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Tema 

Acesso ao Sistema de Justiça 

Tribunal de Origem 

TRT/MA 

Nome do projeto 

Projeto Justiça em Movimento (Varas Itinerantes) 

Finalidade do projeto 

Realizar audiências de itinerância em municípios jurisdicionados à Justiça do Trabalho no Maranhão, facilitando o acesso do cidadão-
usuário à Justiça Especializada, bem como contribuir para a promoção dos direitos sociais e da cidadania. 

Clientes do projeto  

São clientes do projeto todas as unidades administrativas diretamente impactadas pelas ações do projeto, principalmente as 16 
(dezesseis) Varas do Trabalho localizadas no interior do Estado, as quais deverão atuar como disseminadoras dessa prática, contribuindo 
efetivamente com recursos materiais e humanos para a elaboração e implementação do projeto em apreço. 

Justificativa 

As Varas do Trabalho do Maranhão, a partir de 2004, intensificaram a realização de audiências itinerantes, bem como o recebimento de 
reclamações a termo nos municípios sob a sua jurisdição, sendo que a primeira experiência nesse sentido no Estado data de 2001. 
 
A implementação do projeto justifica-se pela necessidade de uma maior aproximação da Justiça do Trabalho em relação à sociedade como 
um todo, e mais especificamente pela ampliação do acesso da população dos 217 municípios maranhenses jurisdicionados aos serviços da 
16ª Região. 
 
Neste contexto, dados estatísticos da 1ª Instância revelam um quadro de elevada taxa de congestionamento de processos trabalhistas de 
1º grau, principalmente nas Varas do Trabalho do interior do Estado, sendo necessário reduzir o tempo de resolução dessas demandas.  
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Com o deslocamento das audiências para fora da sede das Varas do Trabalho objetiva-se facilitar o acesso das populações de baixo poder 
aquisitivo dos municípios mais distantes aos serviços da Justiça do Trabalho, oferecendo a possibilidade concreta de acompanhamento das 
lides trabalhistas e de sua resolução em menor lapso temporal.  

Indicadores e metas do projeto 

 

Indicador de Controle do 
Projeto:  

Nº de audiências itinerantes nas Varas do Trabalho 

Linha de Base:  

ANO 
Nº 

Audiências 

2004 319 

2005 477 

2006 674 

2007 239 

2008 882(*) 

(*) Dados consolidados até Julho/2008 

Meta 2009: a definir 

 

Marcos e entregas do projeto  

 
Cronograma Etapas Estrutura de Decomposição de Trabalho 

(EDT) Período 
Interface 

1 – Realizar o levantamento das demandas 
trabalhistas por município 

Mensal Vara Trabalhista 

2 – Apresentar à Presidência do TRT a indicação da 
itinerância na jurisdição da Vara Trabalhista 

Calendário definido por cada VT Presidência do TRT 

3 – Parceria estabelecida com OAB e/ou autoridades 
municipais para liberação de espaço público a ser 
destinado às audiências da itinerância 

Idem OAB/Prefeitura Municipal/Câmara de 
Vereadores/Comarca 
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4 – Publicar pauta das audiências itinerantes, 
designando local, datas e horários de realização 

Idem Vara Trabalhista 

5 – Notificar as partes envolvidas nas lides 
trabalhistas objeto da itinerância 

Idem Vara Trabalhista 

6 – Promover a divulgação da Vara Itinerante Idem Serviço de Comunicação 
7 – Adotar todos os atos administrativos necessários 
para a realização das audiências itinerantes 

Idem Vara Trabalhista 

8 – Realizar audiências e atendimento durante a 
itinerância 

Idem Vara Trabalhista 

9 – Informar ao TRT resultados da itinerância Idem Vara Trabalhista 
 

Custos do projeto 

 

Categoria Detalhamento Responsável Método de 
aquisição 

Data 
limite 

Exercício 
financeiro da 
despesa 

Custo apurado 

Requisição de 
equipamentos 
(permanente)  

      

Requisição e/ou 
aquisição de 
material 
(consumo) 

      

Pagamento de 
diárias e 
passagens 

 DOF Custeio  2008 R$20.571,64 

Requisição e 
utilização de 
Serviços de 
Terceiros 
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Treinamentos e 
capacitação de 
servidores 

      

     Total: R$20.571,64 

 

Riscos 

 

 

Identificação dos Riscos 

Se 
(Causa) 

Então 
(conseqüência) 

Categoria Probabilidade Impacto Severidade Resposta 

Não houver apoio 
da alta  

administração 

Risco de aumentar a taxa de 
Congestionamento na fase 

de conhecimento e na fase de 
execução 

Qualidade  Baixa Muito Alto Média 
Fazer gestão para 
obter apoio da 

alta administração 

Não houver 
parceria 

com autoridades 
locais 
e OAB 

Risco de afetar imagem do 
Projeto e de ampliar as  

dificuldades para a realização 
das audiências 

Qualidade  Baixa Alto Baixa 

Atuar no sentido 
de garantir apoio 

da OAB, 
Prefeitura, 

Câmara, Comarca 

Não houver 
divulgação 
do evento 

Risco de não comparecimento 
das partes processuais às  

audiências e falha no processo 
de disseminação do papel 
da Justiça do Trabalho 

Qualidade  Baixa Muito Alto Média 

Manter canal de 
diálogo com o 
Serviço de 

Planejamento e 
estabelecer 
parceria com 
imprensa local 

Não houver pessoal 
disponível para a  

itinerância 

Risco de redução na  
produtividade da VT 

Qualidade   Alta Muito Alto Altíssima 
Propor formação 
de força-tarefa 
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Gestor do Projeto 

 
Nome Cargo  

Júlio Guimarães Secretário da Presidência 
Telefone Endereço Eletrônico Lotação 
98 2108 9306 jguimaraes@trt16.gov.br Secretaria Geral da Presidência 
 
 


