TRT-MA - integrada por 23 servidores, a 
equipe do TRT maranhense vai competir nas 
modalidades de futebol master, atletismo 
masculino e feminino, natação masculino, pesca, 
dominó e no vôlei de areia quarteto misto.

desembargadora Solange já foi atleta nas 
modalidades de vôlei e handebol, e conrmou 
participação na Olimpíada de 2019, na 
modalidade de pesca. Outros servidores, seguindo 
o  e x e m p l o  d a  p r e s i d e n t a ,  t a m b é m  s e 
comprometeram em participar da próxima edição 
da ONJT.

Outras manifestações: "O trabalho desenvolvido 
pela AstraXVI é muito bom, a gente não precisa 
necessariamente saber uma modalidade de 
esporte, às vezes só o apoio dos colegas é de 
extrema relevância. Sem contar que temos o 
incentivo de aprender, ou simplesmente 
desenvolver o que ainda não temos muita 
habilidade. Juntem-se a nós, somos também uma 
família que nasceu através do esporte, e estamos 
dispostos a crescer mais", convidou Jandilma 
Tereza Gomes Ferreira, servidora lotada no 
Gabinete da Presidência.

Marilda Amorim Pereira de Sousa, chefe da 
Seção de Saúde, destacou o ganho da qualidade de 
vida e bem-estar, a partir da prática de atividades 
físicas, observando que, além de trabalhar para a 
sobrevivência, é preciso cuidar da saúde. 
"Precisamos dar um pouco do nosso tempo pra nós 
mesmos. Fazer atividades físicas e manter contato 
com os amigos nos faz muito bem. Passamos o ano 
inteiro trabalhando e tendo uma vida muito 

EmTRT      Notícias 2018

55



SETEMBRO

A Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) ganhou novas 
instalações na manhã do dia 21. A inauguração foi 
r e a l i z a d a  p e l a  p r e s i d e n t a  d o  T R T - M A , 
desembargadora Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, em solenidade na área externa do Anexo C ao 
prédio-sede do Tribunal, onde estiveram presentes 
magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e 
familiares dos servidores lotados na unidade.

Edva ldo  Pe r e i r a  de  Sousa ,  che f e  do 
Almoxarifado, pronunciou-se agradecendo, em nome 
da equipe, a iniciativa da Presidência e da Secretaria 
de Administração: "É um prazer enorme recebermos 
essa nova instalação. Gostaríamos de agradecer o 
compromisso da atual gestão por restaurar a Seção, 
atendendo às nossas reivindicações que já eram 
antigas. Também agradeço a todos os colaboradores 
que ajudaram a realizar esse sonho". Ele ainda 
destacou o empenho dos servidores e também dos 
terceirizados, que depositaram conança nessa 
conquista.

Para a presidenta, a inauguração das novas 
instalações da Seção de Almoxarifado representa a 
entrega de mais uma unidade administrativa e de um 
novo ambiente de trabalho condizente com o direito ao 
bem-estar, à saúde e à dignidade dos servidores. Ela 
observou que a Seção, cuja lotação é composta pelos 
servidores Edvaldo Pereira de Sousa, José Pinto, 
Alfredo Batista dos Santos Filho e pelo terceirizado 
Joaquim Roque Birino, é a unidade que coordena a 
aquisição de suprimentos, controla o recebimento, 
armazenagem e distribuição de todos os bens 
utilizados pelos demais setores que integram a 
estrutura organizacional da Justiça do Trabalho no 
Maranhão. “O almoxarifado é uma área de grande 
importância para o nosso Tribunal”, enfatizou.

Na inauguração, a desembargadora trouxe à 
tona a origem da palavra almoxarifado. "É uma palavra 
de etimologia árabe que signica depositar; e 
almoxarife é o tesoureiro ou inspetor, indivíduo que 
tinha a função de administrar algumas propriedades 
da casa real ou era o tesoureiro desta. No contexto 
atual, relaciona-se à política de estoque de uma 
empresa. Portanto, registra-se que esta Seção de 
Almoxarifado é responsável por atender diretamente a 
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todos os setores do Tribunal e das Varas do 
Trabalho", armou.

A desembargadora ressaltou o trabalho 
do servidor recentemente aposentado, 
Hildeberto Leal Azevedo, que por mais de 15 
anos esteve lotado no Almoxarifado.

“Aos colaboradores terceirizados, o 
nosso mais profundo respeito, reconhecimento 
e gratidão, pela dedicação e superação de cada 
dia de trabalho, em especial à empresa de 
manutenção Versal, pois é a sua execução que 
constrói, reconstrói, que cria e recria cada obra 
que idealizamos”, acrescentou.

Ao encerrar seu discurso, a presidenta 
Solange agradeceu a todos que contribuíram e 
c o n t r i b u e m  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d o s 
compromissos da atual Administração. 
"Voltada para o benefício de todos, dos 
públicos interno e externo, como deve ser, 
ratico a atuação prestimosa do diretor-geral 
do TRT, Celson de Jesus Moreira Costa; da 
secretária de Administração, Sílvia Maria 
Pontes de Castro; do secretário-geral da 
Presidência, Noredim Oliveira Reuter Ribeiro 
Neto; dos engenheiros, que faço na pessoa do 
chefe da Seção de Engenharia, Ricardo 
Beckman de Jesus; e do secretário de 
Orçamento e  Finanças,  Danie l  Lei te 
Guimarães”.

O servidor Luís Antonio Moraes Pires, 
lotado na Coordenadoria de Serviços Gerais, 
pediu a palavra após o discurso da presidenta 
e relembrou como era a Seção de Almoxarifado 
antes da reforma. "Aqui estava entulhado de 
ponta a ponta e, com o apoio da atual gestão, 
conseguimos essa conquista. Foi um trabalho 
árduo que passou pela avaliação dos bens, 
depois a desocupação, muita luta, mas 
conseguimos, com êxito, alcançar esse 
objetivo", comentou o servidor.

Apresentação musical - como parte da 
programação, o servidor Ronnie Duarte, da 3ª 
Vara do Trabalho de São Luís, proporcionou 
aos presentes momentos de descontração e 
alegria, cantando e encantando com clássicos 
da MPB, Música Popular Maranhense e 
composições próprias.

TRT16 inaugura novas instalações do TRT16 inaugura novas instalações do 
Almoxarifado  Almoxarifado  

TRT16 inaugura novas instalações do 
Almoxarifado  
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Na manhã do dia 26, a desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, presidenta do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), participou de 
reunião com os juízes de 1ª Instância da Justiça do 
Trabalho maranhense. O encontro fez parte da 
programação desenvolvida pela Escola Judicial (EJud16) 
durante a X Semana de Formação de Magistrados (SFM), 
que foi realizada de 25 a 28/9. 

A presidenta, inicialmente, informou aos magistrados 
que irá pessoalmente visitar as Varas Trabalhistas do 
interior do Estado para fazer a entrega de veículos ociais; 
que, durante a reunião mesmo, já iniciaria a substituição 
dos notebooks dos magistrados por novos equipamentos, 
além de outros assuntos. 

Na oportunidade, a desembargadora também falou 
sobre o Power BI (Business Inteligence), uma ferramenta 
que transforma as fontes de dados não relacionadas em 
informações coerentes, visualmente envolventes e 
interativas. O coordenador de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CTIC), Cláudio Henrique Carneiro 
Sampaio, complementou algumas informações da 
presidenta acerca das vantagens técnicas da ferramenta e 
esclareceu que, “no caso do TRT16, usamos esta 
ferramenta para extrair e consolidar dados do Sistema e-
Gestão, focando no cumprimento das metas de 
produtividade judiciária”.

“Precisamos garantir a eciência da nossa 
jurisdição”, disse a desembargadora Solange ao apresentar 
dados relativos aos processos pendentes de baixa 
(arquivamento) e conclamando os magistrados a envidar 
todos os esforços necessários para elevar os índices de 
produtividade jurisdicional na 16ª Região Trabalhista.

 

Para corroborar suas informações de forma mais 
técnica, a presidenta contou com esclarecimentos feitos 
pela assessora administrativa da Presidência, Aline 
Cristina Sales Lobato, e pelo chefe do Setor de Apoio ao PJe, 
Djeison Rafael Neitzke. Aline Lobato listou as metas 
nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e as metas 
regionais do TRT-MA, apontando os status de cumprimento 
de cada uma pelas VTs em 2018. A partir disso, ela 
esclareceu sobre as iniciativas que a Coordenadoria de 
Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa (CGEEP) vem 
adotando no sentido de prestar apoio junto às Varas, para o 
atingimento dessas metas. E Djeison Neitzke orientou 
sobre a utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis 
no e-Gestão, no PJe e no Power BI, através das quais o 
Tribunal visa à otimização das tarefas de baixa processual, 
preferencialmente, em blocos de processos com parâmetros 
semelhantes e/ou comuns.

Frente aos esclarecimentos dos servidores, a 
desembargadora ainda convidou os juízes a participarem 
da “boa disputa”, numa espécie de gincana, numa 
competição saudável entre as VTs da Capital e do interior, 
no sentido de incrementar ações para o atingimento das 
metas nacionais e regionais.
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A presidenta também prestou 
informações relativas à aplicação da 
Resolução nº 219 do CNJ, bem como 
sobre as obras de reforma que vêm sendo 
realizadas no prédio-sede e prédios das 
VTs, visando à melhor qualidade de vida e 
dos ambientes de trabalho para 
magistrados, servidores, estagiários e 
terceirizados.

A desembargadora compartilhou 
outra inovação relacionada à CTIC sobre 
a aquisição de 60 kits para desenvolver as 
a t i v i d a d e s  d e  t r a n s m i s s ã o  p o r 
v ideocon f e r ênc ia  de  r eun iões  e 
capacitações. Os kits são compostos de 
câmera, fone e caixa de som, e serão 
u t i l i z ados  em con jun to  com as 
ferramentas do GSuite do Google, 
recentemente disponibilizadas para os 
usuários das tecnologias de comunicação 
institucionais. Para tanto, o coordenador 
da CTIC disse que estava em nalização o 
processo do aumento dos links de 
internet das Varas do interior do Estado, 
a m de que suportem todas essas novas 
t e c n o l o g i a s  q u e  t ê m  s i d o 
disponibilizadas.

Presidenta do TRT-MA reúne-se com juízes na X Semana de Formação de Presidenta do TRT-MA reúne-se com juízes na X Semana de Formação de 
Magistrados Magistrados 

Presidenta do TRT-MA reúne-se com juízes na X Semana de Formação de 
Magistrados 
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TRT-MA aprova Calendário 
Institucional para 2019

TRT-MA inicia as obras de reforma 
do pavimento térreo do prédio-sede

01.10.2018 - Kellyne Lobato (estagiária)  / Responsável: Rosemary Araújo 08.10.2018 - Responsável: Rosemary Araújo

A desembargadora Solange Cristina Passos 
de Castro Cordeiro, presidenta do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), 
aprovou o Calendário Institucional de 2019, por 
meio da Portaria do Gabinete da Presidência nº 
943/2018.

