GESTÃO 2002/2004

Gestão Administrativa: 18-3-2002 a 17-3-2004
Presidente: Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa
Vice-Presidente: Juiz Carlos Alberto Godoy Ilha
Corregedor: Juiz Marcus Pina Mugnaini

Em 08 de janeiro de 2002 foram eleitos os novos dirigentes do Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina para o biênio 2002-2004. A solenidade de posse
ocorreu no dia 18 de março de 2002, sendo empossados no cargo de Presidente a Juíza
Ligia Maria Teixeira Gouvêa, no cargo de Vice-Presidente o Juiz Carlos Alberto Godoy Ilha e
no cargo de Corregedor o Juiz Marcus Pina Mugnaini.
Em seu discurso de posse, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa salientou que fundaria sua
gestão nos princípios constitucionais regedores da Administração Pública, com ênfase para
a transparência e a eficiência na consecução dos atos administrativos, inafastáveis do
serviço público, porquanto a observância dos postulados constitucionais é a garantia de
independência institucional tão necessária ao Poder Judiciário.
No dia 15 de março de 2002, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa esteve reunida com
Juízes, assessores e diretores do Tribunal para apresentar as metas a serem implantadas
no TRT da 12ª Região, com destaque à agilização de procedimentos, à gestão transparente
e a busca de uma maior eficiência da prestação jurisdicional.
No dia 19 de março de 2002, a Presidente, Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa, o VicePresidente Carlos Alberto Godoy Ilha e o Corregedor Marcus Pina Mugnaini reuniram-se
com todos os Juízes Trabalhistas de 1º Grau, para expor e discutir a política administrativa
da nova gestão e divulgar as metas a seguir:
* administrar para a harmonização do Judiciário com o Jurisdicionado;
* administrar para a democratização do Judiciário Trabalhista;
* objetivar a plena transparência das atividades administrativas;
* a administração na busca da eficiência na prestação jurisdicional

JUSTIÇA DO TRABALHO NA TV
Na última semana de março de 2002, o TRT de Santa Catarina divulgou a ampliação da
transmissão do Programa "Justiça do Trabalho na TV", tendo o programa passado a ser
transmitido em rede estadual pela TV AL - Canal da Assembléia Legislativa de Santa
Catarina e em rede nacional, que por meio do sinal do satélite poderá ser assistido em
qualquer região do país.
O TRT de Santa Catarina realizou, de 5 a 9 de agosto de 2002, a semana de comemorações
alusivas ao lançamento da "TV Justiça", ao Dia do Advogado e ao Dia dos Pais, com uma
extensa programação cultural.
A "TV Justiça", canal de televisão administrado pelo STF, estreou dia 11 de agosto de 2002.
Entre os programas que foram apresentados está o "Justiça do Trabalho na TV", elaborado

pelo TRT catarinense, e o primeiro do gênero produzido por um Tribunal brasileiro.
A Reforma da Previdência Social foi o tema do primeiro debate gravado pelo Programa
"Justiça do Trabalho na TV", produzido pelo TRT de Santa Catarina, e veiculado em rede
nacional no mês de junho de 2003.

EVENTOS
Em março de 2002, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa visitou a sede do SINTRAJUSC com
o objetivo de aproximar a administração e a entidade. Esteve ainda na sede da AMATRA XII
- Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, onde foi recebida por seus
diretores.
O TRT de Santa Catarina registrou presença no XI CONAMAT - Congresso Nacional dos
Magistrados do Trabalho, ocorrido na cidade de Blumenau/SC entre os dias 1º e 4 de maio
de 2002. O evento realizado pela AMATRA 12 reuniu mais de 700 participantes e nele foram
debatidas as propostas de "Reforma do Poder Judiciário" e de "Flexibilização das Leis
Trabalhistas". A Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa, presidente do TRT catarinense, foi
painelista do tema "Novos Marcos Conceituais da Competência da Justiça do Trabalho".
O TRT catarinense participou da feira do evento com um stand integrado pelas Secretarias
da Presidência e de Informática, pelo Serviço de Assistência aos Servidores e pela
Assessoria de Comunicação Social. No encerramento do evento os congressistas aprovaram
a "Carta de Blumenau", cujo teor revela a busca pelo aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional e o reconhecimento da necessidade urgente de democratização plena do Poder
Judiciário.
O TRT de Santa Catarina, através dos Setores de Treinamento e Aperfeiçoamento, de
Psicologia e de Serviço Social, realizou de forma inovadora, durante os meses de maio,
junho e julho de 2002, o Projeto "ALÉM DAS IMAGENS".
A Presidente Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa realizou, de 7 a 9 de agosto de 2002,
reunião com diretores de Secretaria das Varas do Trabalho e Serviços de Distribuição do
TRT da 12ª Região, para tratarem de assuntos relacionados às áreas administrativa e
judiciária.
Nos dias 3 e 4 de setembro de 2002, o TRT de Santa Catarina sediou o Encontro de
Diretores e Secretários de vários regionais trabalhistas com o objetivo de buscar soluções
de problemas comuns. Na ocasião a Secretaria de Informática apresentou o "Sistema de
Protocolização Digital de Documentos" implantado neste Regional.
Nos dias 18 e 19 de setembro de 2002, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa reuniu os
magistrados trabalhistas de primeiro grau do Estado para discutir questões atinentes ao
judiciário, visando ao aprimoramento da prestação jurisdicional.
O TRT de Santa Catarina fez-se representar no "V Encontro Nacional de Diretores e
Secretários Judiciários dos Tribunais do Trabalho", realizado de 10 a 13 de setembro de
2002, em Recife/PE. O evento teve como objetivo a troca de experiências entre os vários
Regionais, avaliação e discussão dos procedimentos adotados pelos setores, buscando
facilitar e aperfeiçoar os serviços prestados pelo Judiciário Trabalhista em todo o país.
O TRT promoveu nos dias 17 e 18 de outubro de 2002, no Auditório da Justiça Federal, o "I
Simpósio do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região sobre Questões Contemporâneas
de Direito".
Em 28 de novembro de 2002 foi aprovada a criação e o Estatuto do CENACULT - Centro
Artístico e Cultural do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A entidade tem

