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     TRT 16 em ação! Orgulho do nosso Valor.

A administração deste Egrégio Tribunal de Regional do 
Trabalho chega aos !100 dias

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. 

Independência, ética, autonomia, dedicação, amor e 
superação, são atributos que se destacam na identidade desta 
administração que completa . Somos todos trabalhadores - 100 dias
servidores, magistrados, estagiários e terceirizados- imbuídos do propósito 
de construir um novo tempo de fortalecimento da Justiça do Trabalho, de 
evolução dos conceitos administrativos, de edicação das ideias favoráveis 
ao nosso engrandecimento enquanto Instituição Democrática essencial à 
defesa dos direitos sociais. 

Com o nosso mais elevado reconhecimento a todos que 
compõem o corpo funcional da Justiça do Trabalho no Estado do Maranhão, 
apresentamos este relatório que documenta sucintamente as principais 
ações e projetos executados e inicializados nesses de gestão.100 dias 

Várias ações estão sendo implementadas no sentido de 
contribuir para o efetivo aprimoramento da prestação jurisdicional, com a 
ampliação do modelo de gestão participativa, com o aperfeiçoamento da 
qualidade da gestão administrativa e da gestão racional de custos, sem 
olvidar, contudo, do primado maior que elegemos para esse biênio: o bem-
estar, o diálogo e a valorização de todo o corpo funcional que compõe esta 
Casa de Justiça. 

Sabemos que o nosso quadro funcional é altamente 
comprometido com a excelência no cumprimento do extenso rol de 
atribuições que lhes incumbe. Sabemos também, que devemos permanecer 
atentos aos valores éticos e à cooperação mútua no desempenho do nosso 
trabalho, pois a sua observância estrita dignica e honra a nossa Instituição.
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 Nestes , percebemos o ânimo, a força e a vontade de 100 dias
todos que se irmanaram à administração deste Eg. Tribunal para a 
concretização das nossas ideias e dos nossos projetos elaborados com a 
participação de muitos, fato que nos impulsiona a prosseguir ainda mais 
conantes na implementação de ações por um Regional mais fortalecido e 
mais eciente, para bem cumprir a sua missão institucional.

Assim, registramos neste relatório o resultado do trabalho de 
todos nós, fruto do nosso empenho, sendo certo que a administração tem por 
meta renovar de fato, a história do nosso Tribunal e para tanto, temos 
trabalhado com anco, responsabilidade, compromisso e, sobretudo, 
voltados para o fortalecimento e valorização do seu principal pilar: os 
servidores.

Assim, conclamo a todos a darmos sequência ao Plano de 
Gestão 2018/2019, pensando em pessoas, em processos e na gestão por 
responsabilidade, no rme propósito de agregar maior valor ao Tribunal e 
melhor servir a sociedade.

Agradeço a Deus pelas inúmeras bênçãos que nos concedeu 
nesse primeiro momento de gestão administrativa e rogo que nos guie, 
proteja e ilumine, na tomada de cada decisão nesta jornada que é 
responsabilidade de cada um de nós.

Agradeço aos senhores magistrados, servidores, estagiários, 
terceirizados, instituições públicas e a sociedade em geral, que nos apoiam e 
que se empenham na consecução dos ns públicos a que se destina a nossa 
Justiça do Trabalho cumprir.

O trabalho sagrado de fazer Justiça é nosso, a Justiça é de todos 
e para todos!

Muito obrigada!

Solange Cristina Psssos de Castro Cordeiro
            Desembargadora Presidenta do TRT 16ª Região
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                  RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRT 16ª REGIÃO

     GESTÃO 2018/2019 - 100 dias 

Com objetivo de conferir transparência às ações desenvolvidas no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, apresentamos este 
relatório sucinto das atividades desenvolvidas pelas unidades 
administrativas e judiciárias, que compõem a estrutura organizacional deste 
Egrégio Tribunal, nos primeiros 100 dias de gestão da Excelentíssima 
Desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, eleita para o 
biênio 2018-2019 . 

1 – Posse novos Gestores: a Exma. Desembargadora Presidente Solange 
Cristina Passos de Castro Cordeiro empossa novos Gestores para o biênio 
2018-2019.

2 - Solenidade de abertura do Ano Judiciário 2018: apresentação pela 
Exma. Desembargadora Presidente dos projetos e planos de ação da 
Administração para o biênio 2018-2019.

3 – Abertura do Ano Judiciário: palestra com tema “Ética no Trabalho”, 
proferida pelo professor doutor Dante Marcello Claramonte Gallian.