De acordo com a Portaria, foi considerado o 
que versa o artigo 2º do Ato GP nº 241/2010 quanto 
à competência da Presidência em decretar ponto 
facultativo nos dias úteis compreendidos entre o 
m de semana e os dias de feriado. Em 2019, 
enquadra-se, neste caso, o dia 21 de junho, 
posterior ao feriado de Corpus Christi (20). Em 
ambos os dias, haverá a suspensão das atividades 
da Justiça do Trabalho no Maranhão, com a 
consequente suspensão do expediente, dos prazos 
judiciais, das audiências e do atendimento ao 
público em toda a jurisdição do TRT-MA. Os prazos 
que se iniciarem ou se encerrarem nesse período 
serão prorrogados automaticamente para os dias 
úteis subsequentes.

Outra determinação no Calendário de 2019 é 
a transferência do feriado do dia 28/10 (segunda-
feira), no qual é comemorado o Dia do Servidor 
Público, para a quinta-feira seguinte (31), também 
com a suspensão das atividades em todos os órgãos 
da Justiça do Trabalho da 16ª Região.

A elaboração do Calendário ainda considerou 
“a existência de plantão judicial permanente de 
juízes e servidores no âmbito da 16ª Região, nos 
dias de feriado e ns de semana, para apreciação de 
requerimentos judiciais de natureza urgente, não 
acarretando, assim, prejuízos aos jurisdicionados”.

Para sinalizar os feriados, recesso e pontos 
facultativos, o Calendário Institucional 2019 é 
personalizado com cores indicadoras. O amarelo 
para identicar os feriados municipais; o azul para 
feriados nacionais; o cor de rosa para feriados 
estaduais; o vermelho indica feriados regimentais; 
a cor bege, os pontos facultativos; o cinza, 
transferência de feriado; o roxo sinaliza as 
alterações de horários; o lilás, a Inspeção Judicial; 
e o verde, o Recesso Forense,  marcado no período 
de 20 e 31 de dezembro, no qual somente algumas 
unidades administrativas permanecerão em 
atividade. 

O início das obras de reforma de reforma do 
andar térreo do prédio-sede contou a presença da 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, presidenta do Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), na tarde do 
dia 2, que marcou o momento dando a primeira 
marretada da construção. As obras foram de 
readequação da estrutura física das instalações 
d e  a l g u m a s  u n i d a d e s  d e  t r a b a l h o  e 
reacomodação do restaurante e da agência da 
Caixa Econômica Federal. Todo o pavimento já 
está sendo reformado para promover as 
melhorias ambientais e garantir a acessibilidade 
de todos às dependências da instituição.

Dentre as providências iniciais, já houve a 
mudança da Seção de Almoxarifado e do Setor 
Gráco para novas instalações no Anexo C, e o 
remanejamento temporário da Secretaria do 
Tribunal Pleno para o 5º andar. Foram feitos os 
fechamentos dos espaços designados para o 
funcionamento da Caixa Econômica e do futuro 
restaurante do Tribunal, que também passará a 
funcionar no térreo”. Tanto a Caixa Econômica 
quanto o restaurante passarão a ter acesso pela 
rua lateral (R-44), onde hoje é a entrada principal 
do Tribunal. Esta passará para a fachada do 
prédio, voltada para a Avenida Senador Vitorino 
Freire. Além dessas mudanças, também serão 
reacomodados futuramente no térreo a Seção de 
Segurança e Inteligência Institucional, o 
Protocolo e a Secretaria do Tribunal Pleno.
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Presidenta do TRT-MA empossa servidor 
em cargo comissionado com base no 
modelo de gestão de competências
16.10.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

Os baneiros masculino e feminino também serão 
reformados e realocados de forma a se tornarem 
acessíveis, de acordo com o recomendado pela Norma 
Brasileira Regulamentadora (NBR) nº 9050, criada pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Para 
atender ao estabelecido na NBR, quanto à acessibilidade, 
o projeto do térreo contempla, ainda, a reforma da 
calçada no entorno do prédio-sede com a planicação da 
via de passeio e inclusão de rampas e escadas para 
adequado acesso ao Tribunal.

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, deu posse ao servidor João Nonato dos 
Santos Dias Filho no cargo comissionado de Coordenador de 
Recursos, Jurisprudência e Acórdãos (CJ-02) do TRT-MA. A 
posse foi realizada na manhã do dia 11, no Gabinete da 
Presidência, e foi prestigiada por servidores de outros setores 
do tribunal. O cargo foi preenchido de acordo com o modelo de 
gestão por competências instituído pela Resolução nº 192/14 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A presidenta Solange parabenizou o empossado e se 
declarou honrada em participar de tantas transformações de 
base, no âmbito do TRT da 16ª Região. "Fico muito feliz por 
esse momento em que o doutor João Nonato toma posse nesse 
cargo merecidamente, já que há mais de 10 anos exerce suas 
atividades nesse setor. Desejo que prossiga com a excelência 
nos seus serviços", conclamou a desembargadora Solange, 
que em seguida ressaltou a importância da alternância no 
poder em prol da democracia e também como método para 
valorizar servidores com alto nível de competência que 
"vestem a camisa" do TRT-MA, e lutam arduamente pelo 
interesse e bem público.

João Nonato manifestou sua alegria pela oportunidade e 
reconhecimento. "Já estava como substituto há mais de 10 
anos, então esse reconhecimento me deixa muito motivado e 
com o sentimento de pertencimento a esta instituição. Sei que 
a responsabilidade é muito grande, tão quanto o meu 
compromisso em desempenhar as tarefas para a contínua 
melhoria do clima organizacional", declarou.  João Nonato foi 
selecionado a partir da análise de competências e 
desempenho para o exercício do cargo. Na oportunidade, João 
agradeceu a iniciativa da Presidência e aos que estiveram 
presentes na solenidade.

Cargo comissionado - por iniciativa da atual gestão do TRT-
MA, o preenchimento de cargos comissionados do tribunal 

está seguindo o modelo de gestão por 
c o m p e t ê n c i a s  i n s t i t u í d o  p e l a 
Resolução nº 192/14 do CNJ. A medida 
atende ainda à Resolução CNJ nº 
240/2016, que dene a Política 
Nacional de Gestão de Pessoas no 
Judiciário  e às Resoluções 92/2012 e 
156/2015 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, que tratam da 
Política de Gestão de Pessoas por 
Competência da Justiça do Trabalho.
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Para a desembargadora Solange, é importante que as pessoas entendam que, embora haja o 
transtorno e o desconforto temporário que uma reforma provoca, tudo está sendo feito para dar mais 
qualidade de vida a todos que circulam nas dependências do Tribunal. “Estamos trabalhando com as 
normas da Resolução 230/2016 do CNJ, que determina que atendamos às necessidades de acessibilidade. 
Tivemos uma auditoria da CCALD [Coordenadoria de Controle e Auditoria - Divisão de Auditoria do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho-CSJT], logo que assumimos a Administração, que também 
recomendou-nos neste sentido. Então, peço a compreensão e o apoio de todos, pois estamos trabalhando 
para melhorar nossos ambientes, querendo o bem de todos”, destacou a presidenta.



OUTUBRO

Projeto de Eciência Energética no 
TRT-MA começa a ser implantado 

nesta quarta-feira (24/10)
22.10.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A implantação do Projeto Eciência Energética 
no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA) foi iniciado no dia 24, na sede do TRT, conforme 
cronograma denido por gestores em reunião 
realizada na Diretoria-Geral do TRT, no dia 19. O 
projeto prevê, sem qualquer custo para o tribunal, a 
troca de todas as lâmpadas atuais por lâmpadas LED 
no prédio-sede do tribunal e no Fórum Astolfo Serra, 
sede das Varas do Trabalho de São Luís. Na reunião, 
foi denido que o cronograma seria iniciado pela sede 
do tribunal. 

Coordenada pelo diretor-geral do tribunal, 
Celson de Jesus Moreira Costa, a reunião contou 
também com a presença da secretár ia de 
Administração, Sílvia Maria Pontes de Castro; do 
chefe do Setor de Gestão Socioambiental do TRT-MA, 
engenheiro Marcelo Henrique Bandeira Costa de 
Alencar; Leonardo Galvão, representante da empresa 
de engenharia Ecosol (H2 Sol Aquecedores Ltda); o 
coordenador de Serviços Gerais do TRT, Sérgio 
Raimundo Brito Pinho; o chefe da Seção de Apoio da 
Diretoria do Fórum Astolfo Serra, José de Ribamar 
Santos Batista; e os servidores José Ribamar Vieira 
Júnior e José Expedito Belfort Assunção, técnicos 
judiciários, especialidade eletricidade e comunicação.

Para implantação do projeto, a presidenta do 
TRT-MA, desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, e o diretor de Relações Institucionais 
da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), 
José Jorge Leite Soares, assinaram termo de 
cooperação técnica em 3 de agosto deste ano. O 
projeto também prevê a realização de atividades 
permanentes visando à redução do consumo de 
energia nos dois prédios.

No total serão trocadas 1600 lâmpadas nos dois 
prédios. Vão ser trocadas lâmpadas tubulares de 40W 
e de 32W e lâmpadas de bulbo e dicróica por 
lâmpadas LED de 18W. Segundo Leonardo, com a 
troca das lâmpadas, o Tribunal vai economizar 73,72 
MWh de energia por ano, o que corresponde a cerca de 
R$ 30 mil reais. Porém, como observou o chefe do 
Setor de Gestão Socioambiental, a economia indicada 
é uma estimativa mínima que pode se mostrar maior 
do que o estimado.

A proposta da Cemar prevê que a 
implantação deve ser concluída em fevereiro de 
2019, embora a empresa Ecosol pretenda 
trabalhar para concluir o projeto em dezembro 
deste ano.

O diretor-geral ressaltou a necessidade e 
importância de denição de ações para manter 
a economia de energia elétrica, principalmente 
porque os custos vêm aumentando ao longo 
deste ano.

Conscientização - a implantação do projeto 
deve ser acompanhada de atividades que 
conscientizem e motivem todos para a 
importância do uso racional da energia 
elétrica. Por isso, além de campanhas 
institucionais de comunicação, o TRT também 
deverá instituir a Comissão Interna de 
Conservação de Energia (CICE), com o objetivo 
de desenvolver ações para controle energético e 
a correta aplicação das ferramentas e da gestão 
que a CICE precisa fazer. Leonardo armou 
que a Ecosol vai realizar treinamento com 
servidores para ter mais eciência no uso dos 
novos equipamentos.

Projeto Eciência Energética -  a partir de 
uma  in i c i a t i v a  do  Se t o r  d e  Ges t ão 
Socioambiental, o TRT-MA foi a única 
instituição, entre órgãos públicos e empresas 

privadas, selecionada no Estado do Maranhão 
na Chamada Pública de Projetos (CPP 
001/2017) da Companhia Energética do 
Maranhão (Cemar), referente à proposta de 
projeto de eciência energética no uso nal de 
energia elétrica. O projeto foi desenvolvido pela 
Ecosol (H2 Sol Aquecedores Ltda), empresa de 
engenharia, com sede no Rio de Janeiro, 
especializada na execução de projetos 
relacionados com o Programa de Eciência 
Energética da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). 

