GESTÃO 1996/1998
Presidente: Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo
Vice-Presidente: Juíza Alveny de Andrade Bittencourt
Corregedor: Juíza Ione Ramos
SOLENIDADES
Durante o biênio 1996-1998, a Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo
teve participação efetiva em diversos eventos, evidenciando seu ótimo
relacionamento com a sociedade.
Em março de 1996, a Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo recebeu uma honrosa
homenagem da Câmara de Vereadores do Município de Blumenau pelo relevante trabalho
realizado na Justiça do Trabalho daquela cidade.
Em data de 19-3-96, um dia após a sua posse, a Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury
Figueiredo presidiu a sessão solene de entrega de togas aos Juízes aposentados: José
Fernandes da Câmara Canto Rufino, Victório Ledra e Airton Minoggio do Nascimento,
realizada na sala de sessões do Tribunal. A solenidade revestiu-se de muita emoção, sendo
que os senhores magistrados homenageados agradeceram a honra com que foram
distinguidos. A entrega das togas, segundo lembrou a Juíza Presidente, em breve discurso,
é gesto obrigatório àqueles que por longos anos distribuíram justiça social. Naquela
ocasião, aconteceu o descerramento do quadro da fotografia do Juiz Airton Minoggio do
Nascimento na Galeria de Ex-Presidentes do Tribunal.
Em data de 25-3-96, às 18 horas, em sessão solene, tomaram posse os Telmo Joaquim
Nunes e Léo Mauro Xavier Filho no cargo de Juiz Classista representante dos
empregadores, respectivamente, titular e suplente, e João Cardoso e Itaci de Sá no cargo
de Juiz Classista representante dos trabalhadores, respectivamente, titular e suplente,
todos do TRT da 12ª Região.
Em data de 17-4-96, o Juiz Antonio Carlos Facioli Chedid tomou posse como Juiz Togado do
Tribunal, na vaga decorrente da aposentadoria do Juiz José Fernandes da Câmara Canto
Rufino.
Nos dias 18 e 19-4-96, a Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo, acompanhada de
seus pares, visitou a cidade de Chapecó, oportunidade em que proferiu palestra na
Fundação Educacional Unificada do Oeste de Santa Catarina - UNOESC - Campus Chapecó e
recebeu do Centro Empresarial e da Câmara Municipal de Chapecó uma homenagem pela
posse na Presidência do Tribunal, como manifestação de reconhecimento pela sua atuação
no engrandecimento da Justiça do Trabalho catarinense.
Em abril de 1996, na cidade de Joinville, foi realizada a solenidade de entrega do prêmio
Troféu Brasil e lançamento da Revista Santa Catarina Atualidades. A Juíza Presidente
Júlia Mercedes Cury Figueiredo teve seu nome indicado para a premiação com o referido
troféu, tendo sido representada pela Juíza Mari Eleda Migliorini, Presidente da 4ª JCJ
daquele município.

I CONGRESSO DE MAGISTRADOS DO MERCOSUL

A Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo proferiu a palestra de abertura do "I
Congresso de Magistrados do MERCOSUL" realizado no Centro Integrado de Cultura - CIC,
em Florianópolis, no período de 28 a 30-11-96.
Esse Congresso teve como tema principal "O papel do Magistrado na Estruturação do
MERCOSUL e a Instituição do Tribunal de Justiça Supranacional".

8° ENENC 06 DA FIAÇÃO E TECELAGEM
A Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo proferiu Palestra sobre o tema "O Futuro
das Relações do Trabalho", no dia 05-12-96, no 8º Encontro Nacional de Estudos de
Negociações Coletivas das Indústrias de Fiação e Tecelagem - 8º ENEC 06. O objetivo do
Encontro foi analisar aspectos prioritários das relações do trabalho, à luz do novo cenário
sócio, político e econômico, com vistas a definir posturas que melhorem as relações entre
capital e trabalho.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS ANOS DE 1996 E 1997
Por iniciativa da Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo, com a preciosa
colaboração dos funcionários do Gabinete da Presidência e de Juízes e servidores, realizouse, no dia 19 de dezembro de 1996, uma festa de confraternização, no átrio da sede do
TRT, celebrando o ano que findava. A animada festa teve seu momento solene com a
celebração da Missa de Natal pelo Reverendíssimo Arcebispo Metropolitano D. Euzébio
Oscar Sheid. Esse gesto de confraternização se repetiu em 17 de dezembro de 1997.

DISCURSO NO JANTAR DE ADESÃO ALUSIVO AO 1º ANO DE GESTÃO
Em 18-3-97, por ocasião do transcurso do 1º ano de gestão (biênio 1996-1998), foi
oferecido à Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo, bem como aos demais
membros da Administração do Tribunal, um jantar alusivo à data. Na abertura do evento a
Juíza Presidente proferiu o seguinte discurso:
"Há um ano assumimos a Presidência do egrégio Tribunal Regional do Trabalho (TRT),
aceitando mais um desafio de, a par da atividade judicante, administrar esta instituição de
forma a que sua finalidade fosse alcançada com a presteza que a sociedade espera da
Justiça. Assim, promovemos diversas reformas administrativas estruturais e até físicas que
permitiram um melhor desenvolvimento dos trabalhos. A capacitação profissional é
prioritária, através de cursos que promovemos e promoveremos em todas as unidades de
nossa jurisdição. A implantação da informática, por meio de vários serviços, como RENPAC,
DISQUE-PROCESSO e informatização dos arquivos das Juntas da Capital e das mais antigas
do interior, possibilitará a simplificação dos serviços, a maior disponibilidade dos
funcionários, a informação direta às partes e aos senhores advogados, o que levará à
celeridade na entrega da prestação jurisdicional. A assistência ao servidor tem tido atenção
redobrada, proporcionando um bom atendimento médico, odontológico e ambulatorial, para
que essas atividades se desenvolvam com solidariedade e humanismo, em respeito à
dignidade de seus usuários. Ainda na área da saúde estamos fazendo estudos objetivando
subsidiar um seguro que possibilite ao funcionário da 12ª Região o acesso a internamento
hospitalar e a exames laboratoriais, sem onerá-lo em seu orçamento. Estamos conscientes
também de que os funcionários da Justiça do Trabalho são dotados de elevada qualificação
e zelo profissional, o que nos dá a certeza de que continuarão no cumprimento de seus
deveres com a mesma dedicação com que sempre o fizeram, pelo crescimento e
desenvolvimento desta Justiça obreira e de cuja prestação o homem é o objetivo final. E,

hoje, decorridos doze meses de nossa administração, podemos com indisfarçável alegria
dizer à sociedade catarinense que, com a graça de Deus e a colaboração dos eminentes
juízes desta Corte e da 1ª Instância e de nossos dedicados serventuários, conseguimos
reduzir sensivelmente o número de processos pendentes de solução neste Regional. De
fato, do saldo de 14.140 processos pendentes de 1995 somados aos 12.489 protocolados
em 1996 e 2.102 em março de 1997. Temos, nesta data, tramitando 8.870 processos. Isso
significa que foram julgados aproximadamente 20 mil processos, o que nos anima a
prosseguir em nosso objetivo de zerar o resíduo processual, dignificando a Justiça do
Trabalho e levando-a a atingir a sua finalidade de solucionar com rapidez os processos
dentro dos parâmetros legais, dos princípios de direito e sobretudo com Justiça."

PALESTRA NO SESC DE BLUMENAU
Em 11-6-97, a Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo proferiu palestra para os
funcionários da Administração do SESC de Blumenau, especificamente para o Serviço Social
da Colônia de Férias, sobre o tema "Contrato de Trabalho".

8º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E 9º
CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
O 8º Congresso Brasileiro de Direito Processual do Trabalho e o 9º Congresso
Brasileiro de Previdência Social foram realizados no Centro de Convenções Rebouças,
em São Paulo, no período de 22 a 25-7-96, e a Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury
Figueiredo representou o TRT da 12ª Região.

V CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
A Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Juíza Júlia Mercedes Cury
Figueiredo, presidiu, no dia 08 de abril de 1997, no Centro de Convenções Rebouças, em
São Paulo, a II Comissão do V Congresso Brasileiro de Direito Individual do
Trabalho, da qual participaram renomados juristas. Na oportunidade a Juíza Júlia abordou
com brilhantismo os temas sobre "Os Programas de Demissões Voluntárias" e "A Rigidez da
Legislação Trabalhista e o Desemprego".

PRÊMIO IMPRENSA
No dia 16 de abril de 1997, em Brasília, a Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo, Presidente
recebeu o Prêmio Imprensa, que lhe foi outorgado em reconhecimento pelo trabalho que
vem desenvolvendo frente ao TRT da 12ª Região.

IV CONGRESSO DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO
Promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e pela Editora Genesis, foi
realizado no período de 30 de abril a 2 de maio de 1997, em Florianópolis, o V Congresso
da Genesis - Revista de Direito do Trabalho, bem como o III Congresso
Internacional de Direito do Trabalho, sendo objeto de debate os seguintes temas: "As
transformações da Economia e Direito do Trabalho", "Globalização Econômica e sua
Influência na Evolução do Direito do Trabalho", "A Crise do Contrato de Trabalho em Face
do Desemprego", "Perspectivas do Direito Processual do Trabalho no Final do Século XX" e
"Estabilização Econômica e Dissídio Coletivo". O evento contou com a participação de

renomados juristas brasileiros e estrangeiros: professores Arion Romita, Amauri Mascaro do
Nascimento, José Martins Catharino; Ministros Nery da Silveira (do STF), Mozart
Russomano, Ermes Pedro Pedrassani, Orlando Teixeira da Costa, Almir Pazzianotto, Vantuil
Abdala, José Luciano de Castilho Pereira, Rider Nogueira de Brito (do TST); os juízes
Floriano Correa Vaz da Silva (do TRT da 2ª Região), Júlia Mercedes Cury Figueiredo, J. L.
Moreira Cacciari, Ione Ramos, Umberto Grillo, Pedro Alves de Almeida, Lília Leonor Abreu,
Ligia Maria Teixeira Gouvêa, Antonio Carlos Facioli Chedid (do TRT da 12ª Região);
Procurador Geral do Trabalho Jeferson Coelho; Procuradores Paulo Roberto Pereira (da PRT
da 12ª Região) e Itacir Luchtemberg (da PRT da 9ª Região); professores Manoel Alonso
Olea e Alfredo Rodriguez Valdez (da Universidade do Chile), Mário Ackerman (da
Universidade de Buenos Aires), José Dávalos (da Universidade do México) e Jean Claude
Javallier (da Universidade Sorbone).