4 – Abertura do calendário de capacitação da Escola Judicial para 2018: 
Palestra “Benefícios do bom humor para a saúde e qualidade de vida”, 
ministrada pela psicóloga Sandra Ory e apresentação da comédia “Pão com 
Ovo”.

5 – Campanha de conscientização ambiental voltada para a preservação 
da Natureza: “Doe uma semente para a Mãe Natureza! Salve vidas 
plantando vida nos canteiros da 16ª Região”. Distribuição de mais 200 
mudas de plantas frutíferas a magistrados, servidores, terceirizados e 
estagiários.

6 – Reunião com Magistrados de 1º grau: a Exma. Desembargadora 
Presidente Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro realiza a primeira 
reunião com os magistrados de 1º grau, com objetivo de ampliar o modelo de 
gestão participativa.

7 – SERASA: o TRT-MA rma convênio que permite inclusão de devedores 
trabalhistas no SERASA, iniciativa do juiz Paulo Mont`Alverne.

8 – Adesão à Campanha Março Lilás : conscientização para a importância " "
da prevenção ao câncer de colo de útero.
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9 – Nomeações quatro novos servidores: 02 (dois) cargos de Analista 
Judiciário e 02 (dois) cargos Técnico Judiciário, lotados nas seguintes 
unidades: Vara do Trabalho de Pinheiro, Vara do Trabalho de Barra do 
Corda, Vara do Trabalho de Barreirinhas e Coordenadoria de Tecnologia de 
Informação e Comunicações.

10 – Resolução CNJ nº 219/2016 - Equalização da força de trabalho da 
JT: realizada no mês de fevereiro a 2ª etapa da redistribuição de servidores e 
funções comissionadas do Tribunal para unidades judiciárias de 1º grau, 
com base na média de processos recebidos no triênio 2015-2017. 

11 – Remoção de servidores: designação de 14 servidores para prestar 
auxílio remoto às Varas do Trabalho do Interior, sem necessidade de 
deslocamento.

12 - Campanha Coleta Resíduos Eletrônicos: descarte consciente e 
adequado.

13 - Reformulação do Site Institucional: modernização e otimização da 
interface.

14 - Comitês e Comissões: reformulação das portarias de criação de 
comitês e comissões permanentes, reduzindo as designações anteriores de 
38 para 31, sendo 13 Comitês e 18 Comissões atualmente designadas para 
aturem junto à Presidência na condução de políticas institucionais na 
Gestão 2018-2019.

15 – Descarte de resíduos: a Secretaria de Administração em conjunto com 
as Coordenadorias de Serviços Gerais e Material e Logística e o Setor 
Socioambiental, implementaram ações de retirada de entulhos, restos de 
demolição e objetos inservíveis das áreas comuns externas do prédio-sede e 
sua doação a ASCAMAR (Associação de Catadores de Material Reciclável) 

16 – Doação de bens inservíveis: a Coordenadoria de Material e Logística 
providenciou o desfazimento de bens permanentes classicados como 
inservíveis desde 2015, mediante doação à União de Moradores da Areinha.

17 – Reunião de Gestores da área administrativa e Desa. Presidente: 
diretrizes e prioridades da Administração. Importância da cooperação entre 
as unidades, autonomia, descentralização administrativa para o 
cumprimento de políticas judiciárias.

18 – SINTRAJUFE: a Exmª Desa. Presidente reuniu-se com membros da 
Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério 
Público Federal no Maranhão – SINTRAJUFE, destacando como um de seus 
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compromissos a valorização dos servidores e sua autonomia na gerência 
dos atos administrativos (Princípio da Descentralização Administrativa - 
art. 258 do Regimento Interno- TRT/MA). 

19 – AMATRA: a Exmª Desa. Presidente reuniu-se com o Presidente da 
Associação de Magistrados do Trabalho – AMATRA16, Exmº Juiz Saulo 
Tarcisio de Carvalho Fontes, destacando como um de seus compromissos a 
promoção de uma administração compartilhada com magistrados e 
servidores.

20 – Reunião em Brasília com Presidente do TST, Min. João Batista 
Brito Pereira e a Desa. Presidente, Juízes e Assessores: apresentação de 
relatório técnico descritivo da situação estrutural do prédio-sede, de 
requerimentos para realização de auditoria das instalações do prédio-sede e 
contratos administrativos e ainda, de liberação de recursos para as obras de 
reformas de prédios do TRT16ª.

21 – Reunião em Brasília com a Coordenadora de Orçamento e Finanças 
do CSJT, Dra. Kátia dos Santos Silva e a Desa. Presidente, Juízes e 
Assessores: apresentação dos relatórios de inspeção do Corpo de 
Bombeiros de São Luis sobre as condições estruturais de risco do prédio-
sede do TRT/MA e requerimento de apoio para a realização de obras de 
reformas prediais e aquisição de bens.