Com a CPP 001/2017, a Cemar atende 
ao disposto na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 
2000, que diz que as empresas distribuidoras 
ou permissionárias de distribuição de energia 
elétrica devem aplicar um percentual mínimo 
(0,50 %) da receita operacional líquida em 
Programas de Eciência Energética, segundo 
regulamentos da ANEEL.
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TRT-MA cria Núcleo de Apoio às Comissões Permanentes e Temporárias 
e ao acompanhamento de Projetos 
23.10.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, criou, 
por meio da Portaria do Gabinete da Presidência nº 
981/2018, o Núcleo de Apoio às Comissões 
Permanentes e Temporárias e ao acompanhamento 
de Projetos (NUCOP).

Vinculado à Secretaria-Geral da Presidência, 
o NUCOP tem como principais atribuições 

acompanhar as reuniões de Comissões 
Permanentes e Temporárias, bem como Comitês 
e grupos de trabalho que tenham por objetivo as 
ações institucionais do TRT-MA; prestar apoio às 
Comissões e Comitês na elaboração de relatórios, 
pesquisas, estudos, minutas de ofícios e demais 
atos de expedientes; prestar apoio a Presidência 
do Tribunal, por meio do secretário-geral, nos 
assuntos afetos às Comissões Permanentes e 
Temporárias, entre outras.

Antecipação de feriado suspende 
expediente na Justiça do Trabalho 

no dia 16 de novembro

Presidenta do TRT-MA lança 
"Gincana Judicial" para elevar a 
meta de processos baixados na 

primeira e na segunda instâncias

30.10.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

31.10.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A desembargadora Solange Cristina Passos 
de Castro Cordeiro, presidenta do Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), por meio da 
Portaria do Gabinete da Presidência nº 1076/2018, 
de terminou a  re t icação  do  Ca lendár io 
Institucional de 2018, com a inclusão do feriado de 
20 de novembro, em comemoração ao aniversário 
da morte de Zumbi dos Palmares e o Dia Nacional da 

A presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
lançou, durante o I Encontro Regional de Gestores 
da Área Judicial da 16ª Região, o projeto Gincana 
Judicial com o propósito de incentivar as unidades 
judiciais da Justiça do Trabalho no Estado a 
elevarem a meta de processos baixados nas fases de 
conhecimento e de execução no 1º e no 2º graus.

A proposta da gincana era que, entre os meses 
de outubro e dezembro de 2018, as unidades 
judiciais da JT-MA desenvolvessem ações voltadas 
para a celeridade na tramitação dos processos, 
objetivando a solução e baixa de ações trabalhistas, 
com previsão de baixa de mais de 23 mil  processos, 
sendo 18 mil no 1º grau e 4 mil, no 2º grau. A 
gincana teve o suporte da Coordenadoria de Gestão 
Estratégica, Estatística e Pesquisa (CGEEP) do 
tribunal.

O projeto promoverá o aumento dos 
indicadores de efet iv idade na prestação 
jurisdicional e de atendimento à demanda e, em 
c o n t r a p a r t i d a ,  a  r e d u ç ã o  d a  t a x a  d e 
congestionamento, bem como aumento do Índice de 
Produtividade Comparada (IPC-Jus), que é o 
ranking do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que 
compara a eciência dos Tribunais por ramo de 
atuação.

Para contribuir nos trabalhos, a CGEEP em 
conjunto com a Coordenadoria de Tecnologia da 
I n f o r m a ç ã o  e  C o m u n i c a ç õ e s  ( C T I C ) 
disponibilizaram relatórios gerenciais por fases 
processuais, para facilitar a consulta e gestão dos 
processos em tramitação nas Varas.

Segundo a CGEEP, na segunda semana 
após o encontro, a 2ª Vara do Trabalho de 
Imperatriz baixou 70% dos processos previstos na 
meta estabelecida para a unidade. As demais 
unidades também vinham apresentando 
r e s u l t a d o s  e f e t i v o s ,  d e m o n s t r a n d o  o 
comprometimento e engajamento com os 
resultados.

I Encontro Regional de Gestores da Área 
Judicial da 16ª Região - o evento foi realizado 
entre os dias 17 e 18 de outubro e teve o objetivo 
de apresentar os resultados de produtividade e 
eciência do TRT-MA e das metas nacionais 
apurados pelo CNJ e do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT). O evento reuniu 
juízes titulares e substitutos das Varas do 
Trabalho de São Luís e interior do Estado, além de 
assessores de juízes e de desembargadores.

Consciência Negra. A presidenta também 
determinou a antecipação do feriado para sexta-
feira (16/11), com a suspensão de expediente, 
audiências, prazos processuais e atendimento ao 
público em todos os órgãos da Justiça do 
Trabalho no Maranhão.

 A reticação baseou-se no texto da Lei nº 
10.747, de 12 de dezembro de 2017, em que o 
Governo do Estado do Maranhão instituiu o dia 
20 de novembro como feriado estadual. os prazos 
que se iniciarem ou se encerrarem nessa data 
serão prorrogadas automaticamente para os dias 
úteis subsequentes.
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Outubro Rosa: TRT-MA desenvolveu 
vasta programação em adesão à 

campanha
31.10.2018 -  Responsável: Rosemary Araújo e Kellyne Lobato (estagiária)

A Seção de Saúde do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) preparou uma 
intensa programação para marcar a adesão 
institucional ao Outubro Rosa em 2018, com o slogan 
“Mulher, fonte de vida! TRT16 por sua saúde”. As ações 
visavam à conscientização de magistrados, servidores, 
estagiários e terceirizados do TRT, assim como do 
público em geral, para a prevenção ao câncer de 
mama. A iluminação em tom rosa das fachadas do 
prédio-sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra (FAS) 
foi uma das primeiras providências da adesão do TRT à 
campanha de prevenção ao câncer de mama, já no 
início do mês. A Seção de Saúde distribuiu, nas 
unidades de trabalho da Capital, lacinhos rosa como 
símbolo da campanha, para uso individual de 
magistrados, servidores, estagiários e terceirizados.

No dia 8, a Seção de Saúde distribuiu vasos de 
ores nos setores do TRT e do FAS e, ao mesmo tempo, 
prestou esclarecimentos sobre o tema da campanha, 
tirando dúvidas e incentivando os cuidados 
necessários à prevenção do câncer de mama.

Palestras - na tarde do dia 17, no Auditório Ari Rocha, 
localizado no prédio-sede do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), foram realizadas 
duas palestras sobre prevenção ao câncer de mama e 
teve também a narrativa de uma paciente curada da 
enfermidade, todas destacando a importância da 
atenção que deve ser dada aos cuidados para evitar a 
sua manifestação, não só em mulheres, mas também 
em homens. 

Na abertura do evento, a presidenta do 
Tribunal, desembargadora Solange Cristina 
Passos de Castro Cordeiro, fez um apelo: 
“cuidemos de nossa saúde, uma vez que a 
constatação precoce é um dos métodos mais 
ecientes utilizados para o diagnóstico do 
câncer mamário, que, se realizado no início, 
tem 95% de possibilidade de cura”. A 
presidenta lembrou que o Tribunal está atento 
a estas questões, uma vez que oferece 
programa de saúde especíco para o corpo 
funcional feminino, voltado à prevenção: “É 
com esse espírito que o TRT16 incentiva 
magistradas, servidoras, terceirizadas e 
estagiárias a realizarem anualmente seus 
exames de prevenção ao câncer de mama e de 
colo uterino, por meio do nosso Programa 
Saúde da Mulher, instituído pela Portaria GP 
nº 266/2016”, concluiu.

“O Câncer de Mama e as Interpelações 
Familiares” foi o tema da palestra proferida 
pela psicóloga especialista em Sexualidade 
Humana, professora de Educação Física e 
servidora do Ministério da Saúde, Angelina 
Mineiro. A outra palestra foi a médica 
g i n e c o l o g i s t a  T e r e z i n h a  M a g a l h ã e s 
desenvolveu o tema “Prevenção ao Câncer de 
Mama”. O evento foi encerrado com a 
participação da enfermeira Tatiana Moreira, 
paciente curada de câncer de mama há cerca 
de um ano, descrevendo as etapas do 
tratamento até ser curada.

Caminhada – a “Caminhada Rosa pela 
Prevenção ao Câncer de Mama” foi realizada na 
manhã do dia 20, com largada e chegada na 
Pracinha do Espigão Costeiro, na Península. A 
caminhada contou com a participação de 
magistrados, servidores, estagiários e 
terceirizados, além de familiares e amigos. A 
presidenta do TRT participou da caminhada 
incentivando todos a se prevenirem e estarem 
atentos à saúde. “A preocupação do Tribunal 
também é com a qualidade de vida do seu corpo 
funcional. Nossas atividades no Outubro Rosa 
já são tradicionais e, neste ano de 2018, esta 
caminhada é uma ação inédita, pensada com 
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atenção para promover momentos de descontração 
e alegria, mas sem perder o foco quanto à 
importância da prevenção. Nossa saúde é o mais 
importante”, armou.

A Caminhada Rosa foi apoiada pela Fundação 
Assistencial dos Servidores do Ministério da 
Fazenda (Assefaz) e visou a incentivar a 
conscientização da população acerca da 
importância e dos cuidados necessários à 
prevenção do câncer de mama.

Chá Rosa - dezenas de servidores se reuniram, na 
manhã de 30 de outubro, no hall do Auditório Juiz 
Ari Rocha, durante o Chá Rosa, atividade que 
encerrou as atividades referentes à Campanha 
Outubro Rosa no TRT-MA. As ações realizadas ao 
longo deste mês, sob a coordenação da Seção de 
Saúde,  t iveram como pr inc ipal  objet ivo 
conscientizar sobre a importância da prevenção do 
câncer de mama e colo do útero. Para o 
encerramento, a chefe da Seção de Saúde, Marilda 
Amorim, preparou uma programação especial. 

O evento foi aberto pela presidenta Solange, 
que mais uma vez ressaltou a importância dos 
exames preventivos. Em seguida, a servidora 
Danielly da Silva Gualberto, lotada no Gabinete do 
desembargador Américo Bedê Freire, e a professora 
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
Teresa Cristina Santos Franco, compartilharam 
suas experiências de superação na batalha contra o 

câncer de mama.

Após os depoimentos, a presidenta Solange 
fez a entrega das doações arrecadadas durante as 
atividades da campanha às representantes do 
Hospital Aldenora Bello, Delma e Lúcia Oliveira. 
Foram arrecadados lenços que serão entregues às 
pacientes que estão em tratamento de câncer de 
mama no hospital, além de alimentos não 
perecíveis. Em seguida, a servidora Jandilma 
Tereza Gomes Ferreira, lotada no Gabinete da 
Presidência, presenteou o público com uma bela 
poesia que enfatizou a causa defendida pelo 
Outubro Rosa.

Também houve apresentação musical com 
os servidores Ronnie Márcio Duarte (CEJUSC) e 
Suely Cavalcante (Seção de Comunicação). E no 
nal, uma homenagem às servidoras Maurília de 
Melo Lopes, Maria Isabel de Melo Carneiro, Maria 
Zeneide Oliveira Santos e Maria Aparecida Batista 
Santos, que contribuíram muito com a Justiça do 
Trabalho no Maranhão, e que foram vítimas do 
câncer de mama. A homenagem foi sugerida pelo 
servidor Karl Marques, lotado na Secretaria 
Judiciária.

