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Interessados  

Conselho da Subseção de Santarém da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional do Estado do 
Pará; 
 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 
 
Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 8ª Região; 
 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 
 
Município de Juruti (PA) 
 

  

 

 

Transferência da Vara do Trabalho de Óbidos (PA) para a cidade de 

Altamira (PA. 

 

 

 

Voto apresentado por Sua Excelência o 

Desembargador JOSÉ EDÍLSIMO ELIZIÁRIO 

BENTERS, por ocasião do julgamento pelo 

E. TRT da 8ª Região do pedido de 

reconsideração quanto a decisão sobre a 

Vara do Trabalho de Óbidos (PA). 

 

 

VOTO: 

Trata-se de um pedido de reconsideração, cuja previsão, 

para os casos de punição disciplinar de servidor público,  está no 
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art. 106 da Lei nº 8.112/90 e no art. 56, § 1º, da Lei nº 9.784/99 

para o processo administrativo em geral. 

A reconsideração aqui pretendida é para rever e extinguir 

o ATO ADMINISTRATIVO  que formalizou a transferência da Vara do 

Trabalho de Óbidos (PA) para o município de Altamira (PA). 

De acordo com o art. 1º da Resolução nº 058, deste E. 

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, datada de 2 de agosto 

de 2012 e publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 

22 daquele mesmo mês e ano, foi formalizada a transferência da Vara 

do Trabalho de Óbidos (PA) para a cidade de Altamira (PA), devendo 

ser instalada como a Segunda Vara do Trabalho daquele município. 

De acordo com os fundamentos registrados nos 

considerandos daquele ato administrativo, os estudos técnicos que 

foram realizados o foram para  subsidiar a elaboração de 

Anteprojeto de Lei de Criação de Vara do Trabalho em Altamira (PA), 

quer dizer, não foram para subsidiar a remoção da Vara do Trabalho 

de Óbidos (PA). E sobre este assunto é oportuno informar que o 

Conselho Nacional de Justiça -CNJ, analisando o referido 

Anteprojeto concluiu não ser necessária a criação da Segunda Vara 

do Trabalho no município de Altamira (PA). 

O principal fundamento levantado, não no processo mas nas 

discussões travadas em torno da transferência de uma das Varas do 

Trabalho de Tucuruí (PA), foi o alegado pequeno movimento da Vara 

do Trabalho de Óbidos (PA), tanto que num dos considerandos da já 

referida resolução, foi “a queda da demanda forense na atual 

jurisdição da Meritíssima Vara do Trabalho de Óbidos e o aumento 

dessa demanda na jurisdição da Meritíssima Vara do Trabalho de 

Altamira”. 
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Essa afirmação, data venia, não é verdadeira. 

Vejamos. 

De acordo com os registros estatísticos feitos pela 

Corregedoria Regional, o movimento processual da MM. Vara do 

Trabalho de Altamira (PA) foi seguinte: 

Ano de 2009 = 1.071 reclamações 

Ano de 2010 =   674 reclamações 

Ano de 2011 =   946 reclamações 

Ano de 2012 = 1.132 reclamações  

 

Enquanto isso, na Vara do Trabalho de Óbidos (PA), ainda 

de acordo com os dados estatísticos deste TRT da 8ª Região, no ano 

de 2009 foram recebidas 753 (setecentos e cinquenta e três) 

reclamações; no ano de 2010, recebeu 604 (seiscentos e quatro) 

reclamações; no ano de 2011 recebeu 470 (quatrocentos e setenta) 

reclamações e no ano de 2012 recebeu um total de 610 (seiscentas e 

dez) reclamações. 

 Portanto, a demanda forense na atual jurisdição da 

Meritíssima Vara do Trabalho de Óbidos (PA) NÃO está em queda, já 

que o número de reclamações no ano de 2012 foi superior aos anos de 

2010 e 2011. 

 A Lei No 6.947, de 17 de setembro de 1981, que 

estabelecia normas para criação e funcionamento das então Juntas de 

Conciliação e Julgamento, dispõe em seu artigo primeiro que "A 

criação de Junta de Conciliação e Julgamento está condicionada à 

existência, na base territorial prevista para sua jurisdição, de 

mais de 24.000 (vinte e quatro mil) empregados ou ao ajuizamento, 
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de média igual ou superior, no último triênio, de pelo menos 240 

(duzentas e quarenta) reclamações anuais.". 

 Conforme dados acima da Vara do Trabalho de Óbidos (PA), 

a média de reclamações do triênio (2009, 2010, 2011) é de 609 

(seiscentos e nove) reclamações. Portanto, mais do dobro legalmente 

previsto para justificar a existência de uma Vara do Trabalho em um 

município. 

 A Resolução nº 63, de 28 de maio de 2010, do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que está em vigor e que 

institui a padronização da estrutura organizacional e de pessoal 

dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus no 

Brasil, dispõe em seu artigo oitavo que "A sede de Vara do Trabalho 

que receber até 350 (trezentos ecinquenta) processos anuais poderá 

ser transferida para município de maior movimentação processual, na 

forma prevista no art. 28 da Lei n.º 10.770/2003.". 

A Vara do Trabalho de Óbidos (PA), de acordo com os dados 

estatísticos que acima registramos, atendeu, desde sua instalação, 

um número de processos bem superior ao limite estipulado pela 

Resolução nº 63/2010, do CSJT. Em outras palavras, o número de 

reclamações por aquela Vara do Trabalho NÃO autoriza a sua 

transferência para outro Município.  

A Vara do Trabalho de Óbidos (PA), de acordo com o art. 