I ENCONTRO ESTADUAL DE JUÍZES DO TRABALHO DE SANTA CATARINA
O TRT da 12ª Região e a AMATRA XII realizaram no dia 24 de maio de 1997, no Castelmar
Hotel, em Florianópolis, o I Encontro Estadual de Juízes do Trabalho de Santa
Catarina, contando com a participação de 77 juízes.
A Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo, Presidente do Tribunal, fez a abertura dos
trabalhos, que prosseguiram com uma reunião administrativa, contando com a participação
da Juíza Ione Ramos, Corregedora, e outra com o Juiz Gracio Ricardo Barboza Petrone,
Presidente da AMATRA XII.
Temas importantes foram discutidos ao longo do dia, como "A Antecipação da Tutela no
Processo do Trabalho" e "A Ação Monitória na Justiça do Trabalho", ambos apresentados
pelo Professor Estevão Mallet. Outro tema importante foi "O Conservadorismo do Processo
do Trabalho", ministrado pelo Des. Francisco de Oliveira Filho, e, por fim, "A Audiência
Prévia de Conciliação", tema desenvolvido pela Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa.

XII CONFERÊNCIA DOS ADVOGADOS CATARINENSES
Autoridades de todo o Estado prestigiaram a XII Conferência dos Advogados
Catarinenses realizada no Parque de Exposições da SANTUR, em Balneário Camboriú, no
período de 25 a 28 de junho de 1997. A Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo, Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, fez-se presente na solenidade de abertura do
evento, que contou com mais de mil pessoas.
Marcaram também presença o Ministro Evandro Lins e Silva e presidentes de diversas
Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil.
O evento não reuniu apenas advogados,
desembargadores e acadêmicos de direito.
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9º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E 10º
CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Promovido pela LTr Editora e coordenado pelo professor Amauri Mascaro do Nascimento,
realizou-se, em São Paulo-SP, nos dias 29 e 30 de julho de 1997, tendo por local o Centro
de Convenções Rebouças, o 9º Congresso Brasileiro de Direito Processual do
Trabalho, bem como o 10º Congresso Brasileiro de Previdência Social.
Os Congressos foram divididos em três painéis e oito comissões, sendo que a conferência
de abertura foi proferida pelo Ministro Sydnei Sanches, do STF.

Participaram dos painéis diversos Ministros do TST, entre eles Ronaldo José Lopes Leal,
João Oreste Dalazen, Luiz José Guimarães Falcão (aposentado) e Idalécio Gomes Neto
(aposentado) e a Presidente da ANAMATRA, Juíza Beatriz de Lima Pereira.
Das comissões participaram juízes de diversos TRTs, procuradores, professores de Direito,
juristas e advogados.
O TRT da 12ª Região esteve representado pela Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury
Figueiredo, que participou da 1ª Comissão, cujo tema foi "A Arbitragem das Controvérsias
Individuais".
Entre os temas tratados dois deles chamaram mais a atenção dos participantes do
Congresso: "A Caminho do Colapso da Justiça do Trabalho" e "A Reforma da Justiça do
Trabalho". O efeito vinculante foi defendido por muitos.
Paralelamente ao evento, a LTr Editora promoveu o lançamento de diversos livros jurídicos
relacionados com a Previdência Social e o Direito do Trabalho, entre eles o da professora
Sirlei Meira Souza, de Joinville/SC, cujo título é "A Empregada Nossa de Cada Dia - Os
Deveres da Doméstica". A professora Sirlei é cônjuge do Juiz do Trabalho Cesar Nadal
Souza, Presidente da 1ª JCJ de Joinville-SC.

JUÍZA PRESIDENTE DO TRT DA 12ª REGIÃO RECEBE ORDEM DO MÉRITO
JUDICIÁRIO DO TST
Aos 11 de agosto de 1997, em Brasília-DF, a Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo,
Presidente do TRT da 12ª Região, foi condecorada com a Ordem do Mérito Judiciário do
Trabalho, conferida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho - no grau de GRANDE
OFICIAL. A solenidade de entrega foi presidida pelo Ministro Hermes Pedro Pedrassani,
Presidente do TST, e a entrega à Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo foi feita pelo Ministro
Orlando Teixeira da Costa.
A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída pelo TST em 1970 e homenageia,
anualmente, instituições e personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, cujos
exemplos contribuem para o engrandecimento do País, em quaisquer segmentos do Poder
Judiciário, Advocacia e Ministério Público.
Em 1997, foram agraciadas 68 autoridades ou instituições. Entre elas, a Faculdade de
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ministros de Estado,
Senadores, Magistrados e outras personalidades. Destacaram-se entre os homenageados
os seguintes Juízes Presidentes de TRTs: Raymundo Carlos Figueirôa, Vilson Antônio
Rodrigues Bilhalva, Luiz Carlos de Brito, Délvio Bufulin, Haroldo da Gama Sales, José
Fernando Rosas e Maria de Assis Calsing e o Ex-Presidente da 9ª Região Juiz Ricardo
Sampaio.
À solenidade compareceram ilustres autoridades civis e militares, além de convidados e
familiares dos agraciados. Do TRT da 12ª Região compareceram o Juiz Umberto Grillo, a
Secretária Geral da Presidência, a Diretora-Geral, o Assessor de Informatização, o Diretor
de Recursos Humanos e o Assistente Administrativo do gabinete dos juízes convocados.

3º CICLO INTERNACIONAL DE CONFERÊNCIAS
Com o tema "O Direito em sua Magnitude" realizou-se em Cuiabá-MT, nos dias 13, 14, 15 e
16 de agosto de 1997, tendo por local o teatro da Universidade Federal do Mato Grosso UFMT, o 3º Ciclo Internacional de Conferências.

O evento foi uma realização da Escola Judicial do TRT da 23ª Região e da AMATRA XXIII,
com o apoio da OAB-MT, e contou com a participação de renomados professores e juristas
nacionais e de outros países, como Espanha, Portugal, Costa Rica, México, Porto Rico, Itália
e Peru, contando com tradução simultânea.
Do evento também participaram Presidentes, Corregedores e Juízes dos Tribunais Regionais
do Trabalho, sendo que o TRT da 12ª Região foi representado pela Juíza Júlia Mercedes
Cury Figueiredo que presidiu a Mesa do Seminário "Medidas Liminares e Providências
Cautelares".
O Ciclo foi um sucesso e contou com aproximadamente mil inscrições.

2º CICLO DE ESTUDOS JURÍDICOS
Nos dias 12, 13, 14 e 20 de setembro de 1997, a Associação dos Servidores na Justiça do
Trabalho - AJUT, realizou o 2º Ciclo de Estudos Jurídicos, em Florianópolis, visando a
aprimorar e ampliar os conhecimentos jurídicos dos servidores, advogados e estudantes de
Direito.
A abertura do Ciclo contou com a ilustre presença da Juíza Presidente do Tribunal, Júlia
Mercedes Cury Figueiredo. Em seguida, o Procurador do Estado Cláudio Zochi de Moura
proferiu a palestra de abertura. No dia 13, o professor Mário Santiago, da UFSC, proferiu
palestra sobre o tema "Introdução ao Estudo do Direito Administrativo", e o Dr. Renato
Mellillo, Juiz de Direito aposentado e advogado militante, falou sobre "A Aposentadoria
Frente à Constituição Federal e às Reformas Pretendidas pelo Governo Federal". No
domingo (14), foi a vez de a mestra e doutora professora Regina Macedo Ferrari, da
Universidade Federal do Paraná, proferir palestra sobre o tema "A Previsão Constitucional
da Concessão no Serviço Público". No encerramento, o mestre e doutor, professor
associado da Universidade de São Paulo, Edmir Neto de Araújo proferiu palestra sobre o
tema "Administração Pública Indireta".

IV CICLO DE ESTUDO DE DIREITO DO TRABALHO
No período de 06 a 09-11-97, em Comandatuba, Bahia, aconteceu o IV Ciclo de Estudo de
Direito do Trabalho. O TRT da 12ª Região esteve representado pela Exma. Juíza Presidente
Júlia Mercedes Cury Figueiredo.
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CONSTITUCIONAL DO TRABALHO
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Promovido pela LTr Editora e coordenado pelo professor Amauri Mascaro do Nascimento,
realizou-se, em São Paulo-SP, nos dias 24 e 25 de novembro de 1997, tendo por local o
Centro de Convenções Rebouças, o 12º Congresso Brasileiro de Direito Coletivo e de
Direito Constitucional do Trabalho.
A Juíza Presidente do TRT da 12ª Região, Júlia Mercedes Cury Figueiredo, participou da 5ª
Comissão, cujo tema foi "A Greve e suas Limitações", juntamente com o Juiz Valentim
Carrion (professor titular de Direito Processual do Trabalho da Universidade de Ribeirão
Preto e Juiz do TRT da 2ª Região) e os juristas Celso Barroso Leite (especialista em Direito
Previdenciário), Flávio Antonello Benites Filho (advogado e mestre em Direito do Trabalho
pela PUC-SP) e Nelson Mannrich (mestre e doutor pela USP e advogado e professor na USP,

GV e Mackenzie).