22 – Palestra do Ministro Presidente do TST: o Exmº Ministro Dr. João 
Batista Brito Pereira, eleito Presidente do TST para o biênio 2018/2019, 
ministrou palestra sobre a Reforma Trabalhista e Adequações de Súmulas 
do TST. O evento foi destinado a magistrados, servidores, advogados, 
estudantes e público em geral.

23 – Entrega de Viatura: a Exmª Desa. Presidência realizou a entrega de 
viatura seminova para a Seção de Segurança do Fórum Trabalhista Astolfo 
Serra.

24 – Ronda de Segurança: diariamente a Seção de Segurança destaca um 
Agente de Segurança para realizar ronda no entorno do prédio-sede. 

25 - Aquisição de armas de fogo para Agentes de Segurança: autorização 
pelo 24º BC do Exército da utilização de armas fogo e acessórios (adquiridos 
na gestão anterior) pelos Agentes de Segurança deste Regional. Foram 
investidos R$ 24.605,52 em armamentos. Em andamento ações para a 
realização de treinamento de reciclagem anual e teste de condicionamento 
físico da equipe de segurança. 
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26 – Prevenção de Incêndio: iniciado cronograma de recarga de extintores 
do sistema de combate a princípio de incêndio, no prédio-sede do Tribunal, 
no Fórum Astolfo Serra e nas Varas do trabalho do interior;

27 – Recebimento de veículos novos: o TRT-MA recebeu os 08 (oito) 
veículos novos, adquiridos na gestão anterior, sendo 04 (quatro) automóveis 
de passeio disponibilizados para Desembargadores, 01 (um) SUV para a 
Corregedoria, 02 (dois) automóveis e 01 (uma) VAN para deslocamentos 
ociais diversos. Em continuidade a presente gestão procedeu aos registros 
pertinentes, licenciamentos e seguros dos veículos, efetivando a entrega 
ocial dos mesmos.  

28 – Dia Internacional da Mulher: apresentação da palestra “Mulher – a 
melhor versão de si mesma”, pela Coach de notoriedade nacional Dra. Leila 
Navarro.

29 - Aprovação do Plano Diretor de TIC para o ano de 2018: revisão da 
execução de 79 projetos e 46 contratações, a partir do levantamento das 
necessidades de soluções de TIC.

30 – Programa Trabalho Seguro: o TRT 16ª Região recebe menção de 
destaque pelo cumprimento de todas as metas denidas para o Programa 
Trabalho Seguro no ano de 2017, sob a coordenação da Exma. Desa. Márcia 
Andréa da Silva Farias.  

31 - Paisagismo das áreas adjacentes ao prédio-sede do TRT/MA e 
Fórum Trabalhista: reunião da desembargadora presidente com o 
presidente do Instituto Municipal de Paisagem Urbana de São Luís (IMPUR), 
Dr. Luis Carlos Braga Borralho Junior, Exmo. Juiz Carlos Gustavo Brito 
Castro e Assessores. TRT/MA é a primeira Instituição Pública a rmar 
parceria com o IMPUR no Município de São Luís, para realizar ações que 
promovam o paisagismo sustentável na Av. Jaime Tavares e arredores, com 
a adoção de canteiros pela Justiça do Trabalho.

32 - Reunião da Desa. Presidente com o Prefeito de São Luís, Exmº. Dr. 
Edivaldo de Holanda Braga Junior e Assessores: requerimento de 
revitalização e limpeza de avenida, ruas e canteiros das áreas adjacentes à 
Justiça do Trabalho.

33 – Reunião da Desa. Presidente com Secretário Municipal de Trânsito 
e Transportes (SMTT), Canindé Barros e Assessores: requerimento de 
disciplinamento do trânsito, sinalização e barreiras eletrônicas nas 
imediações da Justiça do Trabalho.
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34 – Biblioteca Digital: renovação de assinatura do periódico Júris Plenum 
Ouro Personalizado e aquisição da plataforma Biblioteca Digital vLex;

35 – Sistema de Apoio Operacional ao PJE (SAOPJe): implantação do  
Sistema de Apoio Operacional ao PJE (SAOPJe), para gerenciamento de 
processos em tramitação nos Gabinetes e Secretaria do Pleno.  

36 – Capacitação dos servidores do TRT-MA: treinamento de atualização 
em Sistema e-Gestão para servidores lotados nas unidades de 1º e 2º graus, 
ministrado pelo Secretário-Geral da Presidência Dr. Noredim Oliveira 
Reuter Ribeiro Neto.