O chá Rosa contou com a parceria da 
Fundação Assistencial dos Servidores do 
Ministério da Fazenda (Assefaz), que enviou 
brindes, sorteados aos participantes do evento.
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Presidenta do TRT-MA entrega Plano 
Plurianual de Obras no TST e CSJT

06.11.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina 
Passos de Castro Cordeiro, entregou o Plano 
Plurianual de Obras (PPO) deste Regional ao 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
ministro João Batista Brito Pereira, no dia 24 de 
outubro, no decorrer da programação do Coleprecor 
(Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais 
Regionais do Trabalho) e no dia 25/10, na 
Coordenaria de Controle e Auditoria (CCAUD) do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ao 
coordenador da CCAUD, Gilvan Nogueira do 
Nascimento, e ao chefe da Divisão de Auditoria, 
servidor Rilson Lima. Também em 24 de outubro, o 
diretor-geral do TRT-MA, Celson de Jesus Moreira 
Costa, entregou o PPO à secretária de Orçamento e 
Finanças do CSJT, Kátia dos Santos Silva.

O Plano reúne as obras de maior porte do tribunal 
para o quinquênio 2018-2022, com previsão de 
execução de parte das obras a partir de 2019, 
conforme respectivo pedido de recursos nanceiros. 

A presidenta Solange reiterou pedido feito em 
tratativas anteriores com o ministro Brito Pereira, a 
m de garantir os recursos orçamentários necessários 
para realizar as obras imprescindíveis ao bom 
funcionamento da Justiça do Trabalho no Estado. A 
desembargadora disse que o presidente do TST cou 
muito satisfeito com a aprovação e entrega do PPO. “A 
receptividade foi excelente”.

De acordo com o diretor-geral, o PPO vai passar por 
uma análise técnica prévia na CCAUD para posterior 
envio à Secretaria de Orçamento e Finanças (SEOFI) 
do CSJT, responsável pela análise relativa à 
disponibilidade de liberação de crédito adicional 
conforme solicitado pelo TRT-MA.

O Plano Plurianual de Obras do TRT-MA foi aprovado, 
por unanimidade, pelo Tribunal Pleno do TRT 
maranhense, em sessão extraordinária realizada no 
dia 4 de outubro deste ano. O PPO, que alcança mais 
de uma gestão, engloba as obras de maior porte do 
Tribunal e foi elaborado a partir do levantamento das 
necessidades e objetivos estratégicos, orientado pela 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 
114/2010 (alterada pela Resolução CNJ nº 
132/2011), pela Resolução do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT) nº 70/2010 e pela Portaria 
do Gabinete da Presidência do TRT-MA nº 511/2012. 
Dele consta a relação de obras a serem executadas, em 
ordem crescente de prioridade, em função das 
deciências e/ou carências da infraestrutura física e 

das políticas estratégicas do Tribunal. 

No Plano, as obras estão priorizadas conforme 
o Sistema de Avaliação e Priorização, divididas 
em três conjuntos de critérios: 1) Critérios de 
avaliação da estrutura física e funcional do 
imóvel ocupado, mediante pontuação da 
situação; 2) Critérios voltados à análise da 
adequação do imóvel à prestação jurisdicional; 
e 3) Critérios especícos de aquisição e 
construção de imóveis.
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Feijoada e música ao vivo celebram Dia do Servidor no TRT-MA 
06.11.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

O Dia do Servidor Público, 28 de outubro, foi 
comemorado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região (TRT-MA) na manhã de 31 de outubro, 
com a realização de uma feijoada regada à música ao 
vivo e muita animação. A homenagem aos servidores 
que constroem a Justiça do Trabalho no Maranhão 
foi realizada no anexo C do prédio-sede do Tribunal. 
I dea l i z ado  pe l a  p r es iden ta  do  TRT-MA, 
desembargadora Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, o evento reuniu magistrados, servidores, 
estagiários e terceirizados do prédio-sede e do 
Fórum Astolfo Serra, sede das Varas do Trabalho de 
São Luís.

A desembargadora Solange Cordeiro fez a 
aber tura  da  cer imônia  paraben izando  e 
agradecendo os servidores. "A cada servidor que 
engrandece a nossa missão institucional, o nosso 
mais alto reconhecimento e respeito. Parabéns pela 
eciência, denodo, amor e competência. Agradeço a 
cada um dos senhores que dignicam e orgulham a 

nossa Justiça e a nossa sociedade" declarou.

Foi um momento especial para os 
s e r v i d o r e s ,  c o m  h o m e n a g e n s  e 
agradecimentos pelos serviços prestados à 
Justiça do Trabalho, bem como destacou o 
diretor-geral do TRT, Celson de Jesus Moreira 
Costa, que aproveitou do momento e deixou 
uma singela mensagem aos presentes. "É com 
satisfação que estamos celebrando o nosso 
dia, pois o nosso trabalho enaltece a Justiça 
do Trabalho e merece ser reconhecido" falou 
Celson, que ainda ressaltou o compromisso 
da atual gestão em oferecer mais qualidade de 
vida e saúde aos seus servidores. O diretor-
geral ainda relembrou as obras iniciadas e 
entregues ao longo deste ano, e citou os 
projetos que continuam em andamento para 
melhor atender os servidores.

Sí lv ia Maria Pontes de Castro, 
secretária de Administração, destacou o 
empenho e a dedicação de cada um em prol do 
serviço público, e declarou sua felicidade por 
fazer parte do melhor quadro de pessoal, 
desde de 1992, quando entrou para o TRT da 
16ª Região. "Tenho a felicidade de poder 
testemunhar os mais dedicados, empenhados 
e valorosos servidores públicos há 26 anos, 
pois trabalhamos para bem servir à 
população, prezando pelo interesse público. 
Parabéns pelo nosso dia!".

Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto, 
secretário-geral da Presidência, reiterou a 
importância da atual gestão em prestar apoio 
aos servidores. "Temos os servidores mais 
produtivos do país, isso é estabelecido 
estatisticamente. Então temos que enfatizar a 
dedicação de todos que estão aqui, e também 
dos que não puderam se fazer presentes, mas 
depositam seu trabalho em prol do bem 
público. Uma frase que a doutora Solange 
sempre fala é que 'precisamos servir ao 
público sem esquecer os servidores e a 
qualidade de vida de todos', e estamos 
conseguindo cumprir aplicando os recursos 
que dispomos, por menores que sejam, em 
capacitações e melhorias nos locais de 
trabalhos, e tudo é feito nesse sentido de 
maior valoração de todos os servidores", 
falou.

"Nós somos pequenos em números, 
mas a atitude de cada servidor para 
abrilhantar a nossa Justiça do Trabalho nos 
faz grandiosos", enfatizou a assessora 
jurídica da Presidência, Cleonice Pacheco de 
Castro, parabenizando o corpo funcional 
deste Regional, que tem conseguido se 
destacar apesar dos obstáculos enfrentados 
no dia a dia.
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Houve também sorteio de dois brindes ofertados pela desembargadora Solange. Os ganhadores 
foram a servidora Inácia Feitosa Mendes de Sousa, chefe da Seção de Cadastramento Processual, e o 
servidor José Adolfo de Jesus Dias dos Santos, lotado na 2ª Vara do Trabalho de São Luís.

Show musical - além das homenagens, o evento contou com show musical do servidor, cantor e 
compositor Isaac Barros, lotado na Seção de Segurança e Inteligência Institucional. Com um repertório 
composto por clássicos da MPB e composições próprias, Isaac abrilhantou ainda mais a 1ª Feijoada do 
Servidor realizada no TRT-MA. 

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, entregou uma cópia do Plano Plurianual de Obras (PPO) 2018-2022 
ao Centro de Memória da Justiça do Trabalho no Maranhão (Cemoc) para guarda e conservação. O 
projeto, que visa garantir os recursos orçamentários necessários para realizar as obras imprescindíveis 
ao bom funcionamento da Justiça do Trabalho no Estado, foi recebido pelo servidor Manoel Miranda 
Júnior, na manhã do dia 8.

Plano Plurianual de Obras 2018-2022 do TRT-MA foi entregue ao Cemoc 

09.11.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante
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As Varas do Trabalho de São Luís e do interior do 
Estado baixaram, no mês de outubro deste ano, 
10.120 processos, em relatórios da Coordenadoria de 
Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa (CGEEP) do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Desse 
total, 7.454 processos foram baixados nos primeiros 
13 dias de gincana judicial, entre 19 e 31 de outubro 
deste ano. O resultado foi comemorado pela presidenta 
(TRT-MA), desembargadora Solange Cristina Passos 
de Castro Cordeiro. “Um resultado extraordinário”, 
disse.

A presidenta ressaltou que a média mensal de 
baixa processual no 1º grau é de 4.000, porém que em 
outubro foram baixados 10.120 processos, 
“alavancando em 559% a produtividade em apenas 13 
dias”. A desembargadora explicou que a primeira 
instância promove a baixa de 1.333 processos a cada 
dez dias e, no curso de 13 dias de gincana, baixou 
7.454 processos.

Na segunda instância, também houve aumento 
de processos baixados. O 2º grau cuja média mensal 
de baixa equivale a 881 processos, atingiu a alta de 
379% na produtividade nos 13 dias de gincana, com a 
baixa de 1.116 processos nesse período, totalizando 
1.604 processos baixados no mês de outubro.

Para a presidenta, os resultados positivos 
alcançados em tão pouco tempo são fruto do trabalho 
extra e empenho de magistrados e servidores das varas 
trabalhistas, e de desembargadores e servidores da 
área judicial da segunda instância, tais como, 
servidores da Secretaria de Coordenação Judiciária, 
cuja coordenadora é a servidora Sara Serra Sousa 
Martins; Núcleo de Recurso de Revista, cuja chefe é a 
servidora Fernanda Mesquita; e Coordenadoria de 
Recursos, Jurisprudência e Acórdão, sob a 
coordenação do servidor João Nonato dos Santos Dias 
Filho, que estão se dedicando, com anco, 
diariamente, e realizando um “trabalho fantástico", 
enfatizou.

Ela também destacou o apoio dado aos 
participantes pela CGEEP, que tem como 
coordenador o servidor Marcos Antônio de 
Souza Silva, em relação à prestação de 
informações e orientações para o atingimento 
das metas.

“Não obstante a alta produtividade em 
face da gincana, os juízes continuam 
praticando todos os outros atos afetos ao seu 
mister. Embora haja uma redução da 
celeridade na prática de outros atos, em 
função da dedicação às baixas processuais 
priorizadas na gincana, isso é perfeitamente 
compreensível, pois a meta está praticamente 
cumprida antes do prazo nal estabelecido 
para a gincana judicial, já com resultados 
alcançados acima da expectativa inicial”, 
ressaltou a presidenta.

“Quero registrar o meu reconhecimento 
à dedicação extra e ao empenho hercúleo dos 
juízes e servidores para baixar esses 
processos. São abnegados trabalhadores que 
não têm medido esforços para a prestação 
jurisdicional do nosso Tribunal e merecem 
todo o nosso apoio!", elogiou.