REUNIÕES DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E CORREGEDORES
Salvador - BA
O TRT da 12ª Região esteve representado pela Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo,
Presidente, na Reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, realizada em
Salvador, nos dias 24 e 25-01-97. Na ocasião foram empossados os Juízes Raymundo
Carlos Figueirôa no cargo de Coordenador e José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza no
cargo de Vice-Coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais
Regionais do Trabalho.
Rio de Janeiro - RJ
No período de 13 a 15-3-97, na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se mais uma reunião do
Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs. O TRT da 12ª Região esteve representado
pela Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo e pela Juíza Corregedora.
Florianópolis - SC
No período de 30-4 a 02-5-97 o TRT da 12ª Região sediou a reunião do Colégio de
Presidentes e Corregedores dos TRTs. A reunião realizou-se conforme o programado. No dia
30-4-97, o Senador Esperidião Amin Helou Filho proferiu palestra sobre o tema "Reforma
Administrativa", e o Deputado Federal Paulo Bauer sobre o tema "A Legislação Trabalhista e
o Desemprego". No mesmo dia, durante toda a tarde, foram discutidos assuntos referentes
ao próprio Colégio. O encerramento da reunião coincidiu com a abertura do III Congresso
Internacional de Direito do Trabalho.
Cuiabá - MT
Tendo por local o auditório do Hotel Eldorado, em Cuiabá-MT, no dia 13 de agosto de 1997,
a partir das 10h30min, realizou-se mais uma reunião do Colégio de Presidentes e
Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho.
A reunião, que começou com a palestra do Juiz Presidente da 16ª Região, Sebastião
Geraldo de Oliveira, sobre o tema "Síndrome das Lesões por Esforços Repetitivos", dedicouse à discussão de temas de interesses dos Regionais e de seus servidores.
Brasília - DF
O Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs reuniu-se na Capital brasileira no dia 047-97, e o TRT da 12ª Região esteve representado na reunião por sua Presidente, Juíza Júlia
Mercedes Cury Figueiredo.
Recife - PN
O Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs reuniu-se na Capital de Pernambuco no
dia 30-10-97, e o TRT da 12ª Região esteve representado na oportunidade por sua
Presidente, Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo.
Aracaju - SE
O TRT da 12ª Região esteve representado por sua Presidente, Juíza Júlia Mercedes Cury
Figueiredo, na reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs realizada em
Aracaju, no dia 08-12-97.
Brasília - DF
Tendo como local a sede do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na cidade de

Brasília, no dia 12-02-98, a partir das 9:00 horas, realizou-se a primeira reunião, do
corrente ano, do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs. Na parte da manhã, o
Presidente da AMB, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, fez uma explanação e considerações
gerais sobre o regime de aposentadoria dos magistrados e ainda contou com a presença do
Vice-Presidente da ANAMATRA, Douglas Rodrigues. À tarde, os membros do Colégio foram
recebidos no TCU pelo Ministro Presidente Homero Santos. O TRT da 12ª Região esteve
representado na reunião por sua Presidente, Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo.
MOVIMENTO PROCESSUAL
"Embora a prioridade da administração que hoje se inicia seja a valorização do
funcionário e uma maior atenção à 1ª Instância, somos assaltadas por uma
grande preocupação, qual seja, a de procurar reduzir o elevado número de
processos que aguardam solução neste Tribunal..."
É da essência da Justiça do Trabalho a celeridade na solução dos litígios.
As estatísticas atuais demonstram que a prestação jurisdicional célere foi a tônica da
Administração do TRT da 12ª Região (biênio 1996-1998). Verificou-se, por exemplo, que os
14.140 processos pendentes do ano de 1995, somados aos 26.806 protocolizados em 1996
e 1997, perfazendo o total de 40.946, foram solucionados, restando no final de 1997
somente 5.661 processos em andamento, além de estar zerada a distribuição de processos
acumulados de anos anteriores. Esse é o resultado de um trabalho coeso, com esforço e
participação de magistrados e servidores na solução dos litígios e na busca da entrega
célere da prestação jurisdicional.
GRÁFICO COMPARATIVO DO MOVIMENTO PROCESSUAL

DOCUMENTAÇÃO
"Os espaços serão melhor aproveitados para que as atividades se desenvolvam
sem embaraços."

ELIMINAÇÃO DE DIÁRIOS OFICIAIS
Os Diários Oficiais da União e do Estado e os Diários da Justiça da União e do Estado
ocupavam preciosos espaços tanto nas JCJs quanto no Setor de Biblioteca e no Serviço de
Arquivo Geral do Tribunal.
Depois de uma avaliação mais acurada, verificou-se a pouca quantidade de consultas
realizadas nesses Diários, o que vinha elevando sobremaneira o custo/benefício da
manutenção de todo esse material arquivado. Somado a isso, é público e notório que
eventuais consultas podem ser realizadas com a mesma precisão através dos serviços
disponibilizados pela Imprensa Oficial na RENPAC e outros.
Por isso, a Juíza Presidente, Júlia Mercedes Cury Figueiredo, através da Portaria GP n.º 343,
de 28-7-97, regulamentou os novos procedimentos para arquivamento e eliminação de
Diários Oficiais, a fim de liberar espaços nas JCJs e no edifício-sede do Tribunal para que
pudessem ser melhor aproveitados no desenvolvimento das atividades finalísticas da
Justiça do Trabalho.
Dessa forma, comissões especiais foram nomeadas, na sede do Tribunal e nas JCJs, para
acompanhar a doação dos Diários Oficiais a entidades sociais sem fins lucrativos que
realizaram a destruição mecânica do material.
Assim, foram mantidos nos setores do Tribunal e nas JCJs somente os Diários Oficiais do

mesmo exercício e do ano anterior.

ACÓRDÃOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO
Desde a fundação do Tribunal todos os acórdãos publicados eram encadernados pelo
Serviço de Gráfica, Encadernação e Reprografia - SEGRE, fazendo parte do acervo do Setor
de Biblioteca, e depois do prazo legal eram enviados ao Arquivo Geral do TRT da 12ª
Região, ocupando um enorme espaço físico.
Com a evolução da informática, foi possível transformar os acórdãos armazenados em
arquivos eletrônicos através do processo de digitalização que utiliza um programa próprio
de computador (Ultra-Plus) e um scaner (máquina que faz a leitura digital).
Assim, foi eliminado o processo de encadernação de acórdãos e liberado um bom espaço no
Setor de Biblioteca e no Arquivo Geral; o que era papel virou arquivo eletrônico. Os novos
acórdãos já são arquivados eletronicamente, formando um Banco de Dados de acórdãos na
íntegra disponível para consulta inclusive através da INTERNET.
Agora, acórdão no papel somente nos autos do processo.

ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS FINDOS
No Arquivo Geral do TRT e nos Arquivos das JCJs encontravam-se arquivados nada menos
que 600 mil processos judiciários findos, ocupando, aproximadamente, 2 mil metros
cúbicos de espaço e causando mal ao ambiente e, conseqüentemente, à saúde dos
servidores.
Eram processos desde a época da criação da Justiça do Trabalho, que foram se acumulando
e representavam uma situação preocupante.
Conforme a Portaria GP n.º 498, de 06-10-97, que regulamenta os procedimentos
administrativos necessários ao cumprimento da Resolução Administrativa n.º 054/97, já
foram publicados dois Editais de Ciência de Eliminação de Documentos (n.ºs 01 e 02/97),
elaborados pela SEJUD/SEARQ, onde serão eliminados 25.127 processos judiciários findos,
arquivados no Serviço de Arquivo Geral do Tribunal.
Com a publicação desses editais, as partes e os advogados poderão retirar documentos
importantes e de interesse particular dos processos em que fizeram parte.
Carteiras de Trabalho e Previdência Social, carnês-guias de recolhimento de contribuições
previdenciárias, documentos pessoais considerados relevantes e processos e documentos
cujo conteúdo seja considerado de valor histórico serão desentranhados e arquivados até
deliberação ulterior.
A eliminação foi efetuada por Comissões Permanentes de Avaliação, uma do SEARQ e uma
de cada JCJ, incumbidas de providenciar a listagem de eliminação de documentos, a
publicação do edital de ciência de eliminação de documentos, o termo de eliminação de
documentos e a doação do papel para entidades com fins sociais, visando à reciclagem.
As partes principais de cada processo (petição inicial, contestação, sentença e acórdãos)
estarão sendo digitalizadas e comporão arquivo eletrônico armazenado em CD-ROM, a
partir de 1991.

JORNAL INFORMATIVO IN VERBIS - 12ª REGIÃO
Em dezembro de 1996, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região lançou seu primeiro

Jornal Informativo denominado in verbis - 12ª Região, voltado à divulgação das
atividades da Justiça do Trabalho em Santa Catarina e no Brasil e de artigos subscritos por
magistrados e servidores. Cristalizou-se, dessa forma, como um canal efetivo de
comunicação entre a Administração, os magistrados, servidores,
advogados,
jurisdicionados, outros TRTs, TST e entidades como, por exemplo, a ACAT e a OAB/SC.
A Secretaria de Documentação era a responsável pela coordenação e produção mensal do
in verbis - 12ª Região, envolvendo a revisão de textos, impressão gráfica e distribuição.
Durante esta gestão foram publicadas 14 edições normais do in verbis - 12ª Região e
duas edições extras, estas com informações de interesse interno da Administração.

SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
Foi desenvolvido um Sistema de Manutenção da Jurisprudência, com softwares da Oracle,
para manter uma Base de Dados com toda a Jurisprudência da 12ª Região, acessível
através da INTERNET/INTRANET.
Através desse sistema, a Secretaria de Documentação passou a importar os editais
elaborados pela Secretaria Judiciária e os dados do SAP 2 relativos aos processos, a
conferir os dados importados, e a disponibilizar essas informações para consulta dos
usuários.
PRINCIPAIS AQUISIÇÕES
Dando continuidade ao processo de informatização do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região, a Assessoria de Informatização adquiriu vários equipamentos para as diversas
áreas que compõem o Tribunal.
EXERCÍCIO DE 1996
Qtde
Descrição
01

maleta com impressora Citzen PN-60, para SECOR;

01

microcomputador Pentium 100, 32 Mbytes de RAM, unid. de cd-rom, fax/modem,
marca Microtec modelo Mythus 5100;

22

microcomputadores Pentium 100, 16 Mbytes de RAM, unid. de cd-rom, fax/modem,
marca Microtec modelo Mythus 5100;

12

Microcomputadores Pentium 133, marca Compaq;

01

microcomputador Pentium 166, controladora SCSI, 32 Mbytes de RAM, marca
Compaq;

58

microcomputadores Pentium 100, 8 Mbytes de RAM, marca Microtec modelo Mythus
5100;

102

microcomputadores Pentium 100, 16 Mbytes de RAM, marca Microtec modelo Mythus
5100;

85

impressoras HP Desk Jet 680;

12

placas de fax/modem Us-Robotics extena, 14400 bps;

01

servidor de rede com processador Pentium 100, marca Unisys;

01

impressora jato de cera marca Citzen 600 printiva;

01

gravador de cd-rom;

44

monitores SVGA color, 14", 0,28, marca FiverStar;

01

monitor UVGA color, 17", 0,26, marca HP;

01

notbook pentium 100, marca Twinhead;

01

microcomputador Pentium 100, 32 Mbytes de RAM, marca Microtec modelo Mythus
5100;

02

impressoras portáteis 40 colunas;

02

scanners A3, marca Fujitsu 3096GX;

01

microcomputador Pentium 133, 32 Mbtyes, 1,6 Gbytes de disco, controladora SCSI,
marca Compaq;

01

servidor de arquivos multiprocessados, dual Pentium 133, PC SERVER 320;

02

notbooks Toshiba, satellite pro 425;

01

gravador de disco óptico magnético;

02

scanners A4, 4C, marca HP;

02

impressoras laser HP, 5C;

10

hub´s 16 portas, HP;

08

monitores 0,28, ne, marca HP;

03

Impressoras matricial 136 col, 500 cps, marca Unisys.

EXERCÍCIO DE 1997
Qtde Descrição
116

pentes de memória RAM, 72 vias, 70 Ns, 04 Mbytes;

60

pentes de memória RAM, 72 vias, 70 Ns, 08 Mbytes;

60

pentes de memória RAM, 72 vias, 70 Ns, 16 Mbytes;

07

07 (sete) repetidores multiporta hub, 16 portas, empilháveis, não inteligente,
10BaseT;

01

servidor de rede com dois processadores Pentium 133 Mhz;

01

servidor de rede com dois processadores Pentium de 200 Mhz;

40

microcomputadores desktop, com processador de clock de 166 Mhz, monitor SVGA
color, placa de rede padrão Ethernet;

160

microcomputadores desktop, com processador de clock 133 Mhz, monitor SVGA
color, placa de rede padrão Ethernet;

34

atualizações de microcomputadores 286 e 386 para Pentium 133 Mhz;

20

atualizações de 386 SX/25 IBM para Pentium 133 Mhz IBM;

30

impressoras com impressão por jato de tinta;

01

duplicador de CD-ROM;

01

unidade de ZIP DRIVE;

02

roteadores para acesso remoto;

10

discos rígidos padrão SCSI 4.4 Gbytes;

10

discos rígidos padrão EIDE 2.1 Gbytes;

01

impressora laser tamanho A3;

02

notbooks;

200

protetores de tela com filtro de raios ultra violeta;

10

chaveadores eletrônicos para 04 vídeos e 01 CPU para instalação em salas de
audiência;

15

atualizações de licenças do sistema
INTRANETware 4.11 (150 licenças);

07

atualizações de licenças do sistema operacional Netware 4.10 para INTRANETware
4.11 (175 licenças);

10

licenças do dicionário Aurélio com corretor ortográfico;

20

licenças do programa de comunicação PCAnyware32 versão 7.5;

400

unidades de fita dat, tipo DDS, 4mm (quatro milímetros) com 90m (noventa metros);

01

quadro de comando eletrônico de temperatura para segurança da sala onde se
encontram os servidores de rede;

03

monitores com tamanho mínimo de 17" (dezessete polegadas), com alcance de
resolução UltraVGA;

01

monitor com tamanho mínimo de 21" (vinte e uma polegadas), com alcance de
resolução UltraVGA;

01

plotter com impressão por jato de tinta, suporte mínimo a folhas de tamanho A1;

51

monitores, com tamanho mínimo de 14" (quatorze polegadas), color, resolução
SVGA;

71

discos rígidos, padrão IDE, com capacidade mínima formatada de 1,6 Gbytes;

08

modens externos, assíncronos, com velocidade mínima de transmissão de 33600 bps.

operacional

Personal

Netware

para

Todas as Juntas de Conciliação e Julgamento receberam estrutura de rede local de
computadores. Através da rede Netware da Novell, versão 4.11, vários serviços podem ser
compartilhados como impressoras, arquivos e sistemas, proporcionando um trabalho de
colaboração entre os diversos servidores e juízes.
No final da gestão, biênio 1996-1998, a Justiça do Trabalho da 12ª Região soma,
aproximadamente, 600 (seiscentos) computadores ligados em rede que atendem à área
judiciária e à administrativa.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1ª INSTÂNCIA - SAP 1
Dando início ao processo de instalação da rede de computadores na 1ª Instância, foi
instalado, já em 1996, o primeiro módulo do Sistema de Acompanhamento de Processos de
1ª Instância - SAP 1 no Serviço de Distribuição dos Feitos de 1ª Instância de São José e, no
dia 23 de maio de 1997, durante a solenidade de inauguração do Fórum Trabalhista de
Florianópolis, foi ativado o SAP 1 no Serviço de Distribuição dos Feitos de 1ª Instância de
Florianópolis, sendo que a instalação foi totalmente concluída em outubro de 1997. Com
esse novo serviço, servidores, magistrados, advogados, trabalhadores e empregadores
terão acesso rápido e preciso sobre o andamento de processos. Foi mais um importante
passo na informatização do TRT da 12ª Região.
O Sistema de Acompanhamento de Processos de 1ª Instância - SAP 1 visa, além da
integração das informações entre as Juntas de mesma jurisdição, à automatização de todos
os procedimentos operacionais existentes nelas, de forma prática e eficiente, atendendo às
reais necessidades dos seus usuários.

TREINAMENTO DOS PROGRAMADORES DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS
FEITOS DE 1ª INSTÂNCIA
No período de 9 a 13 de junho de 1997, foram treinados os programadores recentemente
empossados e lotados nos Serviços de Distribuição.
Ministraram o curso servidores do Serviço de Informática que abordaram tópicos a respeito
de instalação e configuração dos servidores Novell e procedimentos de utilização do
Sistema de Acompanhamento de Processos de 1ª Instância - SAP 1.
O treinamento se estendeu a todos os Serviços de Distribuição dos Feitos de 1ª Instância e
a todas as JCJs da 12ª Região e completou, no final do mês de julho, a instalação do SAP 1.

INSTALAÇÃO DE REDE EM TODOS OS GABINETES
Na semana de 16 a 20 de junho de 1997 foram ligados à rede local de computadores do
TRT da 12ª Região os gabinetes da Juíza Ione Ramos e do Juiz João Barbosa, completando,
dessa forma, a instalação da rede em todos os gabinetes deste Tribunal.
Paralelamente à instalação da rede local nos gabinetes, o SEINFO vem instalando um
sistema de macros que padroniza a nomenclatura dos acórdãos e os estilos dos textos.
Como vantagens aos gabinetes, apresentam-se, além da padronização da nomenclatura,
facilidades na criação, abertura e transferência de arquivos de processos entre diretórios e
busca automática das certidões das Turmas. O conjunto de macros instalado em mais de
80% dos gabinetes, também trouxe maior facilidade na publicação dos acórdãos realizada
no SEPRO. Para publicar acórdãos o Serviço Processual passou a acessar automaticamente
à ementa e à decisão de cada acórdão, agilizando consideravelmente esse serviço.

TRT DA 12ª REGIÃO ENTRA NA INTERNET
Em solenidade realizada no dia 12-11-97, dirigida pela Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury
Figueiredo, na presença de magistrados, assessores, diretores de Secretarias e Serviços e
servidores, o TRT da 12ª Região conectou-se à INTERNET - rede mundial de computadores.
A partir de agora, via INTERNET, o TRT da 12ª Região está disponibilizando à sociedade de
modo geral o acesso à informações sobre o andamento de processos de 1ª Instância (JCJs

da Capital) e 2ª Instância, jurisprudência, licitações, notícias do Tribunal e informações
administrativas e de utilidade pública.
A interligação à INTERNET não significou apenas que o TRT da 12ª Região passou a prestar
informações para o mundo, mas também permitiu o acesso por parte de magistrados e
servidores a todas as informações do mundo publicadas na INTERNET. Isso aumentou
consideravelmente as fontes de pesquisa necessárias a subsidiar o trabalho desenvolvido
na Justiça do Trabalho.
Nessa primeira fase do projeto, foi instalado um programa de navegação na INTERNET
(browser Microsoft INTERNET Explorer 3.0) em 01 (um) microcomputador de cada área do
TRT (gabinetes, assessorias, secretarias, comissões, serviços e JCJs da Capital). Num
segundo momento foi habilitado mais um microcomputador nessas áreas, contando com
correio eletrônico que possibilitou a comunicação entre as diversas áreas de forma mais
dinâmica.

PLANILHAS PARA CÁLCULO DE HORAS EXTRAS
O Setor de Perícias Contábeis desenvolveu planilhas no EXCEL 5.0, constituídas de três
pastas básicas:
HESDIA.XLT, com 215 Kb, para o cálculo de horas extras diárias;
HES44SC.XLT, com 289 Kb, para o cálculo de horas extras após a 44ª semanal;
HES44CC.XLT, com 274 Kb, para o cálculo de horas extras após a 44ª semanal com a
compensação do sábado.
Essas planilhas foram desenvolvidas para o cálculo de horas extraordinárias, com o objetivo
de facilitar o trabalho de levantamento de cartão-ponto realizado pelos contadores das
JCJs.