37 – CEJUSC: realização de pautas especiais de conciliação junto ao Centro 
Jurídico de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. Celebração de 
acordos por grandes litigantes, redução do tempo médio de duração do 
processo e taxa de congestionamento e aumento do índice de conciliação. 

38 – Mutirão de Recursos de Revista: de janeiro a abril foram 
solucionados 1.575 processos de Recursos de Revista, com redução de 
73,56% do acervo de 2.141 processos pendentes de julgamento em 2017.

39 – Gabinete Virtual: disponibilizada nova versão, mais estável, rápida e 
segura para magistrados e servidores que acessam remotamente os 
sistemas do Tribunal e processos judiciais eletrônicos.

40 - PJe 2.0: disponibilizada nova versão que imprime maior velocidade de 
carregamento das petições, acesso a grácos de desempenho e a 
identicação dos agentes que executam as tarefas nos autos dos processos.

41 – Contratação de novos link´s de internet: maior velocidade no acesso 
à internet, evoluindo de 70 Mbps para 140 Mbps; melhor acesso ao sistema 
de Processo Eletrônico – PJe/JT, ao site do Tribunal, Gabinete Virtual e 
demais sistemas internos. 

42 – Distribuição de 400 novos computadores: adquiridos na gestão 
anterior, o modelo Positivo Master C820. Inicialmente, já destinadas 53 
máquinas às unidades da Capital e 100 máquinas às Varas do Trabalho do 
interior do Estado.

43 – Rede Wi-Fi (sem o) para acesso à internet: a Coordenadoria de CTIC 
está em fase nal de implantação da rede wi- (sem o) para acesso à 
Internet nos Prédios do TRT e Fórum "Astolfo Serra", para todos que utilizem 
tais espaços.  Também já se encontram em funcionamento nas Varas do 
Trabalho de Bacabal, Barreirinhas, Caxias, Chapadinha, 1ª e 2ª Imperatriz, 
Pinheiro, 
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Santa Inês e Timon, seguindo-se cronograma de instalação nas demais 
Varas do Trabalho.

44 – Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP): a 
Coordenadoria de TIC realiza ações conclusivas para inaugurar essa 
ferramenta que será utilizada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas e 
pelo Núcleo de Folha de Pagamento, com objetivo de padronizar e otimizar 
procedimentos relacionados à área de gestão de pessoas, de acordo com 
normas do TST.

45 – Implantação do Sistema Gerenciador de Postagens dos Correios – 
SIGEPWeb: a Coordenadoria de TIC realiza ações conclusivas de 
implantação do sistema de gerenciamento de postagens dos Correios, que 
proporcionará maior agilidade na preparação, rastreamento de enviados e 
redução de custos das postagens.

46 – Convênio com Clínica de Radiologia Odontológica: descontos e 
vantagens de serviços odontológicos a magistrados, servidores e seus 
dependentes.

47 - Atualização do Portal da Gestão Estratégica: disponibilização de 
relatórios mensais de desempenho de metas e link-s de acesso ao glossário 
de metas do CNJ e CSJT;

48 – Campanha de vacinação: parceria com a Divisão de Imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), com disponibilização de vacinas 
tríplice viral, hepatite B, tétano e febre amarela.

49 – Projeto Carrinho de Leitura - 2ª Etapa: “Justiça seja feita: quando leio, 
me livro”: disponibilização de livros e publicações diversas a magistrados, 
servidores, estagiários, terceirizados e ao público que freqüenta a Justiça do 
Trabalho.

50 – Doação ao TRT/MA de veículo VAN (16 passageiros) pelo TST: a 
desembargadora presidente autorizou o frete do veículo doado em 2016 pelo 
Ministro do TST,  Dr. Ives Gandra Martins Filho.

51 - Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 2018 
(CANPAT 2018): promovida pela Superintendência Regional do Trabalho a 
campanha alusiva ao Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, visa à 
formulação e a execução de ações nacionais e regionais voltadas à prevenção 
e à diminuição no número de acidentes no trabalho.

52 – Campanha “Abril Verde”: iluminação da fachada do prédio-sede em 
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tons verdes, objetivando a conscientização para a prevenção de acidentes de 
trabalho decorrentes da atuação prossional.

53 - Portal da Gestão Estratégica disponibiliza relatório de desempenho 
do ano de 2017: a Coordenadoria de Gestão Estratégica disponibilizou no 
relatório individualizado de desempenho de metas do ano de 2017.