como objetivo incentivar, estimular e divulgar as diversas manifestações artístico-culturais
do patrimônio humano do TRT de Santa Catarina, através da promoção de ações integradas
de diversos núcleos. Especificamente, o CENACULT visa gerar espaços de expressão de
várias modalidades artísticas e culturais, dinamizando a manifestação da imaginação
criadora, valorizando a cultura e a arte regional e universal.
O TRT de Santa Catarina, por meio do Projeto Judiciarte, promoveu, de 10 a 21 de março
de 2003, a Semana "Mulher: Imagens, Enigmas", em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher. Na abertura do evento, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa foi agraciada com o
troféu destaque JUDICIARTE 2002, pelo incentivo que tem dado à cultura e à arte no TRT.
O TRT de Santa Catarina, através do Centro Artístico Cultural - CENACULT promoveu, no
dia 23 de maio de 2003, o "I Festival Gastronômico do Tribunal Regional da 12ª Região".
De caráter amador, o Festival foi aberto a toda a comunidade laboral do TRT e teve como
objetivo promover a integração entre os servidores, resgatando o prazer da degustação e a
conscientização da importância de uma boa alimentação, reunindo-os em torno de uma boa
mesa.
No dia 17 de junho de 2003, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa participou de reunião
convocada pelo Ministro Maurício Corrêa, Presidente do Supremo Tribunal Federal, em
Brasília/DF. O evento teve como enfoque a reforma da Previdência e contou com a
participação de presidentes de Tribunais de todo o país.
O TRT de Santa Catarina sediou, no período de 2 a 5 de setembro de 2003, o "VI Encontro
Nacional de Diretores e Secretários Judiciários dos Tribunais do Trabalho", que teve como
objetivo a troca de informações e experiências além da integração e cooperação entre os
Tribunais Regionais do Trabalho. Participaram do Encontro 130 diretores e secretários
judiciários de todo o país.
O CENACULT promoveu, no dia 7 de novembro de 2003, na sede do TRT de Santa Catarina,
a "I Festa do Servidor Público Federal, para os servidores da Justiça do Trabalho". Dentro
da programação, além de teatro, poesia, música e dança, foi realizada a Mostra de
Talentos, promovida pelo Núcleo de Artesanato e Folclore do CENACULT, além de diversos
stands de empresas e instituições que patrocinaram o evento.
O TRT de Santa Catarina promoveu, de 20 a 22 de novembro de 2003, no auditório da
Justiça Federal, o II Simpósio do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região sobre
"Questões de Direito Civil e Direito do Trabalho". O evento foi assistido por
aproximadamente 300 pessoas e contou com a participação de diversos juristas de renome,
como Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, que fez a palestra inicial, falando sobre "Os
Reflexos do Novo Código Civil", os Juízes do Regional Catarinense, Dr. Roberto Basilone
Leite e Dr. José Luiz Moreira Cacciari.
O TRT catarinense promoveu o I Encontro de Juízes e Procuradores do Trabalho da 12ª
Região, realizado em Florianópolis nos dias 4 e 5 de março de 2004. O Encontro reuniu
magistrados e integrantes do Ministério Público do Trabalho de todo o Estado de Santa
Catarina no intuito de integrar as duas instituições, TRT e PRT, já que o Ministério Público
atua em conjunto com o Judiciário. Na ocasião, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa
ressaltou que "a iniciativa de aproximação das duas categorias, além de estreitar as
relações e enriquecer os debates sobre a Justiça, traz novas idéias para o aprimoramento
da prestação jurisdicional". Após conferências, exposição, painéis e debates nas Comissões,
foram aprovadas em plenária algumas conclusões sobre "Meio Ambiente de Trabalho",
"Lides Simuladas", "Medidas de Cooperação entre o Ministério Público do Trabalho e o
Judiciário Trabalhista".