VI CICLO DE DEBATES SOBRE A INFORMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
O VI Ciclo de Debates sobre a Informatização da Justiça do Trabalho foi uma iniciativa do
TRT da 12ª Região, sendo também uma retomada desses encontros que já não aconteciam
há 2 (dois) anos.
O encontro contou com a presença de juízes, diretores gerais, diretores de secretaria de
JCJs, bem como diretores de serviços e técnicos de informática do TRT da 12ª Região
(anfitrião) e dos TRTs da 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª,
22ª e 23ª Regiões.
A abertura do encontro foi realizada pelo Juiz Antonio Carlos Facioli Chedid do TRT da 12ª
Região.
No decorrer do evento, os participantes puderam ter acesso à INTERNET através da
estrutura montada no Hotel Castelmar. Foram também realizadas palestras e
apresentações que abordaram temas de interesse comum, como segue:
Dia 24/11
"Democratização da Informação" - Juiz Paulo Alcântara - TRT da 6ª Região;
"Contrato Select – Microsoft"- Antonio Carlos de Menezes - TBA Informática;
"INTERNET/ INTRANET" - Case TRT/SC - Ivan Salles;
Dia 25/11

"Metodologia para Desenvolvimento de Sistemas em Ambiente ORACLE" – Fred Ozadan
Rodarte de Abreu - International SYST;
"Novos Caminhos da INTERNET";
"INTRANET/EXTRANET";
"Estudo de Casos TRTs" - Aloísio Xavier - EMBRATEL;
"Ensino à Distância" - Roberto Camargo - UFSC;
Dia 26/11
"ORACLE: Apresentação Técnica e Estratégica: Banco + Tools + Web + Context Posicionamento de Mercado" - Magda Targa - ORACLE;
"ORACLE: ORACLE e Governo Brasileiro" – Gilson Magalhães - ORACLE;
"Fácil Index" - Marcelo Murilo Silva - Fácil Informática;
"INTERNET TCP/IP - Aspectos de Segurança" - Maurício Henriques - Digital;
Dia 27/11
"Gerenciamento Eletrônico de Textos e Tecnologia DVD" – Osvaldo Haberbeck;
"Case TRT/SC - Gerenciamento Eletrônico de Acórdãos" – Edson Luiz Mesadri - Diretor
SEARQ;
"Case: TRT/SC - Sistema de Acompanhamento de Processos de 1ª Instância" – Ovídio
Franco de Sá Menezes - Chefe SAJUD;
"Case: TRT/SC - Sistema de Geração de Acórdãos" – Cláudio Zamparetti - Chefe SETIN;
"Case: TRT/SP - TRT-Mail" – Edvaldo da Silva Alves;
"Case: TRT/SP - TRT/IMESP – Antônio Carlos Tozo.
Os participantes tiveram a oportunidade de debater sobre o processo de integração e
padronização da informática nos Tribunais do Trabalho, além de discutir a importância da
participação da área de informática nas decisões administrativas e judiciárias que
impliquem mudanças nos sistemas e aplicativos desenvolvidos.
Após as palestras e apresentações, foi realizada a sessão plenária que antecedeu o
encerramento do evento, que contou com a participação especial do Coral e com a
presença da Juíza Presidente, da Secretária Geral da Presidência, do Diretor-Geral, e do
Assessor de Informatização do TRT da 12ª Região.
Foi proposto o uso da INTERNET como veículo de comunicação entre os Regionais, bem
como a criação de grupos de discussão em sites de Tribunais que já estão ligados à grande
rede. Nesses grupos, os técnicos tratarão de assuntos como "Redes", "Banco de Dados" e
"Tecnologias para INTERNET/INTRANET". Num segundo momento, esses grupos serão
estendidos a magistrados e outras áreas, tais como de compras, contratos, etc.
O evento foi organizado pela Assessoria de Informatização, Serviço de Informática e
Serviço de Arquivo e serviu para mostrar aos outros Regionais o estágio de informatização
em que se encontra o Tribunal de Santa Catarina.

REFORMA FÍSICA
"A reforma física é outro ponto nevrálgico. Os espaços serão melhor aproveitados

para que as atividades se desenvolvam sem embaraços. Nessa esteira de
reformas, duas medidas são urgentes: o plenário para a Terceira Turma e um
gabinete adequado ao trabalho dos Juízes convocados."
A Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo empenhou-se ao máximo no sentido de dotar as
Juntas de Conciliação e Julgamento e o edifício-sede do Tribunal de melhores condições de
trabalho, melhorando prédios, móveis e equipamentos.
Diversas Juntas foram transferidas de prédio, possibilitando maior espaço e melhores
condições de trabalho para juízes e servidores.

UNIDADE JUDICIÁRIA AVANÇADA - UJA DE MARAVILHA
Em 16 de maio de 1996 foi instalada a Unidade Judiciária Avançada - UJA de Maravilha,
vinculada à JCJ de São Miguel do Oeste. A instalação dessa UJA se justificou tendo em vista
o elevado movimento processual originário daquela cidade que atingia, em média, 40% das
reclamações trabalhistas protocolizadas na JCJ de São Miguel do Oeste. Por isso, a UJA de
Maravilha veio atender um anseio dos jurisdicionados daquela comunidade.

NOVAS INSTALAÇÕES DA JCJ DE SÃO MIGUEL DO OESTE
A partir de 1º de outubro de 1996 a Junta de Conciliação e Julgamento de São Miguel do
Oeste passou a funcionar em novas instalações à Rua XV de Novembro, 576, 1º andar ,
sala 01, no centro da cidade. As novas instalações proporcionaram o dobro do espaço físico
existente no antigo endereço e, ainda, grande melhoria nas condições de trabalho, com
maior luminosidade natural, ventilação e localização.
UNIDADE JUDICIÁRIA AVANÇADA - UJA DE POMERODE
No dia 23 de novembro de 1996 foi instalada a Unidade Judiciária Avançada - UJA de
Pomerode, concretizando, assim, a grande aspiração daquela comunidade, haja vista que o
movimento processual justificou a referida instalação. Cabe lembrar que a UJA de Pomerode
faz parte do Foro Trabalhista de Blumenau e que a mesma desempenha todas as atividades
típicas de uma JCJ, inclusive quanto à execução.
A solenidade contou com a participação de autoridades municipais, estaduais e juízes do
TRT.

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA JCJ DE JOAÇABA
Durante o ano de 1996, com o auxílio da comunidade, o TRT da 12ª Região realizou uma
ampla reforma na JCJ de Joaçaba. Foram realizados diversos serviços, como a troca de todo
o revestimento do piso, pintura das paredes internas, instalação de novas divisórias,
colocação de abertura no espaço ocupado pela Secretaria, instalação de novos aparelhos de
ar condicionado e substituição de móveis. Com o processo de reforma, a JCJ de Joaçaba
passou a dispor de um espaço funcional e moderno, proporcionando, ainda, um ambiente
agradável aos servidores, juízes e jurisdicionados.

INAUGURAÇÃO DA SALA DE SESSÕES DA 3ª TURMA
No dia 27 de janeiro de 1997 foi inaugurada a tão esperada sala de sessões da 3ª Turma do
TRT da 12ª Região. O novo espaço proporcionou maior funcionalidade à realização das
sessões e um melhor ambiente de trabalho aos juízes, servidores, advogados e

jurisdicionados.

INAUGURAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS
Em 23 de maio de 1997, foi inaugurado o prédio do Fórum Trabalhista de Florianópolis que
passou a abrigar o Serviço de Distribuição dos Feitos de 1ª Instância e as 7 (sete) Juntas de
Conciliação e Julgamento do Município de Florianópolis. Com metragem total de 1.999,36
m², o prédio do Fórum está localizado à Rua Esteves Júnior, 377, ao lado do Tribunal.
Anteriormente, as 7 (sete) JCJs de Florianópolis e o Serviço de Distribuição dos Feitos de 1ª
Instância ocupavam dois imóveis distintos, um situado à Rua Deodoro, no centro da cidade,
e outro próximo à Avenida Beira Mar Norte, na Rua Rafael Bandeira, dificultando o trabalho
de advogados e principalmente dos servidores do Tribunal e das referidas Juntas.
Com o novo prédio, foram racionalizados os serviços de vigilância, expedição e demais
serviços que dependiam da localização das JCJs. A centralização do Foro Trabalhista de
Florianópolis era uma antiga aspiração de magistrados, servidores, advogados e da própria
comunidade.
Anteriormente, as 7 (sete) JCJs de Florianópolis e o Serviço de Distribuição dos Feitos de 1ª
Instância ocupavam dois imóveis distintos, um situado à Rua Deodoro, no centro da cidade,
e outro próximo à Avenida Beira Mar Norte, na Rua Rafael Bandeira, dificultando o trabalho
de advogados e principalmente dos servidores do Tribunal e das referidas Juntas. Com o
novo prédio, foram racionalizados os serviços de vigilância, expedição e demais serviços
que dependiam da localização das JCJs. A centralização do Foro Trabalhista de Florianópolis
era uma antiga aspiração de magistrados, servidores, advogados e da própria comunidade.
Estavam presentes na solenidade autoridades, magistrados e servidores que atentamente
prestigiaram o acontecimento, um marco na história da Justiça do Trabalho em Santa
Catarina. Presente também o Padre Alvino Introvini Milani, representante do
Reverendíssimo Arcebispo Metropolitano, D. Euzébio Oscar Sheid, que abençoou as novas
instalações. Em seu discurso, a Juíza Presidente do Tribunal e Diretora do Foro enfatizou
que a sua administração se tem empenhado em prestar um serviço de qualidade aos
cidadãos que na sua maioria são trabalhadores que procuram a Justiça Especializada em
busca de seus direitos. Elogiou também todos os servidores que de uma forma ou de outra
contribuíram para a conclusão dessa importante obra.

INSTALAÇÕES DA JCJ DE CAÇADOR
Concluída em junho de 1997, a obra de reforma e conclusão do piso superior para
adequação de leiaute e a execução de serviços gerais e de conservação predial atingiram
uma área total de 732,65 m², proporcionando aos magistrados, servidores e usuários da
JCJ de Caçador maior conforto e melhores condições de trabalho e atendimento.

NOVAS INSTALAÇÕES DA JCJ DE ARARANGUÁ
Em 6 de junho de 1997, foram inauguradas as novas instalações da JCJ de Araranguá. Em
imóvel alugado, com área total de 491,32 m², as novas instalações propiciaram aos juízes e
servidores melhores condições de trabalho, possibilitando melhor atendimento às partes e
aos advogados.

REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO TRIBUNAL

Os edifícios que abrigam as instalações do TRT da 12ª Região (incluídos aí o edifício-sede e
o chamado prédio velho) passaram por uma série de reformas e ampliações, atendendo às
novas solicitações de ordem funcional e, ao mesmo tempo, conferindo uma nova fisionomia
aos seus espaços.
Entre essas atividades de projeto e execução realizadas pela Assessoria de Planejamento ASPLAN destacaram-se as obras no último pavimento do edifício-sede para aproveitamento
da cobertura e a ampliação do quarto pavimento do prédio velho.
As obras no quarto pavimento do chamado prédio velho resultaram em um acréscimo de
área de cerca de 170 m², abrigando, assim, de forma mais funcional e confortável, a
SECAD, SECOM, SEMAP, SOF, SEFIN e ASPLAN. Nessa reforma, foram trocados os pisos
existentes e executada uma nova cobertura em telhas de alumínio com estrutura metálica e
forro em PVC, conferindo um bom conforto térmico aos usuários. Foi instalado ainda um
elevador e construído um compartimento para lixo junto ao acesso da Rua Luís S. B. da
Trindade, em alvenaria, com área aproximada de 13 m2.
A ampliação do edifício-sede consiste no aproveitamento da antiga área de cobertura de
aproximadamente 240 m². O novo espaço abrigou as instalações da Comissão da Revista
do Tribunal, da Comissão de Regimento Interno, da Assessoria Jurídica, da Assessoria de
Controle Interno, do Setor de Perícias Contábeis e do Setor de Perícias
Grafodocumentoscópicas.

RESTAURANTE
O projeto da edificação foi elaborado pelos arquitetos e engenheiros da ASPLAN e foi
executado no local do antigo estacionamento, localizado nos fundos do Tribunal, sobre as
salas do SEROM e AJUT, com área aproximada de 200 m². Com isso, magistrados e
servidores passaram a ter acesso fácil e rápido ao restaurante para fazer suas refeições
sem prejuízo das suas funções e do horário de trabalho, convergindo diretamente com os
interesses e necessidades do Tribunal.
A administração do restaurante do Tribunal foi entregue à Associação dos Servidores da
Justiça do Trabalho - AJUT.

FÓRUM TRABALHISTA DE BLUMENAU
Entre alguns dos mais recentes trabalhos desenvolvidos pela Assessoria de Planejamento ASPLAN destacou-se o projeto do Fórum Trabalhista de Blumenau.
Na época encontravam-se instaladas no prédio de propriedade do Tribunal, situado a
Avenida Beira-Rio, a primeira e a segunda Juntas de Conciliação e Julgamento. A terceira
JCJ, por sua vez, ocupava um prédio alugado de terceiros. Esta última passaria a integrar,
juntamente com as duas primeiras, o Fórum Trabalhista de Blumenau, que mais tarde
passou a abrigar também, além das Juntas, o Serviço de Distribuição dos Feitos de 1ª
Instância de Blumenau, o Arquivo e a Sala da OAB.
No edifício existente à época foi previsto uma ampla reforma, de maneira a adequar-se às
novas necessidades, e a criação de uma nova área ao lado, justaposta àquela, formando
um único bloco. Cabe ressaltar que uma das características mais marcantes da construção
foi a fachada em estilo neo-enxaimel, largamente adotado naquela cidade e que também
possibilitou uma maior integração do Fórum ao entorno, ou seja, o centro cívico, onde se
encontra, entre outros, o prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau.
Maquete do Fórum Trabalhista de Blumenau

NOVAS INSTALAÇÕES DA JCJ DE INDAIAL
A JCJ de Indaial estava instalada em uma antiga residência que apresentava irregularidades
na sua integridade física, além da falta de espaço. O TRT viabilizou o aluguel do pavimento
superior da agência local do Banco do Brasil, e a ASPLAN elaborou diversas propostas de
leiaute que foram aprovadas nessa Administração, viabilizando as reformas do pavimento
superior para a adequação das novas instalações da JCJ e proporcionando acesso exclusivo
através do pavimento térreo.

FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ
O projeto de reforma do Fórum Trabalhista de Chapecó previa a ampliação nos dois
pavimentos do atual prédio, aumentando em um terço (227 m²) a sua área útil. A
ampliação destinava-se, basicamente, a aumentar a área disponível para o público e
secretarias, além de proporcionar um gabinete de juiz substituto para cada uma das JCJs.
Essa ampliação previa ainda uma área de estacionamento coberto no subsolo, junto ao
Arquivo já existente. O prédio era destinado à instalação da 1ª e da 2ª JCJs e do Serviço de
Distribuição dos Feitos de 1ª Instância de Chapecó.
As obras estavam em andamento, com previsão de entrega para o 1º semestre de 1998.

EDIFÍCIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES - SASER
O Serviço de Assistência aos Servidores - SASER, que ocupava um conjunto de salas
comerciais alugadas pelo TRT, passou a ocupar o antigo edifício da 1ª e da 2ª JCJs de
Florianópolis, na Rua Rafael Bandeira. Para melhor atender às novas necessidades, o
edifício sofreu um processo de reforma e ampliação. Com isso, o SASER passou a contar
com 3 (três) consultórios odontológicos, 2 (dois) consultórios de clínicos gerais, 1 (um)
consultório oftalmológico, 3 (três) consultórios de psicologia, 4 (quatro) consultórios de
assistência social, 1 (uma) sala para fisioterapia, 2 (duas) salas para grupos de trabalho, 1
(uma) sala para enfermeiras, 1 (uma) sala para nebulização, 1 (uma) sala para curativos,
além das áreas destinadas aos serviços administrativos do SASER e ao público. Dessa
forma, o SASER passou a ter melhores condições para o atendimento de magistrados,
servidores e seus dependentes.

FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO
As instalações da 1ª Junta de Conciliação e Julgamento foram ampliadas, passando a
abrigar, também, a 2ª JCJ e o Serviço de Distribuição dos Feitos de 1ª Instância de
Tubarão. Após a ampliação, o edifício teve sua área aumentada em cerca de 260 m².

GABINETES DOS JUÍZES CONVOCADOS
Com a transferência da SEFIN e do SOF para o prédio administrativo (prédio velho), foi
realizada uma nova organização dos espaços no 5º pavimento do edifício-sede, com
modificação do leiaute de divisórias, móveis e equipamentos, que resultaram em ampliação
dos espaços, proporcionando a instalação dos gabinetes dos juízes convocados, que
passaram a dispor de um local mais adequado para executar seus trabalhos.

NOVAS INSTALAÇÕES DA JCJ DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Em virtude da falta de espaço e das más condições de uso do prédio que abrigava a JCJ de
Balneário Camboriú, a Administração do Tribunal viabilizou o aluguel de um outro espaço
situado no primeiro andar de um prédio recém construído.

NOVAS INSTALAÇÕES DA JCJ DE XANXERÊ
A JCJ de Xanxerê estava instalada em um antigo imóvel que congregava salas comerciais e
residências, não apresentando condições adequadas para o seu funcionamento. O TRT da
12ª Região viabilizou o aluguel do pavimento superior da agência local do Banco do Brasil e
as reformas que proporcionaram a mudança da JCJ de Xanxerê para suas novas
instalações. A ASPLAN elaborou os projetos de leiaute para o novo espaço que comporta
agora 2 (dois) gabinetes para juízes, ampla sala de audiências, sala para advogados, além
de outras áreas destinadas aos serviços administrativos da Secretaria. A JCJ possui, ainda,
um acesso exclusivo através do pavimento térreo, totalmente independente.

RECURSOS HUMANOS
"No que diz respeito ao funcionalismo, faremos cursos de aperfeiçoamento e
reciclagem à distância nas áreas de legislação, português e relações humanas."
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
O treinamento e o aperfeiçoamento no âmbito da 12ª Região da Justiça do Trabalho
tiveram especial desenvolvimento no biênio 1996-1998.
Primeiramente foi realizado um Levantamento de Necessidades de Treinamento e
Desenvolvimento - LNTD, através do qual todos os servidores puderam externar as suas
necessidades em relação aos serviços que executam. O LNTD representa um excelente
instrumento de diagnóstico organizacional que objetiva detectar carências de desempenho
dos servidores para prestar serviços com maior qualidade, identificando áreas prioritárias
para capacitação. Através dele, foi estruturado todo o Programa de Treinamento e
Desenvolvimento do Setor de Treinamento e Aperfeiçoamento - STA que entendeu ser a
capacitação uma poderosa ferramenta para otimizar o desempenho profissional do servidor.
Como resultado concreto, foi criado o Laboratório de Informática, dotado de modernos
equipamentos e recursos instrucionais, tais como microcomputadores "Pentium’s" com "Kit
Multimídia", painel LCD "Data-Show", telão para projeções e "Mouse" apontador do tipo
"Cyclops".
Com o desenvolvimento da informatização dos serviços do Tribunal, visando à celeridade
das suas atividades finalísticas, foram ministrados diversos cursos.
CICLO DE DEBATES SOBRE DIREITO MATERIAL DO TRABALHO
Durante o mês de novembro de 1997, a Secretaria de Recursos Humanos, através do Setor
de Treinamento e Aperfeiçoamento, promoveu o Ciclo de Debates sobre Direito
Material do Trabalho. O evento estendeu-se até o dia 03 de dezembro, com sete
palestras sobre diversos temas do Direito Material do Trabalho, ministrados pelos seguintes
juízes: Ligia Maria Teixeira Gouvêa, Antonio Carlos Facioli Chedid, Gilmar Cavalheri,
Alexandre Luiz Ramos e Estevão Riegel (Juiz aposentado). O evento também contou com a
presença do Procurador-Chefe da PRT da 12ª Região, Paulo Roberto Pereira.
O objetivo principal do evento foi o de oportunizar à sua clientela a troca de idéias sobre

temas pertinentes à sua área de atuação profissional.
O evento consagrou-se frutífero devido à disponibilidade dos Juízes em conduzir os debates
e proferir as palestras, bem como à participação expressiva dos servidores, que atingiu a
marca de 322 participantes.
Vale lembrar que os temas discutidos foram objeto de ampla pesquisa previamente
realizada junto ao público destinatário e que diversos outros temas, tais como a
"Convenção n.º 158 da OIT", a "AIDS e o Direito do Trabalho", o "regime jurídico único" e o
"contrato coletivo", poderão servir de base para abordagem em ocasião futura.