54 – Instituição do Banco de Horas: desde o mês de abril passou a vigorar o 
banco de horas para servidores com objetivo de registro de horas e 
compensação de carga horária.

55 – Contratações Diretas: a Diretoria-Geral instituiu a adoção de checklist 
para as contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação. A Presidente 
do TRT baixou o Ato Regulamentar nº 02/2018, disciplinando tais 
contratações com a previsão de obrigatoriedade de declaração por parte dos 
contratados no sentido de não possuírem grau de parentesco com membros 
e servidores da Justiça do Trabalho 16ª Região. 

56 – Processos Administrativos: a Diretoria-Geral despachou mais de 
1.860 processos administrativos pertinentes à gestão de pagamentos, 
contratações, pedidos de servidores e magistrados e atos pertinentes ao 
regular funcionamento deste Tribunal. A Secretaria-Geral da Presidência 
também despachou mais de 515 processos administrativos em 
cumprimento aos normativos do Conselho Nacional de Justiça e Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho.

57 – Pagamento de Passivos: a Diretoria-Geral instituiu procedimentos 
previstos na Resolução CSJT nº 137/2014 do CSJT para pagamento dos 
passivos aos servidores.

58 – Auditoria: a Coordenaria de Controle Interno iniciou 04 (quatro) 
auditoras, 02 (duas) na área de licitação e contratos, 01 (uma) na área de 
tecnologia da informação e 01 (uma) na área gestão orçamentário-nanceira, 
representando o montante de R$ 5.875.760,68 (cinco milhões, oitocentos e 
setenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) de 
recursos públicos scalizados.

59 – Núcleo de Assessoramento Jurídico: analisados aproximadamente 
360 processos de licitações, contratos e requerimentos diversos de pessoal

60 - Novo Sistema de Controle de Material e Patrimônio: nalizada a 
implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio.

61 -  Sistema de Acompanhamento de Metas (PowerBI): aquisição de 
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solução de TI para controle e acompanhamento de produtividade judicial,  
metas nacionais e dados administrativos, a partir do smartphone, para o 1º e 
2º graus.

62 - Novas instalações do Fórum de Imperatriz - MA: análise dos relatórios 
expedidos no ano de 2008, sobre comprometimentos na estrutura predial do 
Fórum Manuel Alfredo Martins e Rocha de Imperatriz; vistoria realizada em 
março pela equipe de Engenharia do TRT e Secretária Administrativa; 
execução de ações efetivas para a mudança de endereço da sede mediante 
celebração de contrato de aluguel.

63 – Bens Permanentes: aquisição de diversos bens de uso permanente 
para distribuição às Varas do Trabalho, seguindo cronograma da 
Coordenadoria de Material e Logística.

64 – Reunião na Secretaria de Patrimônio da União: o Diretor-Geral, Dr. 
Celson Costa, Secretário-Geral da Presidência, Dr. Noredim Reuter e 
Secretária de Administração, Dra. Silvia Castro, reuniram-se com o 
Secretário do Patrimônio da União – SPU, Dr. Rafael Carvalho Ribeiro, para 
tratar da ocupação do terreno recebido da União, destinado à construção do 
Fórum Trabalhista de Imperatriz.

65 – Reunião na Advocacia Geral da União: o Diretor-Geral, Secretário-
Geral da Presidência e Chefe da Seção de Engenharia reuniram-se com o 
chefe da Advocacia Geral da União para tratar acerca do pedido de apuração 
de responsabilidade da empresa construtora do Fórum Astolfo Serra pelos 
danos ocorridos na fachada.

66 – Plenário Provisório: ação conjunta executada pela Coordenadoria de 
Tecnologia de Informação e Comunicação, Coordenadoria de Serviços Gerais 
(Setores de Eletricidade e Marcenaria), Seção de Engenharia e Secretaria do 
Tribunal Pleno para adaptação provisória do Auditório Ary Rocha, para 
realização das sessões judiciárias e administrativas, até a nalização das 
obras do Plenário. Na data de elaboração deste informativo as obras se 
encontravam concluídas.

67 - Projeto de Eciência Energética: o TRT 16ª Região foi a única 
Instituição Pública habilitada na Chamada Pública do Projeto ECOSOL, 
promovido pela Companhia de Energia Elétrica do Maranhão – CEMAR, para 
a substituição de todas as lâmpadas do prédio-sede e do Fórum Astolfo Serra 
por lâmpadas do tipo LED, sem qualquer ônus para este Regional. Estima-se 
economia de 20% na conta de energia das duas unidades.

68 – Inspeção Técnica: realizada pelos Auditores da CCAUD do CSJT nos 
prédios sede, FAS e Arquivo-Geral, a pedido da Desa. Presidente.