CORREIÇÕES
Nos dias 4 e 5 de abril de 2002, o então Corregedor-Geral do TST, Ministro Vantuil Abdala,
realizou inspeção correicional neste Regional. Foram examinados 100 processos escolhidos
aleatoriamente e nenhuma irregularidade foi apontada. Durante a cerimônia de
encerramento oficial da correição, o Ministro Vantuil Abdala destacou que o TRT de Santa
Catarina é considerado como desempenho de excelência pelos órgãos trabalhistas
brasileiros.
De 1º a 5 de março de 2004, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ronaldo
Leal, esteve realizando inspeção correicional no TRT da 12ª Região. Numa postura
inovadora, o Ministro Ronaldo Leal, além de estar presente durante os trabalhos
correicionais internos no Regional catarinense, esteve também, no dia 3 de março, em
audiência pública, à disposição das partes, dos advogados e da população em geral.
O Ministro atendeu pessoalmente, na ocasião, 25 pessoas e as demais foram cadastradas
para que seus casos fossem acompanhados pela Corregedoria.
No ano de 2003, o TRT de SC recebeu 14.323 processos, foram julgados e solucionados
13.391, sendo que o prazo médio de julgamento a partir da autuação do processo no
Estado foi de 140 dias (quatro meses e meio). No final de 2003 tramitavam nas Varas do
Trabalho 28.074 ações. Santa Catarina é o sétimo Estado brasileiro em número de
execuções trabalhistas. Em 2003 foram recebidas 51.278 novas reclamações, destas 20 mil
terminaram em acordo.

COLÉGIO DE PRESIDENTES E CORREGEDORES DOS
TRIBUNAIS DO TRABALHO - COLEPRECOR
No mês de abril de 2002, em reunião do COLEPRECOR, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa
foi eleita, para a Suplência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Em reunião realizada em Brasília, no dia 9 de setembro de 2002, a Juíza Ligia Maria
Teixeira Gouvêa foi eleita, por aclamação, vice-coordenadora do COLEPRECOR, Colegiado
que reúne os Presidentes e Corregedores dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país.
Na 8ª Reunião do COLEPRECOR, realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2002, a Juíza
Ligia Maria Teixeira Gouvêa foi eleita a Coordenadora Nacional do Colégio de Presidentes e
Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho para o ano de 2003, tomando posse no
dia 10 de dezembro de 2002.
O TRT de Santa Catarina sediou a 8ª Reunião do COLEPRECOR realizada nos dias 17 e 18
de novembro de 2003, em Florianópolis.

PROGRAMAS
PROGRAMAS DE AÇÃO SOLIDÁRIA
O TRT de Santa Catarina fez-se presente na Ação Global promovida pelo SESI, realizada na
cidade de Videira/SC, no dia 14 de setembro de 2002. O TRT de Santa Catarina e a Vara
Trabalhista de Videira integraram o evento com a intenção de divulgar e levar maiores
informações institucionais à comunidade sobre a Justiça do Trabalho.
Na última semana de maio de 2003, a presidente do TRT de Santa Catarina, Juíza Ligia
Maria Teixeira Gouvêa, lançou o Programa "Ação Solidária", que consiste na doação de
equipamentos de informática em linha de substituição para instituições de ensino, de