CURSO PARA EXECUTANTES DE MANDADOS
A equipe do Setor de Treinamento e Aperfeiçoamento - STA, juntamente com o apoio de
outros servidores, organizou o primeiro curso para ocupantes da função de executante de
mandados.
O referido curso foi oferecido para duas turmas distintas, envolvendo as seguintes
temáticas:
1. revisão da legislação pertinente à atividade do executante de mandados;
2. orientação quanto aos procedimentos pertinentes à atividade do executante de
mandados;
3. atualização em Língua Portuguesa;
4. avaliações de bens móveis e imóveis;
5. parte comportamental.
O curso foi estruturado tendo como base uma pesquisa realizada com todos os servidores
ocupantes da função de executante de mandados.
Compareceram ao evento 84 servidores de todo o Estado, representando uma excelente
oportunidade de aprimoramento técnico-profissional e de integração com os profissionais
da área.
O comparecimento expressivo dos profissionais da área revelou a importância e a
necessidade da realização de cursos dessa natureza com maior freqüência.
A partir de junho de 1996, o STA começou a oferecer diversos cursos aos servidores do
Tribunal. Alguns foram terceirizados, a fim de atender a um grande número de servidores,
e outros foram ministrados por servidores do próprio Tribunal, conforme os quadros abaixo,
é possível verificar o número de servidores treinados.

CURSOS OFERECIDOS NO BIÊNIO 1996-1998
Eventos Internos
Informática:
Auto-Cad;
Adobe Photoshop;
Corel-Draw/PageMaker;
Excel Básico;
Excel Avançado;

Front Page;
Introdução ao Trabalho de Rede;
SAP1;
Windows 3.11 E Word 6.0;
Windows 95 e Word 7.0;
Windows 95.
Direito:
Direito Material do Trabalho.
Letras:
Português à Distância;
Português - Redação Oficial;
Português - Redação Jurídica.
Contábil:
Liquidação de Sentença.
Humanas:
Desenvolvimento Interpessoal;
Qualidade no Atendimento.
Outros:
Atualização para Copeiras e Graçons;
Palestra sobre Relações Humanas, Auto-Estima e Motivação
Total de Participantes: 1.442

EVENTOS EXTERNOS
I Encontro Catarinense de Psicólogos e Administradores;
II Encontro Nacional de Diretores e servidores da Área da Saúde do Judiciário Trabalhista;
III Encontro Nacional de Comissões de Licitações;
10º Congresso Fenasoft;
11º Congresso da Fenasoft;
1º Congresso Catarinense de Treinamento e Desenvolvimento e 2º Seminário Técnico para
Educadores;
5º Congresso Internacional sobre INTERNET;
IV Seminário Nacional de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho;
V Seminário Nacional de Recursos Humanos da Justiça do Trabalho;
Seminário de Gestão da Qualidade no Serviço Público;
Seminário Especial - Processo de Aquisição de Equipamentos de Informática para Empresa
Pública;

Seminário sobre a Sistemática de Registro de Preços;
Seminário sobre Licitações e Contratos;
XIII Jornada Sul-Rio-Grandense de Biblioteconomia e Documentação e V Encontro Nacional
de Informática e Documentação Jurídica;
7º Fórum de Recursos Humanos (7ª Expo-Feira de RH);
III Ciclo Nacional de Conferências e Debates Sobre Temas de Administração Pública;
Curso de Elaboração de Editais de Licitação;
II Curso de Execução Orçamentária e Financeira para os Poderes Legislativo e Judiciário;
Técnicas Avançadas de Hardware, Técnicas de Manutenção de Impressoras e Técnicas
Avançadas de Upgrade (03);
I Curso de Execução de Almoxarifado e Patrimônio;
Curso de Microisis Aplicado;
Curso de Impressor Off-Set;
Curso sobre Licitações e Contratos;
Curso Autocad R13;
Curso de Programação e Gestão Financeira e Orçamentária;
Curso de Liderança Total;
Curso Netware 4.1 Administração do Sistema;
Curso Microisis Aplicado;
Curso de Programação Zin I;
Curso de R25 Developer 2.000 - Oracle Reports 2,5;
Curso de F45 Developer 2.000 - Oracle Forms 4,5;
Curso de 605 Netware TCP/IP;
III Curso de Administração de Materiais;
Curso de Adobe Photoshop;
I Curso de Orçamento Público Destinado Exclusivamente a Servidores do Poder Judiciário;
Curso "Comissão de Licitação - Tudo que os membros devem saber";
Curso de Técnicas Básicas de Hardware e Técnicas de Instalação de Redes;
Curso de Expressão Verbal e Oratória;
Curso de Elaboração de Editais de Licitação;
II Curso de Execução Orçamentária e Financeira;
Curso de Registro Cadastral e Documentos de Habilitação;
Curso de Cálculos Trabalhistas e Interpretação na Liquidação de Sentença;
Curso de Orçamento Público e Administração Financeira;
Curso de 520 Netware 4.1 - Administração do Sistema.
Total de Participantes: 95

PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE DIREITO
Concretizando a proposta de implantação de um Programa de Estágio neste Tribunal, foram
firmados convênios com as seguintes instituições: Faculdade de Direito de Joinville,
Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense, Fundação Universidade Regional de
Blumenau, Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação Educacional Unificada do
Oeste de Santa Catarina, Universidade do Vale do Itajaí e Universidade do Sul de Santa
Catarina.
Esse Programa representou um processo de interação com pessoas qualificadas e ao
mesmo tempo forneceu condições de aperfeiçoamento aos futuros profissionais da área do
Direito.
Nos dois semestres de vigência, quarenta e quatro jovens concluíram o Programa de
Estágio no Tribunal e nas Juntas.
Segundo as avaliações encaminhadas ao respectivo Setor, os estágios foram de grande
importância tanto para os alunos quanto para os gabinetes e secretarias.

CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES
O TRT da 12ª Região realizou concurso público para completar o quadro de pessoal da
Secretaria do Tribunal, possibilitando, dessa forma, a admissão de 130 novos servidores,
que participaram de um programa de integração aos novos servidores.

ESPAÇO CULTURAL
O Espaço Cultural foi criado por iniciativa dessa Administração, obtendo enorme
receptividade e participação dos servidores, vindo a reiterar a importância do incentivo às
artes, em suas mais variadas manifestações. A programação desenvolvida pelo Espaço
ficou a cargo de uma Comissão designada para esse fim, composta por servidores, que é
responsável pela divulgação e organização de cada um dos eventos.
Além de promover a integração dos servidores, a proposta é a de divulgar talentos e
estimular o seu potencial artístico, totalmente integrada em uma política de valorização dos
servidores e de humanização do serviço.
A programação, sempre amplamente divulgada no Jornal Informativo in verbis - 12ª
Região, nos murais do Tribunal e através de memorandos circulares, incluiu exposições
individuais e coletivas de pintura, desenho, aquarela, fotografia e concurso de poesia.

I CONCURSO LITERÁRIO
O Concurso Literário de Poesias promovido pelo TRT da 12ª Região contou com a
participação de nove autores, entre servidores e juízes das diversas unidades do Regional,
tanto da Capital como do interior do Estado. A maioria dos autores concorreu com três
trabalhos, totalizando 25 (vinte e cinco) poesias, numa demonstração de que "nossos
poetas" marcaram presença, prestigiando o concurso.
A escolha dos premiados foi tarefa árdua para a Comissão Julgadora composta por Alcides
Buss, Fábio Brüggemann e Flávio José Cardoso, destacados nomes ligados às letras
catarinenses.

Os três primeiros colocados foram agraciados com uma placa de premiação, entregue pela
Juíza Presidente do Tribunal, Júlia Mercedes Cury Figueiredo, por ocasião da
confraternização de encerramento de 1996.
Como forma de valorização e incentivo a outros concursos, todas as poesias inscritas no I
Concurso Literário foram compiladas pela Comissão do Espaço Cultural com o objetivo de
organizar uma coletânea, que foi publicada e posteriormente distribuída para todos os
inscritos e para todos os Regionais e demais órgãos ligados às letras catarinenses.

EXPOSIÇÕES REALIZADAS PELO ESPAÇO CULTURAL
Foram realizadas nove exposições, a saber:
. Coletiva de Pintura e Desenho;
. Coletiva de Fotografias "Imagens Fragmentos de Momentos";
. Individual de Pintura de Teresinha Duarte Peres;
. Individual de Fotografias - "Registros de Viagens", de Teresa Cristina São Thiago;
. Individual de Fotografia - "Terra", de Sebastião Salgado;
. Individual de Aquarelas de Eliete Melo;
. Exposição de Desenhos Infantis;
. Exposição de Fotografias dos eventos realizados pela atual Administração;
. Individual de Fotografia de Idalécio Azevedo dos Santos.

CORAL DO TRT DA 12ª REGIÃO
Uma das inovações da gestão biênio 1996-1998 foi a criação do Coral do TRT, em
novembro de 1996.
Os integrantes do Coral (cantores, preparadores vocais e regentes) são servidores do
quadro do Tribunal. Alguns nunca haviam cantado antes.
O resultado alcançado foi fruto de muito esforço e dedicação e reflete a grande motivação e
alegria pela descoberta do talento e do potencial de cada um dos seus integrantes.
A prática da música coral funcionou como um facilitador para o desenvolvimento do espírito
de equipe, pois através da vivência do aprendizado musical em grupo os servidores
entenderam a importância da responsabilidade de cada um para o resultado final do
trabalho.
Com relação ao repertório, o Coral desenvolveu um trabalho no sentido de valorizar a
música popular brasileira e, em especial, aquelas compostas por músicos de Florianópolis.
Desde sua criação,
comemorações:
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Festa de encerramento do ano de 1996, no próprio Tribunal;
Inauguração do Fórum Trabalhista de Florianópolis, em maio de 1997;
Encerramento da I Semana da Saúde, na Sede do Tribunal;
Encerramento do IV Ciclo de Debates sobre a Informatização na Justiça do Trabalho;

e

Dia Mundial de Luta contra a AIDS;
Missa de Encerramento do ano de 1997.