Gestão 2018/2019 - 100 dias
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INFRAESTRUTURA

Cumprindo a Administração o dever de garantir a segurança, a 
salubridade, a preservação do bem estar e saúde no ambiente de trabalho, 
realizou variadas obras de reformas, recuperação, adaptação e manutenção 
no prédio-sede do TRT e várias unidades judiciárias, conforme abaixo:

Prédio-sede 

69 - Reparos e manutenção na cobertura e casa de bomba, no prédio-sede;

70 - Retirada de estrutura metálica e recuperação do revestimento cerâmico 
da marquise, após parcial desabamento;

71 - Impermeabilização da laje do terraço da marquise;

72 - Impermeabilização de inltrações externas que atingiam a sala do 
Almoxarifado e sala anexa ao Setor de Saúde;

73 - Recuperação da pavimentação do piso em bloquetes de concreto na 
entrada do estacionamento privativo de desembargadores;

74 - Recuperação da cobertura da área referente à Vice-Presidência;

75 - Instalação de novos quadros de distribuição dos condensadores de ar 
condicionado e impermeabilização de laje;

76 - Retirada e substituição das pingadeiras - Bloco B;

77 - Proteção Contra Descargas Atmosféricas - instalação de para-raios no 
prédio-sede do Tribunal;

78 - Pintura geral do prédio-sede e anexo B - Auditório Ari Rocha e Plenário;

79 - Reparação da tubulação de drenagem pluvial Anexo B - Auditório Ari 
Rocha e Plenário;

80 - Impermeabilização da laje do hall da escada e cobertura metálica do 
prédio (anexo) da CTIC, Seção de Engenharia, Coordenadoria de Material e 
Logística;

81 - Reforma dos banheiros coletivos para PNE e readequação dos hall´s dos 
elevadores;

82 - Pintura geral do Plenário;
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83 - Readequação da infra-estrutura do cabeamento da rede elétrica, lógica e 
som do Plenário;

84 - Instalação dos equipamentos de som do Plenário (em execução);

85 - Aquisição de equipamento de sonorização para o Auditório Ari Rocha;
86 - Recuperação do teto do restaurante após desabamento;

87 - Obras de reforma das novas salas dos setores almoxarifado, 
marcenaria, gráca, precatório e cerimonial (em execução);

88 - Recebimento provisório da obra de reforma do Gabinete James Magno;

89 - Elaboração do projeto de rampa metálica de acesso entre o Bloco B e o 
Prédio-sede;

90 - Elaboração de projeto da fachada e mudança da entrada principal do 
prédio-sede e Bloco B;

91 - Elaboração de projeto de reforma do térreo do TRT;

92 - Elaboração do projeto de recuperação do teto de vidro da área do hall da 
galeria dos Presidentes do Tribunal;

93 - Elaboração de projeto para substituição dos 03 (três) elevadores do 
prédio-sede e anexo B;

Fórum Astolfo Serra 

94 - Reparo das Instalações pluviais;

. Vistorias e reparos dos forros de gesso que desabaram com inltrações de 
água pluvial, das seguintes unidades: CEJUSC, 7ª VT, 5ª VT, 4ª VT, 2ª VT, 
Arquivo 3ª Pavimento, que sofreram inltração de água pluvial;

95 - Reparo no forro de gesso da Biblioteca, da Caixa Econômica e do  Banco 
do Brasil;

96 - Recuperação da pintura nas 7ª, 5ª, 4ª, 2ª VT's, da Biblioteca, da Caixa 
Econômica e do Banco do  Brasil;

97 - Retirada e Instalação de painéis de vidro dos balcões das Varas do 
Trabalho da Capital;
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98 - Elaboração de Projeto de adaptação de painel de vidro na portaria do 
Fórum Astolfo Serra para instalação de Equipamento de segurança Raio X;

99 - Pintura das portas dos corredores;

100 - Execução dos Serviços de Substituição do Revestimento Cerâmico da 
fachada do Fórum Astolfo Serra (em andamento);
101 - Execução dos serviços de montagem de maquete do prédio do Fórum 
Astolfo Serra;

102 - Elaboração de Projeto de Readequação das Vagas do Estacionamento 
do Fórum Astolfo Serra para gestantes, PNE e Idosos;

Vara do Trabalho de Pedreiras 

103 - Revisão geral da cobertura com substituição de rufos;

104 - Pintura Interna/Externa;

105 - Revisão das Instalações Elétricas, Hidráulica e pluvial;

106 - Adaptação do estacionamento;