caridade ou de assistência social. O Programa foi fundamentado na regulamentação da Lei
n.º 8.666/93 e, no âmbito interno deste Regional, pelas Portarias PRESI n.º 311/99 e n.º
607/03. Proporcionou já na primeira etapa a entrega de 15 microcomputadores ao Núcleo
de Assistência Social Evangélico Vida, destinados à instalação de um laboratório para o
Centro Educacional para Menores Infratores. No dia 30 de maio de 2003, a Juíza Ligia Maria
Teixeira Gouvêa fez também a entrega de 20 microcomputadores à ONG "Moradia e
Cidadania".
No dia 18 de junho de 2003, o Juiz Carlos Alberto Godoy Ilha, como vice-presidente do TRT
catarinense, procedeu a entrega de 5 microcomputadores, um monitor e 2 máquinas de
escrever à Escola Básica André A. de Souza.
No dia 17 de outubro de 2003, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa esteve em Blumenau
para fazer a entrega de microcomputadores às entidades: Centro de Recuperação Nova
Esperança - CERENE, Associação Blumenauense de Deficientes Físicos - ABLUDEF e
Associação Blumenauense de Amparo aos Menores - ABAM.
No dia 5 de novembro de 2003, a Escola de Educação Básica José Maria Cardoso da Veiga,
na Enseada de Brito, recebeu a doação de mais de 200 livros arrecadados pelo TRT
catarinense, através da campanha realizada durante o mês de outubro, como parte da
Programação da VII Semana da Saúde. Outros 250 livros já haviam sido entregues no dia
24 de outubro à Escola Estadual Básica de Educação Lauro Müller.
O TRT de Santa Catarina, dentro da proposta de responsabilidade social, lançou, no dia 1º
de dezembro de 2003, a Campanha de Natal "Faça uma Criança Sorrir", com o apoio da
CEF, do CENACULT, da AMATRA 12, do SINTRAJUSC e da AJUT. Os brinquedos, livros e
roupas arrecadados durante a campanha foram doados às crianças da Comunidade Chico
Mendes de Florianópolis no dia 19 de dezembro.
O TRT de Santa Catarina, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC e a comunidade de Sambaqui, no Norte da Ilha, desenvolveu um projeto de oficinas
de informática para os jovens carentes do bairro. O Regional catarinense doou, no dia 20
de janeiro de 2004, 8 microcomputadores, e o SENAC cedeu os seus instrutores para dar
aulas de informática aos jovens.
O TRT da 12ª Região em parceria com o CENACULT, AMATRA 12, AJUT, SINTRAJUSC, AJUT
e com o apoio da CEF, lançou em fevereiro de 2004 a Campanha: "CIDADANIA E
EDUCAÇÃO - Volta às Aulas: Eu Quero Estudar - Conto com Você!" que consistiu na doação
de kits de materiais escolares e doações em dinheiro em prol das crianças da Comunidade
Chico Mendes. A Campanha foi um sucesso e foram arrecadados mais de 90 Kits escolares,
que foram entregues no dia 10 de março e deixaram as crianças daquela Comunidade
muito felizes.
Dando continuidade ao Programa Ação Solidária, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa
procedeu, no dia 10 de março de 2004, a entrega de 15 microcomputadores à Escola
Básica Coronel Antônio Lehmkhl, no Município de Águas Mornas.

PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO
Dando continuidade ao Programa de Estágio Remunerado, o TRT da 12ª Região, através da
SERHU e do Setor de Treinamento, selecionou e contratou estagiários de direito vinculados
às Instituições de Ensino conveniadas, para os anos de 2002 e 2003. Também foram
contratados, como estagiários, estudantes dos cursos de Eletrônica e Informática da Escola
Técnica Federal de Santa Catarina, para atuarem junto à Secretaria de Informática do
Tribunal.

PROGRAMAS DE SAÚDE
Iniciado em maio de 2002, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
visa estabelecer um diagnóstico preciso acerca das condições de saúde de toda a
comunidade laboral deste Tribunal, principalmente no que tange aos aspectos ocupacionais,
dando ênfase ao fenômeno LER/DORT, às condições ergonômicas de trabalho e ao estresse
ocupacional.
De natureza preventiva, este Programa busca atender todas as Unidades Judiciárias do
Estado de Santa Catarina.
Aconteceu no dia 19 de junho de 2002, no auditório do TRT, o relançamento do "Programa
de Prevenção à AIDS e às Drogas", desenvolvido pelos setores de Serviço Social e Médico
deste Tribunal.
O TRT, através dos Setores Médico e de Enfermagem, realizou, no dia 25 de julho de 2002,
uma campanha de vacinação contra a rubéola.
O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina realizou, de 21 a 25 de outubro de
2002, a VI Semana da Saúde, trazendo como tema central a arte, a saúde e o meio
ambiente. O evento foi promovido pelo SERHU/SASER, contou com diversas atividades
voltadas à promoção da saúde, arte e meio ambiente, através de palestras, workshop,
campanha de doação de sangue, oficina de reciclagem de papel, exposição e apresentações
artísticas.
O TRT de Santa Catarina, através do SASER, ampliou sua área de atendimento em 2003,
incluindo a fisioterapia para o tratamento e a prevenção de disfunções motoras. Para isto,
foram montados junto ao SASER um local e os equipamentos adequados ao tratamento
fisioterápico; também foi efetivada uma servidora habilitada para o atendimento de
Fisioterapia que englobará ortopedia, reumatologia, neurologia e saúde ocupacional.
O TRT, através do SASER, em comemoração ao Dia Internacional do Enfermeiro,
promoveu, no dia 12 de maio de 2003, a campanha de vacinação contra o tétano. Dirigida
à Magistrados, servidores e dependentes, foi realizada em 3 etapas, tendo sido aplicadas
em torno de 370 doses da vacina.
O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, através da SERHU e do SASER, promoveu,
de 20 a 24 de outubro de 2003, a VII Semana da Saúde, que teve como tema "Saúde e
Responsabilidade Social". O Evento inovou, trazendo atividades mais direcionadas para o
atendimento à comunidade, como o atendimento oftalmológico na Sociedade Espírita de
Recuperação, Trabalho e Educação – SERTE; a campanha de arrecadação e doação de 150
armações de óculos; a campanha de doação de livros (550 obras); a campanha de doação
de sangue para o Banco de Sangue do Hospital Universitário.
Além dessas atividades, servidores e magistrados tiveram a oportunidade de participar de
oficinas, palestras, apresentações artísticas e culturais e cuidar da saúde através da
realização de exames preventivos.