ATIVIDADE CULTURAL DO DIA DAS CRIANÇAS
Marcando a comemoração do Dia das Crianças, a Administração do TRT da 12ª Região, sob
a coordenação do Espaço Cultural, promoveu, no dia 11-10-97, uma tarde de atividades
lúdicas, artísticas e culturais para os filhos dos servidores.
Em resposta ao convite, 177 crianças de 1 a 12 anos de idade foram inscritas
antecipadamente para participarem do evento.
A tarde transcorreu em clima de muita descontração, e das atividades programadas todos
participaram.
Como forma de incentivo e valorização da arte na infância, o Espaço Cultural promoveu, no
período de 27-10 a 07-11-97, uma bonita exposição dos desenhos resultantes do evento.
A colorida caixa da solidariedade recebeu, no dia do evento, doações de brinquedos que
serviram para alegrar 63 crianças carentes da Creche Nei João Machado da Silva, situada
no Morro Nova Trento - Bairro Agronômica, em Florianópolis.
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES - SASER
"O Serviço de Assistência ao Servidor terá uma atenção redobrada,
proporcionando um bom atendimento médico, odontológico e ambulatorial..."
A primeira providência tomada pela Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo, ao assumir a
Presidência do TRT da 12ª Região, em 18 de março de 1996, foi determinar a elaboração
de um questionário para ser respondido pelos servidores, sem identificação, a fim de
apontarem os pontos negativos e positivos do TRT da 12ª Região. O SASER foi encarregado
de elaborar o questionário e de filtrar os seus resultados. Essa pesquisa teve como
resultado um diagnóstico situacional da Justiça do Trabalho da 12ª Região que serviu de
base para elaboração de um plano de medidas efetivas para eliminar, ou ao menos
minimizar, as deficiências.

PLANO DE SAÚDE UNIFAMILIAR
Tendo em vista o disposto no art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
garante ao servidor e à sua família assistência médica e odontológica e assistência social, e,
ainda, a antiga aspiração dos servidores no sentido de que o TRT da 12ª Região passasse a
custear o plano de saúde, resolveu a Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo, Presidente, após
receber o relatório apresentado pela Comissão de Estudos de Plano de Saúde, designada
pela Portaria PRESI nº 736, de 4 de julho de 1996, firmar convênio com a GEAP - Fundação
de Seguridade Social.
O convênio objetivou assegurar a prestação complementar de assistência à saúde,
compreendendo a assistência médica, ambulatorial, hospitalar, odontológica, exames
laboratoriais e complementares, bem como o auxílio para aquisição de medicamentos
especiais, próteses e órteses não-cirúrgicas e educação para o menor deficiente.
A GEAP ofereceu também um serviço de assistência médica móvel para atendimento de
emergências na Grande Florianópolis, 24 horas por dia, sete dias por semana, com
cobrança de uma participação de R$ 30,00 do cliente por atendimento domiciliar, a ser
descontada no contracheque do cliente titular, obedecendo à margem consignável.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DO INTERIOR - PASI
O Projeto de Interiorização da Assistência ao Servidor começou timidamente e foi encarado
com certa reserva por muitos, tanto na Capital quanto no interior.
Após os estudos preliminares, aprovação da Administração e aquisição de equipamentos e
materiais, ainda foi necessária a constatação da situação geral de saúde dos servidores
antes de se partir para os atendimentos propriamente ditos.
Diante disso, conforme previu o projeto, todo o Estado foi percorrido, permitindo, assim,
uma conversa com cada servidor, o preenchimento de uma ficha médica, a verificação da
pressão sangüínea, a medição da freqüência cardíaca, a acuidade visual e a realização de
um exame bucal. Foram também constatados os locais e as viabilidades para a instalação
da Unidade Móvel em cada cidade.
Com isso, foram concluídos os estudos preliminares do projeto e foi dado início a um
programa denominado Programa de Assistência ao Servidor do Interior - PASI.
O início das atividades ocorreu em 22 de setembro de 1997 com atendimento aos
servidores das JCJs do Sul do Estado, ou seja, Araranguá, Criciúma, Tubarão e Imbituba.
Depois foi a vez dos servidores das JCJs do Oeste e região Central, atingindo, no final do
biênio 1996-1998, 70% dos servidores do interior.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO
DEPENDÊNCIAS – PRAD

E

ATENDIMENTO
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Esse programa inseria-se na política da Juíza Presidente Júlia Mercedes Cury Figueiredo, de
valorização de recursos humanos e de melhoria da qualidade de vida do servidor e de sua
família. Visava implantar uma política de prevenção e assistência às pessoas com
problemas de dependência de álcool e outras drogas e a assessorar os diretores e chefias
quanto à identificação, abordagem, encaminhamento e acompanhamento dos servidores
dependentes químicos nos aspectos sociais, psicológicos, funcionais e legais.
Basicamente, desenvolveu-se um trabalho educativo e informativo em toda a instituição
através da publicação de matérias pertinentes ao tema do álcool e outras drogas no Jornal
do TRT e em informativos especiais, além de treinamento da equipe de saúde e de
atendimento e acompanhamento aos interessados.
A primeira atividade do PRAD ocorreu no auditório do Tribunal, nos dias 18 e 19-11-96, e o
tema foi "A Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas", sendo que o seminário foi
ministrado pela equipe de psiquiatras da Clínica Belvedere - Hospital de Caridade especializada em dependências químicas.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO À AIDS E DSTs – PPAA/DSTs
O objetivo geral do PPAA foi retomar a política de prevenção aos portadores de AIDS e
DST, tendo como objetivos específicos sensibilizar e informar a população do TRT sobre o
tema, conscientizar o servidor do seu papel de multiplicador de informação sobre AIDS e
DST no seu ambiente de trabalho e incrementar o atendimento bio-psico-social aos
servidores portadores, bem como a seus familiares, valorizando a qualidade de vida.
Em 25 de novembro de 1996 foi a vez do PPAA/DSTs lançar seu programa, promovendo
uma palestra sobre "AIDS e o Trabalho", proferida no auditório da FECOMÉRCIO pelo
médico infectologista Osvaldo Vitorino de Oliveira e pelo psicólogo Jamir Sardá Júnior,

Coordenador do Projeto "AIDS e Qualidade de Vida no Trabalho", da Fundação Açoriana
para o Controle da AIDS (FACA).
O encerramento das atividades do PPAA/DSTs, no biênio 1996-1998, ocorreu no dia 1º de
dezembro de 1997 com uma linda manifestação com o lema "TRT na luta contra a AIDS". O
evento marcou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que teve como tema "Crianças
vivendo com AIDS. O Brasil dá um abraço". Os servidores participaram em grande número
e puderam assistir a uma linda apresentação do Coral das Crianças do Lar Recanto do
Carinho (GAPA) e do Coral do TRT.
Em complementação ao evento, todos puderam contribuir com as crianças do Lar Recanto
do Carinho, através da doação de produtos de higiene pessoal, de limpeza ou alimentos não
perecíveis.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS LER
O objetivo desse programa foi promover a conscientização, ofertar informações e fomentar
a educação preventiva sobre Lesões por Esforços Repetitivos - LER.
Foram incluídos nesse programa a avaliação ergonômica dos postos de trabalho, a
educação preventiva e o acompanhamento dos casos clínicos por uma equipe
multidisciplinar.
Foram realizadas, no auditório do TRT, várias palestras sobre prevenção às LER pelo
médico do Trabalho do Tribunal, das quais participaram diretores de Secretaria das JCJs,
assessores dos juízes, diretores de secretarias e de serviços, chefes de gabinete e demais
servidores.

CONCURSO DE LOGOTIPO
As equipes dos Programas Prevenção e Atendimento ao Alcoolista e Outras Dependências
Químicas e Prevenção e Acompanhamento de AIDS/DSTs registrou a honrosa inscrição de
14 trabalhos para a escolha de um logotipo. Essa participação refletiu o grau de consciência
que as pessoas possuem frente aos referidos temas, objetivo primordial dos programas.
A homenagem aos participantes e a entrega do prêmio para o trabalho vencedor
aconteceram na abertura da I Semana da Saúde.

I SEMANA DA SAÚDE SERHU-SASER
No período compreendido entre os dias 13 e 17 de outubro de 1997 aconteceu a I Semana
da Saúde SERHU-SASER, que compreendeu atividades que ocorreram simultaneamente
no átrio do edifício-sede do Tribunal e no plenarinho, como segue:
• abertura com entrega do prêmio do Concurso de Logotipo;
• apresentação de peça teatral;
• "Stress - A foto Kirllian na avaliação do stress";
• palestra do Setor de Odontologia;
• "Ginástica Laborativa";
• "Cromoterapia, Florais e Reiki: terapias complementares ao tratamento do stress";
• "Mesa Redonda" - PRAD e PPAA;

• "AIDS, Drogas e a Família - O que isto tem a ver comigo?";
• palestra sobre "Câncer de Mama";
• "Prática da enfermagem - Auto exame";
• "Saúde visual";
• encerramento com apresentação de peça teatral e do Coral do TRT.
O evento contou, ainda, com a montagem de estandes, a realização de testes e divulgação
de informações sobre:
• Plano de Saúde Unifamiliar - GEAP;
• doação de sangue - HEMOSC;
• Serviço Social e Psicologia;
• Programa de Prevenção ao Alcoolismo e outras Dependências Químicas - PRAD;
• Programa de Prevenção e Acompanhamento à AIDS/DST - PPAA;
• transplantes de órgãos - TRANSCAP;
• treinamento para atendimento de parada cárdio-respiratória;
• censo de obesidade e hipertensão arterial;
• câncer de mama/útero/próstata/pele;
• censo de stress, depressão, hipertensão, diabetes e tabagismo;
• lesões por esforços repetitivos - LER;
• odontologia.
Fonte: Revista do Biênio 1996/1998 - Juíza Júlia Mercedes Cury Figueiredo.