Vara do Trabalho de Barreirinhas 

107 - Revisão geral da cobertura com substituição de rufos e 
impermeabilização;

108 - Pintura geral;

109 - Recuperação do forro;

Vara do Trabalho de Caxias 

110 - Reparo no Muro;

Vara do Trabalho de Timon 

111- Revisão na laje de cobertura para sanar problemas de Inltração;

Vara do Trabalho de Santa Inês 

112 - Elaboração de projeto e execução para adaptação do espaço do arquivo 
para instalação da sala de convivência;
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113 - Retirada e fechamento dos vãos das caixas de ar condicionados de 
parede;

114 - Manutenção VT Santa Inês para adaptação de espaço para instalação 
da sala de convivência;

Vara do Trabalho de Presidente Dutra 

115 - Revisão geral da cobertura do prédio;

116- Pintura geral;

117 - Revisão geral das instalações elétricas;

118- Revisão geral das instalações hidráulicas;

119- Instalação de grades;

120- Readequação das vagas do estacionamento para público (Idosos, 
Lactantes e PNE);

121- Readequação da guarita com instalação de porta;

122 - Reparos e impermeabilização da marquise;

Fórum Trabalhista de Imperatriz 

123 - Elaboração de estudo para projeto, adaptação e orçamento para 
instalação provisória da VT de Imperatriz.

124 - Visita técnica à cidade de Imperatriz para elaboração de estudo com 
vistas à construção do Fórum em terreno doado pelo DNIT.

Vara do Trabalho de Balsas 

125 - Revisão e reparo na cobertura na cobertura. 

126 - Reparos na caixa d'água.

Vara do Trabalho de Pinheiro 

127 - Instalação de tubulação e cabeamento para telefone
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DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRT/MA

O TRT 16ª Região executou no período de janeiro a abril 19,93% do 
orçamento disponibilizado, alcançando o 2º melhor índice dentre os 24 
Tribunais Trabalhistas no cumprimento da META 02 (Índice de Execução do 
Orçamento Disponibilizado – IEOD) 

A Secretaria de Orçamento e Finanças despachou aproximadamente 
1.590 processos de pagamentos com despesa de custeio (terceirizados, 
manutenção predial, serviços, material de consumo e outras despesas de 
custeio), representando um montante em torno R$ 9.911.000,00 (nove 
milhões, novecentos e onze mil reais) de orçamento liquidado. 

- Investimento em Custeio e Equipamentos de Infraestrutura de T.I.: 
R$ 673.739,61.

- Investimentos em Estrutura Física (manutenção e reformas):
R$ 303.489,65.

- Custos de diárias de aperfeiçoamento de magistrados:  R$     71.288,53
- Custos de diárias de aperfeiçoamento de servidores:     R$   134.121,78

 - Custos de passagens de aperfeiçoamento de magistrados:  R$  46.068,87
- Custos de passagens de aperfeiçoamento de servidores:     R$  51.524,49

ITINERÂNCIAS REALIZADAS:  R$ 90.906,74

VT de Chapadinha realiza itinerâncias nos Municípios de Itapecuru-Mirim, 
Vargem Grande, São Bernardo do Maranhão e Santa Quitéria do Maranhão;

VT de Estreito realiza itinerância no município de Carolina;

Vara do Trabalho de Pinheiro realiza itinerância em São João Batista;

VT de Barra do Corda realiza itinerância no município de Grajaú;

VT de Bacabal realiza itinerância no município de Coroatá;

VT de Açailândia realiza itinerância no município de Buriticupu.

INICIADOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES PARA 
CONTRATAÇÃO:

1 -  Mão de obra especializada - Técnico em Edicações;

Gestão 2018/2019 - 100 dias
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2 – Substituição dos 03 elevadores do prédio-sede e anexo B;

3 – Aquisição de veículos;

4 – Contratação de empresa para aulas de pilates;

5 – Contratação de restaurante do prédio-sede e FAS;

6 – Solução integrada de colaboração de computação em nuvem;

7 -  Contratação de nova rede de dados - Rede JT – Telecomunicações de 
dados.

VIAGENS INSTITUCIONAIS DA EXMA. DESEMBARGADORA 
PRESIDENTE SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO

- Participação em reuniões do Colégio de Presidentes e Corregedores – 
COLEPRECOR, nos meses de fevereiro e março, na cidade de Brasília;

- Solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho 
– TST e Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.  