PROGRAMA DE VISITAÇÃO PÚBLICA AO TRT CATARINENSE
Dando continuidade ao Programa de Visitação Pública iniciado em 2001, o TRT de Santa
Catarina recebeu, no período de 2002 a 2004, um total de 1.778 acadêmicos de direito de
diversas entidades de Ensino Superior do Estado, para visitar suas instalações e conhecer
um pouco mais a estrutura e o funcionamento do Judiciário Trabalhista catarinense.

HOMENAGENS
No dia 12 de agosto de 2002, na sede do TST em Brasília, a Juíza Ligia Maria Teixeira
Gouvêa foi condecorada com a Ordem do Mérito do Judiciário do Trabalho, com o grau de
Grande Oficial, que se destina a agraciar personalidades que se destacam no exercício de
suas profissões, constituindo-se em um exemplo para a coletividade.
No dia 15 de outubro de 2002, a Presidente do Regional catarinense, Juíza Ligia Maria
Teixeira Gouvêa, foi agraciada com a medalha e o respectivo diploma dos 61 anos da
instalação da Justiça do Trabalho, bem como 56 anos da integração desta Justiça no Poder
Judiciário. O evento aconteceu no auditório Barata e Silva, no Tribunal Superior do
Trabalho.
Em solenidade ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2003, no Auditório do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa foi agraciada com a
Comenda da Ordem Capixaba do Mérito Judiciário do Trabalho, com o grau de "Grande
Oficial".
No dia 19 de março de 2003, na cidade de Cuiabá/MT, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa e
o Juiz aposentado Antonio Carlos Faccioli Chedid receberam condecoração concedida pelo
TRT da 23ª Região, sendo admitidos na "Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do
Trabalho", no grau de "Grande Oficial".
A Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa recebeu, no dia 13 de maio de 2003, a Medalha
"Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira", na categoria Mérito Judiciário, concedida pelo
TRT da 6ª Região, Recife/PE. A medalha é outorgada a personalidades e instituições que
tenham se destacado nos seus respectivos campos de atuação, ou hajam prestado valiosos
serviços à Justiça do Trabalho.
No dia 28 de agosto de 2003, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa recebeu a medalha
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho "Djalma Aranha Marinho", no grau "Grão Cruz". A
homenagem foi concedida pelo TRT da 21ª Região/RN.
No dia 24 de novembro de 2003, o TRT de Santa Catarina condecorou, com medalhas da
"Ordem Catarinense do Mérito Judiciário", entidades e personalidades do mundo jurídico,
magistrados e servidores, que, pelos seus relevantes serviços prestados à Justiça do
Trabalho ou à cultura jurídica, se fizeram merecedoras de especial distinção.

INAUGURAÇÕES
No dia 12 de julho de 2002, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa dirigiu a solenidade de
inauguração das novas instalações da Unidade Judiciária de Araranguá. Além de uma
melhor localização e instalações mais amplas, o novo local passou a ter um espaço mais
adequado para atender o público, favorecendo, inclusive, o acesso para deficientes físicos.
A Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa inaugurou, no dia 4 de outubro de 2002, a nova sede
da Vara do Trabalho de Concórdia.
Na manhã do dia 02 de dezembro de 2002, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa participou
da cerimônia de inauguração das novas instalações da Caixa Econômica Federal neste
Tribunal. Com espaço físico ampliado e instalações modernas, o Posto da CEF, que antes
funcionava no prédio do Fórum Trabalhista, agora funciona no prédio do TRT, facilitando o
acesso e proporcionando maior conforto a todos os usuários e clientes desta agência.
No dia 3 de fevereiro de 2003, foi inaugurada a Cafeteria do TRT. Instalada ao lado da