Gincana judicial - a presidenta Solange 
lançou a gincana durante o I Encontro 
Regional de Gestores da Área Judicial da 16ª 
Região, realizado nos dias 17 e 18 de outubro, 
com o propósito de incentivar as unidades 
judiciais da Justiça do Trabalho no Estado a 
elevarem a meta de processos baixados nas 
fases de conhecimento e de execução no 1º e no 
2º graus, com previsão de baixa de mais de 23 
mil processos, dos quais 18.635 no 1º grau, e 
4.477, no 2º grau. Os planos de trabalhos 
estão sendo acompanhados pela CGEEP.  
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Presidenta do TRT-MA destaca aumento de processos baixados nos 
primeiros 13 dias da gincana Judicial 

19.11.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

Ao entregar o primeiro PPO do TRT-MA, a presidenta agradeceu o empenho dos servidores que 
trabalharam arduamente para a elaboração do Plano, que reitera o compromisso da atual gestão em 
oferecer melhores condições de trabalho ao seu corpo funcional. "Esse projeto é uma conquista histórica 
para o nosso Regional, pois é o nosso primeiro Plano Plurianual de Obras, e devemos isso a nossa exitosa 
equipe de engenharia, à Secretaria de Administração e à Diretoria-Geral que, se debruçaram nesse 
trabalho que foi um grande sucesso, e tudo em prol dos servidores”, armou. A desembargadora 
parabenizou todos os servidores envolvidos no projeto.

Ao receber o PPO, Miranda Júnior falou da importância do recebimento do documento no Cemoc. 
"Para mim é uma honra receber esse documento que eu sei que é uma soma de amor e planejamento pela 
instituição, e que certamente viabiliza melhorias para todos nós", falou.

O Plano Plurianual de Obras do TRT-MA foi aprovado, por unanimidade, no último dia 4 de 
outubro deste ano, pelo Tribunal Pleno do TRT maranhense. O Plano reúne as obras de maior porte do 
tribunal para o quinquênio 2018-2022, com previsão de execução de parte das obras a partir de 2019, 
conforme respectivo pedido de recursos nanceiros. 
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A presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
instituiu, por meio da Portaria do Gabinete da 
Presidência nº 1129/2018, a Política de Gestão de 
Pessoas do TRT-MA. A política de gestão de pessoas 
tem como objetivo orientar o planejamento, 
desenvolvimento, controle e o feedback de ações, 
observados os interesses do tribunal, dos 
magistrados e dos servidores com fundamento nas 
crenças e na matriz valorativa organizacional, bem 
como visa à garantia da disponibilidade das 
competências, conhecimentos e inovações 
necessárias à organização para que sejam atendidas 
por pessoas qualicadas, motivadas e satisfeitas 
com o trabalho.

Conforme a Portaria GP, compete à 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas a coordenação 
e a execução das atividades relacionadas à Política 
de Gestão de Pessoas no tribunal, com auxílio das 
demais unidades do TRT, cujas atribuições estejam 
relacionadas com as ações a serem executadas.

Política de gestão de pessoas é um conjunto de 
princípios e diretrizes que orientam as práticas em 
gestão de pessoas, com vistas à obtenção de 
resultados desejados pelo servidor, pela instituição 
e pela sociedade. Por sua vez, gestão de pessoas é o 
conjunto de práticas gerenciais e institucionais que 
v i s am  e s t imu la r  o  d e s envo l v imen to  d e 
competências, a melhoria do desempenho, a 
motivação e o comprometimento dos servidores com 
a instituição, bem como a favorecer o alcance dos 
resultados institucionais. O Comitê Gestor Local de 
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TRT-MA cria grupo de Apoio às Varas Trabalhistas e Gabinetes 
de Desembargadores

TRT-MA institui Política de Gestão de Pessoas

26.11.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante

29.11.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

O Grupo de Apoio às Varas do Trabalho e aos Gabinetes dos Desembargadores foi criado pela 
presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange Cristina 
Passos de Castro Cordeiro, por meio da Portaria do Gabinete da Presidência nº 1084/2018.

Segundo a Portaria GP, o grupo atuará em apoio aos dois graus de jurisdição, objetivando criar 
relatórios para acompanhamento de processos pendentes de baixa e processos baixados para as varas 
do trabalho e para o TRT, além de dar suporte na vericação de processos nas unidades de 1º e 2º graus 
que, mesmo tendo sido esgotadas as possibilidades de vericação, ainda constem como pendentes de 
baixa, quando deveriam estar baixados no sistema.

A iniciativa da presidenta do TRT-MA foi uma ação focada na busca pela melhoria do Índice de 
Produtividade Comparada (IPC) da Justiça do Trabalho, do índice de gestão do desempenho, bem como a 
melhoria do atendimento às demandas, que resultarão na redução das taxas de congestionamento. 
Também foi uma deliberação do I Encontro Regional de Gestores da Área Judicial da 16ª Região, 
realizado nos dias 17 e 18 de outubro deste ano, quando a presidenta Solange fez o lançamento da 
gincana judicial, a m de incentivar as unidades judiciais da Justiça do Trabalho no Estado a elevarem a 
meta de processos  baixados nas fases de conhecimento e de execução no 1º e 2º graus.    

Gestão de Pessoas, órgão colegiado de natureza 
consultiva, é responsável pela discussão e 
acompanhamento das políticas de gestão de 
pessoas adotada pelo TRT-MA.

A Política de Gestão de Pessoas no TRT-MA 
fundamenta-se em alguns princípios, dentre 
eles, o de valorização dos magistrados e 
servidores e de seus conhecimentos, habilidades 
e atitudes, considerando que as pessoas são o 
maior patrimônio das organizações e serão 
sempre observadas como capital humano e 
formador da instituição; promoção da saúde e do 
bem-estar f ís ico,  psicológico, social  e 
organizacional; promoção da cultura orientada 
a resultados, com foco no aperfeiçoamento dos 
serviços prestados à sociedade; alinhamento do 
d e s e n v o l v i m e n t o  p r o  s s i o n a l  a o 
desenvolvimento institucional, observando-se 
os objetivos estratégicos do Tribunal, sua 
missão, sua visão e seus valores; estímulo à 
gestão de talentos, ao trabalho criativo e à 
inovação; práticas em gestão de pessoas 
pautadas, dentre outros, pela ética, eciência, 
isonomia, impessoalidade, publicidade, 
meritocracia, transparência e pelo respeito à 
diversidade; garantia de acessibilidade, com a 
adaptação do meio e a remoção de barreiras 
físicas, arquitetônicas, de comunicação e 
atitudinais, de modo a promover o amplo e 
irrestrito acesso de pessoas com deciência às 
suas dependências, aos serviços que prestam e 
às respectivas carreiras; e fomento à gestão do 
conhecimento e à gestão por competências.
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A saúde de magistrados,  servidores, 
terceirizados e estagiários do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA) foi o foco da 
programação referente à campanha Novembro Azul, 
“Dê um drible no preconceito: cuide de sua Saúde”. 
Organizada pela Seção de Saúde do tribunal, a 
campanha teve como foco estimular magistrados, 
servidores, terceirizados e estagiários a cuidarem 
bem da sua saúde, e contou com atividades ao longo 
do mês de novembro. Como parte da campanha, à 
noite, as fachadas do prédio-sede do tribunal e do 
Fórum Astolfo Serra (FAS), sede das Varas do 
Trabalho de São Luís, caram iluminadas de azul. 
Equipes da Seção de Saúde entregaram lacinhos 
azuis, símbolos da campanha nas unidades do TRT e 
do FAS, além de encaminhar às Varas do interior.

“Dia de Exames do Homem” - o dia 19 de novembro 
foi reservado para exames ao corpo masculino da 
instituição. Magistrados, servidores, terceirizados e 
estagiários puderam efetuar testes rápidos de 
hepatite (B e C), sílis e glicemia, além de checagem 
de pressão arterial, peso e circunferência abdominal. 
As atividades ocorreram na Seção de Saúde, que 
funciona no andar “L” do prédio-sede do tribunal. Os 
atendimentos foram realizados por equipes do 
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), do 
Lira, e pelos prossionais de Saúde do tribunal. 

Torneio de Futebol - uma partida de futebol entre a 
equipe de servidores do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região e de terceirizados da empresa 
Versal que prestam serviços no Tribunal deu 
prosseguimento às atividades da Campanha 
Novembro Azul. O jogo foi realizado na manhã do 24, 
na sede da Associação dos Magistrados do Maranhão 
(AMMA), que, gentilmente, cedeu as instalações ao 
Tribunal. No nal, os times empataram em 3 a 3. 

Após a partida, o professor de Educação Física 
e funcionário do plano de saúde GEAP que ministra 
aulas de ginástica laboral no TRT, Carlos Oliveira 
Santos Júnior, fez todos se movimentaram numa 
aula de ginástica aeróbica, lembrando da 
importância das atividades físicas para uma vida 
saudável. Em seguida, foi servido um lanche, um 
momento para confraternização reexão sobre a 
campanha. 

A presidenta do TRT-MA, desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 
participou do evento, que também foi prestigiado pelo 
diretor-geral do Tribunal, Celson de Jesus Moreira 
Costa; pela secretária de Administração, Sílvia 
Castro; pela assessora jurídica da Presidência, 
Cleonice Pacheco de Castro; pelo coordenador de 
Serviços Gerais, Sérgio Pinho; pelo coordenador de 
Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa, Marcos 
Antonio Silva; além de outros gestores, servidores e 
familiares.

TRT-MA realizou ações em adesão à campanha Novembro Azul

30.11.2018 - Responsável: Suely Cavalcante / Kellyne Lobato (estagiária)
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Roda de Conversa e Café da Manhã - a 
Seção de Saúde encerrou, na manhã do 
dia 29, a programação alusiva à 
Campanha Novembro azul no âmbito do 
TRT-MA, com uma roda de conversa 
coordenada pelo médico do tribunal, 
especialista em clínica médica, Gustavo 
Duarte Rodrigues; pelo cirurgião-
dentista, professor da UFMA e PhD em 
apneia do sono, Antônio Duarte Ferreira 
Júnior; e pela nutricionista, especialista 
em nutrição esportiva e clínica do esporte, 
Daniele Iza de Carvalho Maciel.

A atividade foi realizada no espaço 
a m b i e n t a d o  n a  g a r a g e m  d o s 
desembargadores, no prédio sede do TRT-
MA. Com a temática central abordando a 
prevenção do câncer de próstata (o 
segundo tipo de câncer que mais mata os 
homens, perdendo apenas para o câncer 
de pulmão), magistrados, servidores, 
terceirizados e estagiários puderam 
esclarecer dúvidas sobre a doença, bem 
como os sintomas e tratamentos. Além 
disso debateram a saúde do homem de um 
modo geral, lembrando da importância de 
uma alimentação saudável o bem-estar e 
melhor qualidade de vida.