EVENTOS REALIZADOS

As unidades de Cerimonial, Comunicação, Transportes, Serviços Gerais, 
Segurança, Gráca, Saúde e CTIC contribuíram efetivamente na 
organização, cobertura jornalística, logística, limpeza e disponibilização de 
recursos audiovisuais e infraestrutura necessárias à efetiva realização dos 
mais de 8 eventos relacionados neste relatório nesse período de 100 dias:

1. Solenidade de Abertura do Ano Judiciário;

2. Palestra "Benefícios do bom humor para a saúde e qualidade de vida";

3. Solenidade de lançamento da 2ª etapa da campanha "Doe uma semente 
para a mãe natureza! Salve vidas plantando nos canteiros da 16ª Região"; 

4. Palestras "Adequação de Súmulas do TST"; 

5. Programação Dia Internacional da Mulher;

6. Lançamento da II etapa do programa "Carrinho da Leitura";
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7. Apoio na Semana de Extensão em Imperatriz;

8. Apoio na Semana de Extensão em Caxias.

DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

A Seção de Comunicação Social produziu e inseriu 158 notícias no site do 
Tribunal, criou e divulgou 56 banners eletrônicos, realizou a cobertura 
jornalística de 21 eventos, produziu e divulgou outras peças publicitárias em 
diferentes formatos eletrônicos (telas de inicialização de computador, redes 
sociais, e-mails marketing para o público interno, etc.) para 07 (sete) 
campanhas institucionais. Manteve atualizadas as contas de redes sociais 
(Facebook e Twitter) com notícias, fotos e peças de divulgação de interesse da 
Justiça do Trabalho. Produção de 04 (quatro) banners físicos para eventos 
institucionais.

ESTATÍSTICA PROCESSUAL

Distribuídos (casos novos)

1º Grau: 6.830 processos

2º Grau: 2.172 processos

Baixados (solucionados)

1º Grau:  10.866 processos

2º Grau: 1.962 processos

COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS:  

Pagamentos realizados:  
51 precatórios, totalizando o valor de R$ 3.489.901,86.

Requisição de Pequeno Valor:  
Pagamento de RPV´s, totalizando o valor de R$ 803.350,00.

Acordos em 65 precatórios
Celebrados 21 acordos de pagamento de precatórios, totalizando R$ 
11.298.966,47.
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CUMPRIMENTO DE METAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE:

No trimestre de 2018, o TRT16 cumpriu a META 01 – Índice de Processos 
Julgados, com índice de 120,48%. 

No primeiro trimestre de 2018, o TRT16 cumpriu a META 02 – Índice de 
Processos Antigos, com índice de 101,35%.

No primeiro trimestre de 2018, o TRT16 cumpriu a META 4 – Tempo 
Médio de Duração do Processo, com índice de 102,93%.

O Tribunal Pleno realizou 05 sessões. Primeira e a Segunda Turmas 
realizaram um total de 24 sessões. 

A Secretaria Judiciária realizou mais de 2.600 atos processuais, dentre 
os quais destacam-se: 1.071 publicações de acórdãos, certicação de 1.586 
processos em andamento, emissão de 57 certidões de feitos trabalhistas e 
certidão negativas.
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Abertura do Ano Judiciário

Posse dos novos gestores biênio 2018/2019

Campanha "Doe uma semente para a Mãe Natureza" no prédio-sede

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

Reunião de Gestores Administrativos

Reunião com os juízes de 1ª instância

Entrega de viatura ao Diretor do 
Fórum "Astolfo Serra"

Campanha "Doe uma semente para a Mãe Natureza" no Fórum "Astolfo Serra"

Gestão 2018/2019 - 100 dias

20



MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

Treinamento no e-Gestão

Campanha de Sustentabilidade

Projeto Carrinho da Leitura
prédio-sede

Pavimentação das vias públicas anexas ao prédio-sede
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

Comemoração ao Dia Internacional
da Mulher

Treinamento em defesa pessoal - Escola Judicial

Campanha de vacinação

Distribuição de pequenos cactos no 
Dia da Mulher - Campanha 

“Eu vejo ores em você” 

Gestão 2018/2019 - 100 dias

22



MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

Reunião com o Presidente do Instituto 
Municipal de Paisagem Urbana

 de São Luís - IMPUR 

Visita do Presidente do TST 
 Ministro Brito Pereira 

Reunião com Presidente do TST 
 Ministro Brito Pereira 

Palestra com Presidente do TST -  Ministro Brito Pereira 
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

Desa. Solange Cordeiro e juízes 
em reunião na Coordenadoria 

de Orçamento e Finanças do CSJT 

Treinamento SAOPje

Sessão do Pleno do TRT 16ª Região, 
presidida pela Desa. Solange Cordeiro

Inspeção Técnica dos Auditores da
 CCAUD - CSJT nos prédios da JT-MA
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