Biblioteca, a Cafeteria proporciona aos magistrados e servidores um local para lanchar sem
a necessidade de se deslocar do prédio.
No dia 28 de março de 2003, o TRT catarinense inaugurou o Estúdio de Áudio e Vídeo
destinado às gravações do programa "Justiça do Trabalho na TV", e de todo material
institucional de divulgação utilizado pelo Tribunal. No ar há mais de um ano, o programa,
que é produzido pela Assessoria de Comunicação Social, veicula semanalmente, integrando
a grade de programação de 5 canais de televisão.
Neste mesmo dia, 28 de março de 2003, foi inaugurado o Protocolo Expresso do TRT da
12ª Região. Instituído e regulamentado pela Portaria GP n.º 113, de 10 de março de 2003,
o Protocolo Expresso funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, em
complementação às atividades do protocolo convencional, tanto de primeiro como de
segundo graus. Além de ser uma idéia pioneira no Estado, a implantação do "Protocolo
Expresso" veio ao encontro das metas propostas pela gestão administrativa deste Regional
no sentido de oferecer à sociedade catarinense, especialmente aos advogados, melhores
condições de acesso às Varas do Trabalho e ao Tribunal e, por conseguinte, à prestação
jurisdicional.
Foi inaugurada no dia 5 de junho de 2003, a sala da OAB "Alberto Henrique Duarte", no
Fórum Trabalhista da Capital.
Em 29 de setembro de 2003, foi inaugurada a Central de Mandados do Foro Trabalhista de
Tubarão.
No dia 30 de setembro de 2003, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa inaugurou a sala de
Videoteca localizada no Setor de Biblioteca do Tribunal. A Videoteca é mais um importante
instrumento à disposição dos usuários para auxiliar na pesquisa, tendo como base o acervo
de DVDs produzidos e editados pela ASCOM e os programas da "Justiça do Trabalho na TV"
que abordam temas jurídicos e institucionais. Os vídeos estão disponíveis para empréstimos
e consultas.
Inaugurada em 7 de outubro de 2003, a Central de Mandados do Foro Trabalhista de
Joinville, que começou a funcionar no dia 1º de agosto, mudou a sistemática de trabalho
dos oficiais de justiça, dinamizando o cumprimento das diligências.
Dia 14 de novembro de 2003, foi inaugurada em Florianópolis, a Central de Mandados do
Foro Trabalhista da Capital.
O TRT da 12ª Região realizou, dia 11 de dezembro de 2003, na 3ª Turma, a primeira
sessão eletrônica de julgamento do Estado de Santa Catarina, dando início à implantação
do sistema e-jus (Sistema de Informatização de Sessão). No dia 3 de março de 2004, o
sistema e-jus foi implantado na 1ª e 2ª Turmas de Julgamento deste Tribunal. A
experiência trouxe excelentes resultados práticos na prestação jurisdicional, como a maior
agilidade nos julgamentos e a redução de custos pela eliminação do papel, devido à
comunicação on line de todos os atos processuais durante a sessão.
A Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa enfatizou que "o e-jus é a modernização do Judiciário,
significando maior agilidade e melhoria na qualidade dos julgamentos".
A Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa inaugurou, na tarde de 19 de dezembro de 2003, o
Sistema de Informação Televisivo do Fórum Trabalhista de São José. De iniciativa da
Administração do TRT catarinense, este Sistema funciona por meio de um canal de
recepção de satélite e tem como objetivo proporcionar ao usuário da Justiça Trabalhista a
oportunidade de assistir à programação elaborada pela TV Justiça e a vídeos institucionais
enquanto aguarda na ante-sala de audiência.

CONCURSO
De 30 de abril a 31 de maio de 2002, foram abertas as inscrições para o XI Concurso para
Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substitutos da 12ª Região, que teve 1.311
candidatos inscritos, número recorde de participantes.
No dia 4 de novembro de 2002, foi proclamado em Sessão Administrativa, sob a
presidência da Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa, na sala de Sessões deste Tribunal, o
resultado final do XI Concurso para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substitutos
da 12ª Região, que aprovou 17 candidatos.

POSSE DE JUÍZES TOGADOS
No dia 5 de abril de 2002, tomou posse no cargo de Juiz Togado do TRT da 12ª Região o
Procurador Marcos Vinicio Zanchetta, assumindo a cadeira destinada ao Ministério Público,
vaga desde 1996.
No dia 31 de outubro de 2002, tomaram posse no cargo de Juiz Togado do Tribunal
Regional do Trabalho de Santa Catarina a Juíza Gisele Pereira Alexandrino, promovida pelo
critério de merecimento, e a juíza Marta Maria Villalba Fabre, promovida pelo critério de
antigüidade.
No dia 30 de abril de 2003, promovido por merecimento, o Juiz Gilmar Cavalheri tomou
posse no cargo de Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
Em 4 de julho de 2003, o Juiz Geraldo José Balbinot tomou posse no cargo de Juiz Togado
do TRT da 12ª Região, promovido pelo critério de antigüidade, em vaga decorrente do
término do mandato de juiz classista.
Em 29 de agosto de 2003, na sala de sessões do TRT/SC, o Juiz Gerson Paulo Taboada
Conrado, promovido pelo critério de merecimento, tomou posse no cargo de Juiz Togado do
TRT de Santa Catarina.