Depoimento  -  um dos momentos 
marcantes foi o depoimento do servidor 
Raimundo Lindoso, assessor do Gabinete 
do Desembargador Luiz Cosmo. Lindoso 
compartilhou com todos a recente vitória 
na luta contra o câncer de próstata. O 
servidor disse que descobriu que estava 
com câncer durante os exames periódicos 
de saúde em novembro de 2017. Os 
exames são parte das atividades da Seção 
de Saúde do TRT. Ele falou que, 
incentivado pelo médico Bartolomeu 
Feitosa, fez os exames e descobriu que 
estava com câncer. Como estava no 
estágio inicial, ele conseguiu ser vitorioso 
e está curado. Lindoso armou que, com o 
depoimento, desejava incentivar os 
homens a cuidarem da saúde e realizarem 
exames periódicos, especialmente da 
próstata.

Após a roda de conversa com os 
prossionais da saúde, foi servido um café 
colonial, com um buffet bem sortido para 
agradar todos os paladares.

A chefe da Seção de Saúde, Marilda 
Amorim, disse que as atividades da 
Campanha Novembro Azul cumpriram 
com seu objetivo.

O evento teve como parceiros a 
GEAP Saúde, Laboratório Gaspar, e a 
Clínica de Estética Adriana Leal.
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EmEmEm
Presidenta do TRT-MA diz que 

gincana judicial elevou média diária 
de processos baixados na JT-MA

Presidenta do TRT-MA registra 
importância do Dia Internacional da 

Pessoa com Deciência

03.12.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

04.12.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

Em 40 dias de gincana judicial, a Justiça do 
Trabalho no Maranhão conseguiu atingir resultados 
expressivos na busca pela melhoria do Índice de 
Produtividade Comparada da Justiça (IPCJus), do 
Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça 
do Trabalho (IGEST) e da Meta Nacional nº 5 do Poder 
Judiciário (Meta de Execução), disse a presidenta do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA), desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, ao avaliar os resultados alcançados 
em 40 dias da gincana, lançada em 19 de outubro 
deste ano.

Segundo dados informados pela Coordenadoria 
de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa (CGEEP) 
do TRT-MA, nesse período foram baixados 16.908 
processos de conhecimento e de execução na primeira 
instância, o que representa uma média diária de 403 
processos baixados. Antes da gincana, a média diária 
de baixa era de 157 processos, ou seja, houve um 
aumento 156,7% na média diária, pois as Varas do 
Trabalho passaram a dar vazão a 246 processos a 
mais por dia. Para que a meta da gincana seja 
cumprida pelas Varas Trabalhistas, é necessário que 
seis VTs baixem mais 669 processos, o que deve ser 
atingido até o dia 31/12/2018, dia do encerramento 
da gincana. Ainda, conforme a CGEEP, as VTs 
baixaram 20.624 processos no período de 1º de 
outubro a 29 de novembro deste ano.

Na segunda instância, já foram baixados 2.994 
processos, restando 1.483 para o cumprimento da 
meta estabelecida que foi de 4.477 processos. Em 
média, 29 processos eram baixados diariamente, mas 
desde o início da gincana, esse número subiu para 71 
processos, signicando um aumento de baixa 

equivalente 142,74%, com o incremento de 42 
processos na média diária.

Os dados divulgados pela CGEEP 
também revelaram que, em 2018, o TRT-MA 
conseguiu atingir o maior número de 
processos baixados desde a sua instalação, 
ocorrida em maio de 1989.

Para a presidenta, essa conquista é um 
marco na história do TRT maranhense que, 
dessa forma, reitera o compromisso em 
atender com presteza e eciência os usuários 
que recorrem a esta Justiça especializada.

Para dar suporte ao trabalho das 
unidades envolvidas na gincana, a presidenta 
instituiu um grupo formado por 16 servidores 
da área administrat iva do Tribunal , 
coordenado pela CGEEP, a m de auxiliar na 
diligência das atividades, disponibilizando 
ferramentas e dando o apoio necessário para 
“que eles realizem seu trabalho a contento 
para cumprimento do interesse público, e de 
forma humanizada”, enfatizou.

Uma das ferramentas disponibilizadas 
na sua gestão foi a Microsoft Power BI, 
f e r ramenta  tecno lóg ica  que  permite 
acompanhar em tempo real, inclusive por 
intermédio de celulares, o desempenho das 
Varas Trabalhistas, mostrando, por exemplo, 
quais processos estão pendentes de baixa e a 
respectiva localização. A ferramenta foi cedida 
ao TRT-MA pelo TRT da 18ª Região (TRT-GO) e 
cou sob a responsabilidade da CGEEP. O uso 
da ferramenta permitiu à 1ª VT de Imperatriz, 
uma das varas trabalhistas com maior número 
de processos trabalhistas no Maranhão, 
cumprir a meta da gincana em apenas duas 
semanas.

Ao registrar a importância do Dia Internacional das 
Pessoas com Deciência, 3 de dezembro, a presidenta 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA), desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, disse que o TRT tem desenvolvido 
ações com o intuito de garantir acessibilidade às 
pessoas com deciência. A data foi instituída em 
1992, pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
com o objetivo de gerar discussões sobre a situação 
das pessoas com deciência, seus direitos e 
necessidades. Conforme dados da ONU, cerca de 10% 

da população mundial tem alguma deciência. 
No Brasil, segundo dados do Censo 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística 
(IBGE), existem 45,6 milhões de pessoas com 
algum tipo de deciência, ou seja, 23,92% da 
população brasileira.

Com foco nesse tema, uma das iniciativas da 
atual administração foi instituir, por meio da 
Portaria do Gabinete da Presidência nº 
538/2018, a Comissão Permanente de 
Acessibilidade e Inclusão no âmbito do 
tribunal, nos termos do artigo10º da Resolução 
do Conselho Nacional da Justiça (CNJ) nº 
230/2016, cujas atividades envolvem ações 
voltadas para facilitar o acesso de pessoas com 
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em novembro de 2018, uma cadeira de rodas 
totalmente adaptada para ela. A entrega da cadeira 
de rodas foi fruto de um convênio feito pelo TRT-MA, 
por meio Setor de Gestão Socioambiental, com a 
ONG Entre Rodas, que reaproveita lacres de latinhas 
de alumínio, cuja venda é utilizada para a aquisição 
de cadeiras de rodas, feitas sob medida, e doadas 
para crianças com idade de 5 a 14 anos que têm 
diculdade de locomoção, a m de garantir para 
estas, acessibilidade com maior segurança. O TRT 
foi o primeiro órgão público do país a assinar 
convênio com a ONG. Para dar continuidade às 
ações do convênio, o tribunal está desenvolvendo 
uma ampla  campanha para  es t imular  o 
recolhimento de lacres por magistrados, servidores, 
terceirizados, estagiários e a sociedade, a m de 
garantir outras cadeiras de rodas para outras 
crianças.

deciência ou mobilidade reduzida aos serviços 
judiciais e garantir locomoção adequada nas 
unidades da Justiça do Trabalho no Maranhão, 
visando à promoção da igualdade.

De acordo com a Portaria GP, a Comissão tem 
como atribuições o planejamento, elaboração, 
scalização e acompanhamento de projetos 
arquitetônicos, de comunicação e informação, e 
de formulação de políticas de capacitação para 
melhorar o atendimento de pessoas com 
deciência ou mobilidade.

Convênio com a ONG Entre Rodas - Uma das 
mais recentes ações do TRT contribuiu para 
melhorar a locomoção de uma estudante de 8 
anos de uma escola pública em São Luís. A 
estudante Ana Vitória, da Unidade Escolar Dom 
Delgado, no bairro do São Raimundo, recebeu, 

TRT-MA indica membros do Comitê 
Gestor da Política Nacional de 

Atenção Prioritária ao Primeiro Grau

Presidenta do TRT-MA inaugura 
requalicação da fachada do 

Fórum Astolfo Serra 

14.12.2018 - Kellyne Lobato (estagiária) / Responsável: Suely Cavalcante 18.12.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA), Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, indicou, nominalmente, os 
integrantes do Comitê Gestor Regional da Política 
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição. Uma das atribuições do Comitê é elaborar e 
encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
plano de ação com vistas ao alcance no âmbito deste 
Regional, dos objetivos da Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituída 
pela Resolução CNJ nº 194/2014. A indicação dos 
membros do Comitê consta na Portaria do Gabinete da 
Presidência nº 1146/2018. 

Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau - foi instituído no TRT-
MA no ano de 2014, por meio da Portaria do Gabinete 
da Presidência 1169/2014. Dentre as atribuições 
estão a de fomentar, coordenar e implementar os 
programas, projetos e ações vinculados à Política 
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição; propor indicadores, metas, programas, 
projetos e ações regionais vinculados a cada uma das 
linhas de atuação da Política Nacional, previstas no 
artigo 2º da Resolução CNJ nº 194/2014, bem como 
auxiliar a sua implementação; atuar na interlocução 
com o Conselho Nacional de Justiça, a Rede de 
Priorização do Primeiro Grau e as instituições 
parceiras, compartilhando iniciativas, diculdades, 
a p r e n d i z a d o s  e  r e s u l t a d o s ;  i n t e r a g i r 
permanentemente  na Rede de  Governança 
Colaborativa do Poder Judiciário, em conjunto com a 
Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e 
Pesquisa e com os incentivadores da execução do Plano 
Estratégico deste Regional; instituir fóruns 
permanentes de diálogo no âmbito deste Regional, 
voltado ao cumprimento dos objetivos da Política 
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição, com a participação de instituições públicas 
e privadas ligadas ao sistema de justiça, entre outras.

A presidenta do Tribunal Regional do 
Traba lho  da  16ª  Reg ião  (TRT-MA) , 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro Cordeiro, inaugurou, na manhã do dia 
17, a requalicação da fachada do Fórum 
Astolfo Serra (FAS), sede das Varas do 
Trabalho de São Luís. A solenidade foi 
prestigiada pelo desembargador Luiz Cosmo 
da Silva Júnior, juízes da primeira instância, 
gestores e servidores do TRT, advogados, e 
usuários da Justiça do Trabalho.

A presidenta Solange e a juíza Juacema 
Aguiar Costa, diretora do Fórum Astolfo Serra 
e titular da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, 
descerraram a placa comemorativa da 
solenidade de requalicação da fachada do 
FAS.

Na sequência, o juiz Paulo Mont'Alverne 
Frota, titular da 7ª Vara do Trabalho de São 
Luís e diretor substituto do Fórum, falou em 
nome da Diretoria do Fórum Astolfo Serra. Ele 
agradeceu à diretora do Fórum Astolfo Serra, 
juíza Juacema Aguiar Costa, pela honra de 
falar em nome da Diretoria do FAS. Também 
agradeceu à presidenta do TRT-MA pela 
indicação deles para ocupar os cargos de 
diretor e diretor substituto do FAS. Para o 
magistrado, a inauguração da requalicação 
da fachada do Fórum Astolfo Serra alegrou e 
h o n r o u  m a g i s t r a d o s ,  s e r v i d o r e s , 
colaboradores, advogados, usuários e todos 
que  t rans i tam pe lo  Fórum.  “Quero 
cumprimentar a senhora pela inauguração da 
requalicação da fachada. Efetivamente, é 
razão para que nós cheguemos ao trabalho 
mais inspirados. Quem de nós não gosta de 
ver nossa casa arrumada?”, questionou.
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Mont'Alverne também cumprimentou a 
presidenta pelas conquistas e realizações em um ano 
d e  g e s t ã o  e   n a l i z o u  p a r a b e n i z a n d o  a 
desembargadora e a todos que atuam no FAS, “pelo 
fato de vermos o nosso Fórum bonito como era antes, 
aliás, até mais bonito”, nalizou.