CONVÊNIOS
O TRT catarinense celebrou, no mês de julho de 2002, convênio de cooperação técnica com
o DETRAN de Santa Catarina no sentido de disponibilizar o acesso ao Banco de Dados do
Sistema Integrado de Veículos daquele órgão, visando aprimorar a prestação jurisdicional
em fase de execução.
No dia 8 de julho de 2002, o TRT e o Banco do Brasil celebraram três acordos de
cooperação técnica com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelas
duas instituições à sociedade. Em virtude dos acordos, o intercâmbio das informações entre
as duas instituições agiliza a prestação jurisdicional.
No dia 14 de novembro de 2002, o TRT firmou Convênio de Cooperação Técnica junto à
Caixa Econômica Federal, visando o intercâmbio das informações relativas a processos
judiciais e ao processamento eletrônico das guias de depósitos, dos alvarás e das custas
judiciais.
No dia 14 de maio de 2003, foi feita a entrega simbólica de 123 computadores ao TRT
catarinense, referentes ao Convênio de Cooperação firmado entre esta instituição e a Caixa
Econômica Federal.
No dia 11 de junho de 2003, em Brasília, foi firmado um acordo de cooperação técnica e de
assistência mútua entre o TRT de Santa Catarina e o Tribunal de Contas da União - TCU. O

objetivo do pacto é viabilizar intercâmbio relativo à cursos de capacitação e
desenvolvimento profissional de servidores, realizar programas em conjunto, e utilizar os
espaços físicos em disponibilidade para a realização de eventos.

PROJETOS CULTURAIS
No dia 8 de agosto de 2002, aconteceu a solenidade de lançamento do Projeto "Cor e
Poesia". Criado pelo SEDIV em conjunto com o Setor de Biblioteca e sob a coordenação do
SEDOC, o projeto objetiva a divulgação literária bem como o estímulo à produção
intelectual dos magistrados e servidores do TRT, ao mesmo tempo em que procura
enriquecer culturalmente as pessoas do meio jurídico com a divulgação de obras técnicas e
literárias.
Na abertura do evento, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa ressaltou a importância deste
projeto inédito, uma vez que divulga os talentos literários deste Tribunal. Foram lançados
na ocasião os livros: "A Ação Pública e sua Aplicação no Processo do Trabalho", de autoria
do Juiz Amarildo Carlos de Lima, e "Introdução do Direito do Consumidor", de autoria do
Juiz Roberto Basilone Leite. Os autores doaram um exemplar de suas obras para a
Biblioteca do TRT.
O TRT, através do Projeto Cor e Poesia, realizou no dia 10 de outubro de 2002 o
lançamento do livro "Capistrana da Vida", de autoria do Juiz aposentado Dirceu de
Vasconcelos Horta.
Através do Projeto Cor e Poesia, a jornalista e servidora inativa deste Tribunal Maria Odete
Olsen lançou em 10 de março de 2003, o livro "Poemas Infames, Sentimentos e Algumas
Impropriedades", em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
No dia 16 de outubro de 2003, o Projeto Cor e Poesia do TRT/SC promoveu a sessão de
autógrafos das obras "Reflexão sobre Direito do Trabalho e Flexibilização" e "O Princípio da
Proporcionalidade no Direito Educacional", de autoria do Juiz Rodrigo Goldschmidt.
O CENACULT - Centro Artístico e Cultural do TRT da 12ª Região, promoveu, no dia 08 de
março de 2004, solenidade em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher". Fizeram
parte da programação uma oficina de artesanato e uma palestra sobre a prevenção do
fotoenvelhecimento e a apresentação do Coral do TRT. Na seqüência houve uma
homenagem às mulheres e um coquetel oferecido pelo Banco do Brasil.

COMISSÕES/REALIZAÇÕES
Em abril de 2002, a Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa instituiu comissões para a
intermediação de assuntos internos e externos, objetivando a democratização do Judiciário
Trabalhista catarinense e o compartilhamento da busca de soluções administrativas entre
os segmentos envolvidos, compostos pelo SINTRAJUSC, AMATRA 12, AJUT, OAB/SC e a PRT
da 12ª Região. Também foi instituído o Fórum de Aconselhamento para Gestão de Recursos
Orçamentários com o objetivo de auxiliar a administração do TRT na gestão orçamentária.
A 1ª Vara do Trabalho da Capital disponibilizou, em novembro de 2003, no site do TRT,
pelo endereço www.trt12.gov.br e na Portaria do Foro Trabalhista de Florianópolis, a
listagem com o nome de aproximadamente 800 empregados que têm valores a receber,
relativos a alvarás judiciais, que estão disponíveis na Secretaria da 1ª Vara do Trabalho de
Florianópolis, em média, há quase 10 anos.
A Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa instituiu, por meio da Portaria n.º 325, de 14 de março
de 2003, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPDA, com o objetivo de

implantar o Programa de Gestão Documental, o qual tratará da avaliação, guarda,
arquivamento e eliminação de documentos no âmbito deste Regional.

REGIMENTO INTERNO
No dia 6 de junho de 2003, o Juiz José Luiz Moreira Cacciari, então Presidente da Comissão
de Regimento Interno, entregou oficialmente à Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa a redação
final do novo Regimento Interno deste Regional, homologado na sessão administrativa do
dia 22 de maio. O novo Regimento entrou em vigor em 1º de agosto de 2003 e foi
elaborado para se adequar às alterações legais e para impor maior agilidade ao trâmite
processual e à desburocratização de procedimentos. O novo Regimento Interno está
disponibilizado na home page deste Tribunal.

CARTILHA EDUCATIVA
O TRT lançou, em novembro de 2002, no Instituto Estadual de Educação, a sua primeira
cartilha educativa voltada ao público externo, visando aproximar a Justiça Trabalhista da
comunidade. A cartilha "Você conhece a Justiça do Trabalho de SC?" foi elaborada pela
ASCOM, sob a supervisão do Corregedor Juiz Marcus Pina Mugnaini. Esta primeira Cartilha
teve como público alvo os alunos do 2º grau das escolas públicas de Santa Catarina e está
sendo distribuída pelo Corregedor Regional, que, em suas viagens de inspeção correicional,
mantém contato com alunos das escolas públicas e universidades locais.

REGIME DE SOBREAVISO
De 20 de dezembro de 2002 a 6 de janeiro de 2003, o TRT de Santa Catarina executou,
pela primeira vez, um regime de sobreaviso envolvendo Juízes de 2º grau, o que inclui os
dias úteis, os fins de semana e os feriados do período de recesso forense.
A Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa, idealizadora da inovação, contou com a adesão da
Corte e entende que a medida é uma garantia a mais do pronto atendimento ao
jurisdicionado.

INFORMATIZAÇÃO
Em 2002, o TRT de Santa Catarina iniciou a instalação dos servidores de rede e dos
equipamentos de prevenção contra queda de energia adquiridos através de processo
licitatório iniciado em 19 de março de 2002. Foram adquiridos 29 servidores de rede e 9
equipamentos, contra queda de energia, que contemplarão todas as Unidades da 12ª
Região. Para a aquisição dos equipamentos, a administração do TRT considerou o término
da garantia dos equipamentos em uso e a necessidade de melhorar a qualidade dos
sistemas que atendem a instância de 1º Grau.
O TRT de Santa Catarina, através da Assessoria de Recurso de Revista, participou, em
agosto de 2002, da elaboração de um software com o objetivo de auxiliar no exame dos
pressupostos de admissibilidade do recurso de revista proferidos por este Tribunal e que
será adotado pelos demais Tribunais Regionais do Trabalho do País.
Em outubro de 2002, o TRT ampliou a segurança do Sistema de Peticionamento Eletrônico,
com a aquisição da Protocolizadora Digital de Documentos Eletrônicos. Com ela, o
advogado pode enviar via internet suas petições e obter, após o envio, um recibo eletrônico
com resumo criptográfico da petição, contendo data e horário do protocolo.

SISTEMA ÚNICO DE PROTOCOLO - SUP
Em Janeiro de 2004, foi implantado no TRT o Sistema Único de Protocolo - SUP, com o
objetivo de racionalizar procedimentos internos no protocolo de documentos oficiais ou nos
documentos recebidos pelo Tribunal de órgãos ou pessoas externas. No novo sistema, as
informações de protocolo serão centralizadas num mesmo banco de dados e separadas em
tabelas específicas por assunto, o que também facilitará a pesquisa e a elaboração de
estatísticas.
Fontes: Biênio 2002/2004 - Assessoria de Comunicação Social – ASCOM,
In Vigilando, Resenha, Informativo Eletrônico 12ª Hora, Notícias do TRT, Clipping
(disponíveis na Internet, no site do TRT).