Ao discursar, a presidenta Solange lembrou que 
participou da inauguração das instalações do Fórum 
Astolfo Serra, em solenidade realizada em abril de 
2009,  pe lo  então  pres idente  do  TRT-MA, 
desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho. Na 
época, era juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de São 
Luís e diretora do Fórum. “Tive a honra de estar 
presente à solenidade ao lado dos ministros do 
Tribunal Superior do Trabalho Carlos Alberto Reis de 
Paula, que à época era corregedor-geral da Justiça do 
Trabalho, e Kátia Magalhães Arruda”.

Segundo a desembargadora, a revitalização do 
prédio, que se deu, principalmente, com a reforma da 
fachada, além de promover a recuperação das peças 
desgastadas pelo tempo, contribuiu para a 
valorização do imóvel público. A presidenta destacou o 
excelente trabalho executado pela construtora NBF 
Construção Ltda que, em 12 meses, concluiu com 
louvor a signicativa tarefa. “A todos os trabalhadores 
apresentamos nosso reconhecimento e respeito 
agradecimento”, armou.

A presidenta disse, ainda, que a atual gestão do 
TRT tem dedicado especial atenção à racionalidade 
ambiental dos seus órgãos, cumprindo o interesse 
público também no sentido de proporcionar bem-
estar, segurança, salubridade, humanização e 
acessibilidade aos servidores, magistrados, 
terceirizados e estagiários, “que dedicam expressivo 
tempo de suas vidas na realização do trabalho de fazer 

justiça”. Igualmente, a reconstrução do ambiente no qual 
desempenhamos nossas funções atende aos doutos 
colegas advogados que nesse Fórum defendem as 
liberdades e garantias sociais de trabalhadores e 
empregadores, a estes, como destinatários desta Justiça, 
pois esta é uma Casa do povo, do jurisdicionado”, 
destacou.

A presidenta agradeceu a todos os prossionais que 
participaram da obra de reconstrução, em especial, “às 
valorosas equipes de servidores de todas as unidades 
administrativas, o que faço na pessoa do diretor-geral do 
nosso Tribunal, Celson de Jesus Moreira Costa”, concluiu.

Fórum Astolfo Serra - o projeto de recomposição da 
fachada do FAS foi aprovado em 2015, contemplando a 
troca de todo o revestimento externo do prédio por 
materiais mais arrojados e resistentes à passagem do 

tempo, assim como a troca dos brises 
(estrutura de proteção às caixas de ar 
condicionado) e de algumas esquadrias.

O Fórum abriga as sete varas 
trabalhistas da capital, o Centro Jurídico 
de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas em São Luís (Cejusc-JT), o 
Espaço de Arte, a Central de Mandados 
Judiciais, a Seção de Biblioteca e Gestão 
Documental, a Seção Médica, o Centro de 
Memória e Cultura da Justiça do Trabalho 
no Maranhão (Cemoc), sala destinada aos 
advogados, dispõe de agências bancárias, 
restaurante, banheiros, estacionamento 
privativo, entre outras unidades. 
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Inauguradas novas instalações do 
Setor de Marcenaria e Espaços de 
Convivência para os Terceirizados  

19.12.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, inaugurou, na 
manhã do dia 19, as novas instalações do Setor de 
Marcenaria, localizado no anexo C do prédio-sede do 
TRT, e de Espaços de Convivências, distribuídos no 
anexo B do Tribunal, para os trabalhadores 
terceirizados que prestam serviços no prédio-sede do 
Tribunal. No Setor de Marcenaria, a presidenta 
descerrou a placa comemorativa com o chefe da 
unidade, servidor Avani Tonello. Na inauguração dos 
Espaços de Convivência, o coordenador de Serviços 
Gerais, servidor Sérgio Raimundo Brito Pinho, foi 
convidado para descerrar a placa com a presidenta 
Solange.

Segundo a presidenta Solange, a entrega das 
instalações do Setor de Marcenaria e das Áreas de 
Convivência dos Terceirizados faz parte do conjunto 
de ações que objetivam valorizar os servidores, 
colaboradores, e proporcionar bem-estar e qualidade 
de vida em seu ambiente de trabalho, além de 
assegurar a infraestrutura física da instituição, a m 
de torná-la mais condizente com suas necessidades e 
dignidade.

O quadro de pessoal do Setor de Marcenaria, 
vinculado à Coordenadoria de Serviços Gerais,  é 
composto pelo servidor Avani Tonello, técnico 
j u d i c i á r i o ,  e s p e c i a l i d a d e  A r t í  c e  d e 
Marcenaria/Carpintaria, que na época estava 
afastado para tratamento de saúde; e pelo 
terceirizado Edmilson Baima Alves Filho, que auxilia 
no serviço de manutenção predial.

Para a desembargadora, o Setor de Marcenaria, 
reconhecido na gura do servidor Avani Tonello, tem 
contribuído para tornar o ambiente de trabalho das 
unidades do TRT-MA mais confortável, mais bonito e 
funcional. “São 28 anos de dedicação desse valoroso 
servidor na manutenção e fabricação de móveis e 
utensílios de madeira, que além de tornar nosso 
ambiente de trabalho mais belo e confortável, ainda 
contribui com a economia signicativa dos gastos 
públicos”. Com as novas instalações, os servidores 
passam a contar com um ambiente de trabalho mais 
salubre, “condizente com o valor dos prossionais 
que cuidam de nosso acervo mobiliário”, enfatizou.

“Da mesma forma, em relação a nossos 
colaboradores/terceirizados, que necessitavam de 
um ambiente de trabalho apto a promover-lhes a 
dignidade em seu descanso intrajornada, como 
forma de amenizar a fadiga com o trabalho pesado, 
cuja importância é imprescindível para o bom 
andamento das atividades desempenhadas por 
magistrados, servidores e estagiários deste 
Tribunal”, armou.

A presidenta também destacou e 
agradeceu a colaboração do serv idor 
aposentado Manoel Messias Pereira da Silva, 
técnico judiciário, especialidade Artíce de 
Marcenaria / Carpintaria, pelos 24 anos de 
dedicação ao Tribunal, nos trabalhos na 
Marcenaria. Ela agradeceu, ainda, a todos que 
c o n t r i b u e m  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d o s 
compromissos institucionais, em especial, aos 
servidores, na pessoa o diretor-geral, Celson de 
Jesus Moreira Costa; da secretária de 
Administração, Sílvia Maria Pontes de Castro; 
do secretário-geral da Presidência, Noredim 
Oliveira Reuter Ribeiro Neto; e do secretário de 
Orçamento  e  F inanças ,  Danie l  Le i te 
Guimarães.

Para o coordenador de Serviços Gerais do 
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TRT, Sérgio Pinho, a entrega dos espaços reservados 
aos terceirizados, “hoje justamente chamados de 
colaboradores, dá mais dignidade aos seus usuários, 
mais dignidade em seu descanso intrajornada”. Ele 
agradeceu à administração do Tribunal, em especial, 
à presidenta Solange, pelo reconhecimento de que as 
tarefas desenvolvidas diariamente pelos terceirizados 
“devem ser intercaladas não só por um descanso para 
recarregar suas forças, mas por um descanso em um 
lugar que realmente atenda a essa nalidade e que 
atinja seu desiderato, que é dar ao colaborador 
condições mínimas de enfrentar a próxima etapa da 
jornada”, ressaltou.

Ele disse que a desembargadora não jogou 
palavras ao vento quando elegeu, em dezembro de 
2017, durante seu discurso de posse no cargo de  
presidenta do TRT, dentre os objetivos básicos de sua 
administração, assegurar a infraestrutura do 
Tr ibunal  mais  condizente  e  adequada às 
necessidades dos públicos interno e externo; 
implementar mais ações de valorização dos 
servidores, a partir da promoção de uma melhor 
qualidade de vida, com atenção especial a sua saúde, 
estimulando o esporte e a solidariedade social. Sérgio 
citou ações já realizadas, entre elas, comemoração 
pelo Dia do Servidor, ações do Outubro Rosa e 
Novembro Azul.

Sérgio registrou seu reconhecimento e gratidão 
ao servidor Luiz Pires, por seu trabalho árduo de 
conferência, separação e destinação de mobiliários 
velhos, inservíveis, que antes ocupavam as salas 

destinadas aos terceirizados.

Ele também falou da felicidade relatada 
pelos terceirizados ao ouvirem da presidenta 
Solange que teriam espaços dignos para o 
descanso intrajornada. Por isso, solicitou a 
alguns colaboradores que manifestassem suas 
opiniões sobre a entrega das áreas de 
convivência. Sérgio as reuniu em um porta-
joias, que foi entregue à presidenta Solange 
pela colaboradora Marilda de Jesus Mendes.

“Feliz, agradecido e se sentindo também 
reconhecido está o nosso colega Avani Tonello, 
que sempre sonhou com a Marcenaria 
ampliada, para que pudesse trabalhar em um 
local mais arejado, mais amplo e digno”, 
destacou Sérgio.

Na oportunidade, Sérgio também 
agradeceu ao diretor-geral, Celson Costa, e à 
secretária de Administração, que indicaram 
seu nome, para após apreciação da presidenta 
Solange, compor a gestão do biênio 2018-2019.

Por m, agradeceu a todos que integram 
a Coordenadoria de Serviços Gerais. “Agradeço 
a dedicação e contumácia dos servidores da 
Seção de Engenharia e dos funcionários da 
Versal que foram instrumentos para a 
realização deste projeto. Agradeço, enm, 
Excelentíssima Senhora Presidenta, por 
permitir que eu zesse parte do seu sonho de 
construir”.

Presidenta do TRT-MA assina contrato de compra de imóvel para abrigar 
o novo estacionamento dos servidores 

21.12.2018 - Responsável: Rosemary Araújo

A desembargadora Solange Cristina Passos de Castro 
Cordeiro, presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), recebeu em seu 
Gabinete, Rafael Carvalho Ribeiro, superintendente 
da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e Carlos 
Alberto Aragão Adler, representante da vendedora 
CA3 Empreendimentos Ltda, para assinatura do 
contrato de compra e venda com força de escritura 
pública do terreno vizinho ao prédio-sede da 
ins t i tu ição .  O  imóve l  va i  abr igar  o  novo 
estacionamento destinado aos servidores.

O imóvel foi  adquirido pela União, com a 
interveniência do TRT-MA, por meio da SPU. O terreno 
é de natureza urbana e possui área total de 
1.056,56m², ocupando os Lotes 3, 4 e 5 da Rua 40, 
Quadra 37, no bairro da Areinha.

A aquisição do imóvel foi realizada por dispensa de 
licitação, aprovada em parecer da Advocacia-Geral da 
União (AGU), por meio da Consultoria Jurídica da 
União no Estado do Maranhão, que analisou os 
aspec tos  ju r íd i cos ,  cons ide rando  que  as 
especicações técnicas quanto ao detalhamento do 
objeto da contratação, suas características, requisitos 
e avaliação do preço estimado foram regularmente 

determinadas e apresentadas pelo TRT-MA 
com base em parâmetros técnicos objetivos, 
para a melhor consecução do interesse 
público.

A desembargadora Solange disse que a 
aquisição foi de suma importância, por se 
tratar de uma ação que vai proporcionar mais 
segurança aos servidores. 
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TRT-MA desenvolveu ações do 
“Dezembro Vermelho” no mês de 

prevenção à AIDS   

19.12.2018 - Responsável: Suely Cavalcante e Kellyne Lobato (estagiária)

O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(TRT-MA) realizou, através da Seção de Saúde, 
programação alusiva à Campanha Dezembro 
Vermelho, mês dedicado ao combate e prevenção à 
AIDS. O evento ocorreu no dia 11, no horário de 
expediente, no Auditório do Fórum Astolfo Serra, sede 
das Varas do Trabalho de São Luís. Laços vermelhos 
foram distribuídos para demonstrar engajamento na 
campanha, bem como houve palestra e roda de 
conversa com orientações sobre a prevenção à doença, 
e a realização de testes rápidos de glicemia, sílis e 
hepatites B e C.

A presidenta do TRT-MA, desembargadora 
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, fez a 
abertura do evento, falando da importância de 
informar e conscientizar acerca dos fatores de risco, e 
da prevenção do vírus HIV. "No TRT da 16ª Região, as 
atividades inerentes ao mês de prevenção à AIDS 
visam mobilizar e chamar a atenção para a precaução 
sobre a AIDS e as outras doenças sexualmente 
transmissíveis (DST's), da mesma forma, ressaltar que 
o tratamento deve ser imediato caso o diagnóstico seja 
positivo", disse a presidenta.

Celson de Jesus Moreira Costa, diretor-geral do 
TRT-MA, também esteve presente na ação, bem como 
magistrados, servidores, estagiários, advogados e 
usuários da Justiça do Trabalho, que puderam 
discutir e tirar dúvidas em ralação aos métodos 
preservativos e tratamentos. Informações para 
reconhecerem a exposição de riscos e orientações 
acerca de quais lugares procurar auxílio para prevenir 
DST'S e/ou tratá-las.

Palestra - A enfermeira Keiliane Pinheiro Silva Barros, 
indicada pela GEAP Saúde, proferiu a palestra 
"Prevenção da AIDS". Keiliane explicou o que é o HIV e 
suas complicações. Ela disse que o HIV que é uma 
infecção sexualmente transmissível, e que ainda pode 
ser contraída pelo contato com o sangue infectado e de 
forma vertical. O HIV é o causador da AIDS e facilita 
outras infecções como a tuberculose, sílis ou a 
ocorrência de alguns tipos de câncer, pois danica o 
sistema imunológico e, se não tratada, leva à morte", 
armou.

A enfermeira ainda salientou os fatores de riscos 
para se contrair a AIDS. "Todos estão sujeitos a 
contrair o vírus HIV, uma vez que a doença não escolhe 
cor de pele, idade, gênero ou preferências sexuais, 
então  devemos nos  resguardar  de  a lguns 
comportamentos de risco para a infecção por HIV, e 
utilizar sempre o preservativo nas relações sexuais, 
n ã o  c o m p a r t i l h a r  o u  r e u t i l i z a r  o b j e t o s 
perfurocortantes, e também para mulheres HIV-
positivas, não é permitido a amamentação para que 
estas não contaminem o bebê", enfatizou. 

Roda de Conversa - o coordenador do 
Programa Municipal de DST/AIDS e Hepatites 
Virais da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus), Wendel Alencar, esteve no Fórum 
durante a tarde e, em uma conversa 
descontraída, debateu sobre a "AIDS e o 
Mercado de Trabalho". Paulo Cesar Ribeiro 
Almeida, coordenador da Casa Acolher, 
também participou do bate-papo com outros 
membros da casa de apoio e combate a AIDS.

Outras Atividades - foram totalizados 227 
testes rápidos realizados por uma equipe da 
Secretaria de Saúde do Município, entre os 
quais, exames de sílis e hepatites B e C. 
Também foram feitos testes de glicemia em 
jejum e vericação de pressão arterial pelo 
laboratório Gaspar, e distribuição de insumos 
preservativos.

Solidariedade - a programação do Dezembro 
Vermelho também teve cunho solidário. Com o 
propósito de colaborar com a Casa de Apoio 
Acolher, a direção do TRT autorizou a 
montagem de espaços no prédio-sede do 
Tribunal e no Fórum Astolfo Serra para a venda 
de bonecas produzidas pela casa, que são a 
principal fonte de renda da Acolher para a 
manutenção dos serviços ali prestados aos 
pacientes em tratamento do HIV/AIDS. 
Também fo i  fe i ta  uma campanha de 
arrecadação de material de limpeza e de 
higiene pessoal para doação à Casa.

A Chefe da Seção de Saúde, Marilda 
Amorim, informou que foram arrecadados 492 
itens variados de materiais de limpeza e de 
higiene pessoal para doação à Casa Acolher, 
bem como foram vendidas 166 bonequinhas.
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Auto de Natal marca a confraternização dos servidores do TRT-MA  

19.12.2018 - Responsável: Suely Cavalcante e Kellyne Lobato (estagiária)

Magistrados, servidores, terceirizados e 
estagiários do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região reuniram-se, na manhã do dia18, no 
Auditório Juiz Ari Rocha, para a confraternização 
de m de ano do Regional. A celebração foi marcada 
pela apresentação do Auto de Natal encenada por 
servidores da casa, e também pelo momento 
reservado a reexões e agradecimentos. A 
presidenta também fez a entrega de uma cesta 
natalina à terceirizada Marilda de Jesus Mendes. 
No dia seguinte, todos os terceirizados receberam 
cestas natalinas.

O evento foi aberto com um breve discurso da 
presidenta do TRT-MA, desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, que agradeceu 
e reconheceu a colaboração prestada por todos e 
destacou o esforço da atual Administração do 
Tribunal em prol do bom funcionamento da 
instituição. "Obrigada a todos que participaram dos 
nossos objetivos e dos nossos sonhos, com suas 
contribuições técnicas e sugestões. Novas 
conquistas advirão do nosso trabalho com união e 
probidade. Seja bem vindo 2019!" falou a 
presidenta, que ainda desejou bênçãos a todos para 
o próximo ano.

Em seguida à fala da presidenta, foi a vez do 
Auto de Natal do TRT tomar conta do cenário e 
emocionar o público. O espetáculo, que encantou a 
plateia, foi todo desenvolvido por servidores, que 
contaram, com maestria, a passagem do 
nascimento de Jesus Cristo, com um misto de fé, 
esperança, justiça e de amor ao próximo, numa 
demonstração de que o verdadeiro espírito do Natal 
é o nascimento do Salvador. A encenação teve a 
direção geral e gurino de Marilda Amorim, chefe 
da Seção de Saúde do TRT; com narração dos 
servidores Antônio Manoel Costa Silva, lotado no 
Gabinete do Desembargador Luiz Cosmo; Cláudio 
Henrique Carneiro Sampaio, coordenador da 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações, e de Silvia Maria Pontes de Castro, 
secretária de Administração.

Cerca de 15 servidores participaram do Auto 
de Natal. Jandilma Tereza Gomes Ferreira, lotada 

no Gabinete da Presidência, interpretou o papel 
de Maria; Rogério Ferreira Rodrigues, lotado na 
Secretaria de Orçamento e Finanças, representou 
José. Os anjos foram representados pelas 
s e r v i d o r a s  L u c i a n a  C r i s t i n a  G e h l e n , 
coordenadora de Material e Patrimônio; Ana 
Carolina Barroso da Silva, lotada no Gabinete da 
Presidência; e Tatiana de Moraes Lacerda, lotada 
na Secretaria de Administração. Cleonice Pacheco 
de Castro, assessora jurídica da Presidência, 
interpretou a Isabel. Marcos Antonio de Souza 
Silva, coordenador de Gestão Estratégica, 
Estatística e Pesquisa; Karen Tavares Lima, 
lotada no Gabinete da Presidência, e José Augusto 
Rodrigues Silva Fi lho, lotado na CTIC, 
interpretaram os pastores; o terceirizado Josy 
Clayton Carvalho dos Santos, que presta serviço 
na Seção de Saúde, e os servidores lotados no 
Gabinete da Presidência Abílio de Sousa Martins 
Neto e Fábio Guerra foram os três reis magos.

A encenação também contou com o 
trabalho de contra-regra desenvolvido pela 
dentista Allinger Oliveira Felinto e a estagiária 
Ana Paula Campos, ambas da Seção de Saúde; e 
sonoplastia do terceirizado Ângelo Márcio Ferreira 
Gomes, do Suporte Técnico da CTIC, e com 
participação especial das servidoras Ângela de 
Carvalho Craveiro, lotada na Seção de Folha de 
Pagamento; Fernanda Cristina Muniz Marques, 
assessora da Diretoria-Geral; e Maria do Perpétuo 
Socorro Oliveira Silva, da Coordenadoria de 
Serviços Gerais. 
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Presidenta do TRT-MA entrega 
cestas natalinas a terceirizados 

21.12.2018 - Responsável: Suely Cavalcante

A presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região (TRT-MA), desembargadora Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro, entregou, na 
manhã do dia 19, no Auditório Juiz Ari Rocha, 
cestas natalinas aos terceirizados que prestam 
serviços nas unidades da Justiça do Trabalho em 
São Luís. No total, foram entregues 133 cestas 
arrecadadas durante a gincana solidária realizada 
pelo Gabinete da Presidência, entre os dias 5 e 18 
de dezembro deste ano, a m de arrecadar 
alimentos não perecíveis junto a magistrados, 
servidores e o público externo. A arrecadação dos 
alimentos ocorreu no Fórum Astolfo Serra, sede das 
Varas do Trabalho de São Luís, e no prédio-sede do 
Tribunal. As cestas foram entregues pela 
presidenta Solange, pelo coordenador de Serviços 
Gerais, Sérgio Raimundo Brito Pinho, e pelo 
servidor Luiz Pires, lotado na CSG.

Para a presidenta, a entrega das cestas foi uma 
forma de reconhecer e agradecer pelo trabalho e 
dedicação de todos os colaboradores.  A 
desembargadora Solange armou que o trabalho 
dos terceirizados é imprescindível para o bom 
andamento das atividades desempenhadas por 
magistrados, servidores e estagiários do Tribunal.

Espaços de Convivências - no dia anterior, a 
presidenta Solange havia inaugurado Espaços de 
Convivência para os terceirizados, localizados no 
prédio-sede. Na ocasião, a desembargadora falou 
que os colaboradores necessitavam de um 
ambiente apto a promover-lhes dignidade em seu 
descanso intrajornada.
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E continuaremos a valorizar
nossos colaboradores...

em ação!
Orgulho do nosso valorOrgulho do nosso valorOrgulho do nosso valor

TRT 16TRT 16TRT 16
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