8º da Lei nº 10.770/2003, tem jurisdição no respectivo Município e 

nos Municípios de Alenquer, Curuá, Faro, Juriti, Oriximiná e Terra 

Santa, todosd no Estado do Pará. 

De acordo com os dados estatísticos do IBGE referente ao 

censo de 2010, a população desses municípios é a seguinte: 

 

Alenquer =  52.714 habitantes 

Curuá    =  12.262 habitantes 

Faro     =   8.181 habitantes 
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Juruti   =  47.123 habitantes 

Óbidos   =  49.254 habitantes 

Oriximiná=  62.963 habitantes 

Terra Santa 16.952 habitantes 

 

A somatória desses números, atesta que a Vara do Trabalho 

de Óbidos (PA) atende uma população de 249.439 (duzentos e quarenta 

e nove mil quatrocentos e trinta e nove) habitantes. O que signfica 

que se apenas 10% (dez por cento) dessa população for empregado 

formalmente admitido, só isso já atende a exisgência do art. 1º da 

Lei nº 6.947, de 17 de setembro de 1981. 

Mas não é só isso.         

 A transferência da Vara do Trabalho de Óbidos (PA) 

contraria o direito fundamental e constitucional de acesso à 

justiça pelos cidadãos dos municípios mencionados. E não adianta 

argumentar, em sentido contrário, com a possível instalação de um 

Posto Avançado da Justiça do Trabalho naquele local, a exemplo do 

que ocorre com as instituições bancárias. E fazendo apenas uma 

singela ilustração sem nenhum outro sentido que não seja retratar 

bem a situação. Uma coisa é a cidade sede da copa do mundo; outra 

coisa é a cidade onde uma ou duas seleções irão treinar para a copa 

do mundo. 

 A negativa de acesso à justiça atingirá, especialmente, 

os jurisdicionados mais carentes.  

E uma vez mais vou utilizar uma ilustração cujo sentido é 

apenas comparar e alertar meus pares para uma reflexão. 

Uma coisa é a pessoa acordar e pisar no granito ou na 

lajota que seja; outra é acordar e pisar no chão batido ou no 

charco ou mesmo no tijuco, ainda que seja para beber uma tipuca. 

Temos paraense que conhece Londres e Paris, mas não conhece a Ilha 

de Marajó a maior Ilha fluvial do Mundo. É preciso conhecer a 

Região Oeste do Pará, para perceber o quanto é difícil para as 
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pessoas, os seres humanos que ali habitam, chegar e bater na 

cancela de um órgão do Poder Judiciário para pleitear um direito 

violado. E isso não é só em relação a Justiça do Trabalho, é em 

relação também a Justiça Estadual comum.  

A Paz Social e a Segurança Jurídica, enquanto harmonia 

social decorrente da certeza dos indivíduos de agir conforme o 

direito, são valores constitucionais manifestados desde o preâmbulo 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 Em consequência, o Acesso à Justiça é comando 

constitucional expresso no artigo 5º, inciso XXXV, "a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito", o que implica no dever do Estado de proporcionar esse 

acesso. 

Uma vez mais invoco a Lei Ordinária nº 6.947, de 17 de 

setembro de 1981, porque é nela que consta, em seu art. 2º, que "A 

jurisdição de uma Junta de Conciliação e Julgamento, hoje Vara do 

Trabalho, só poderá ser estendida a Municípios situados em um raio 

máximo de 100 (cem) quilômetros da sede e desde que existam 

facilidades de acesso e meios de condução regulares". 

 A distância entre os municípios que fazem parte da 

jursidição da Vara do Trabalho de Óbidos (PA) e o município de 

Santarém (PA), que é o mais próximo com Varas do Trabalho, e que 

possívelmente absorveria a jurisdição daquele órgão, é, em sua 

quase totalidade, superior e bem superior a 100 (cem) quilômetros. 

Naquele rincão da Amazônias as distâncias são calculadas pelo tempo 

de duração da viagem, seja ela de barco, lancha, navio, canoa à 

vela ou mesmo aeronave. De carro é muito difícil. O sonho é fazer 

uma ponte sobre o Rio Amazonas, cujo trecho de menor distância 

entre uma margem e outra é de 1.800 (mil e oitocentso) metros. Por 

coinciência em frente de Óbidos (PA). 

Penso, data venia, que não se deve e enm se pode medir a 

necessidade de um órgão do Poder Judiciário brasileiro passar a 
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existir ou permanecer em um local, levando-se em conta apenas os 

dados numéricos, somente a estatística. 

No mesmo dia 2 de agosto de 2012, dia em que foi decdido 

por este E. Tribunal Pleno a transferência da Vara do Trabalho de 

Óbidos (PA) para outro municípío, realizava-se na cidade de Recife 

no Estado de Pernambuco, uma reunião internacional de Diretores de 

Escolas Judiciais. Ali estava na condição de diretor da Escola 

Judicial do E. TRT da 8ª Região e por isso não participei da 

mencionada sessão deste órgão. A notícia da decisão ali chegou. Na 

oportunidade, o magistrado Roberto Portugal Bacelar, que fazia uma 

exposição, e a propósito da notícia, revelou que ficou anos e anos 

como Titular de uma Vara da Justiça do Estado do Paraná, no 

interior daqeuele Estado, cujo movimento era de uma ou duas ações 

ajuizadas por mês, mas que apesar disso, o Poder Judiciário 

Estadual e o próprio Estado, sempre entenderam que era e é seu 

dever, dadas as peculiaridades da região, manter naquele local um 

órgão do Poder Judiciário. A presença do Poder Judiciário em 

qualquer local, é sempre importante, basta sua existência para 

inibir conflitos ou proporcionar uma autocomposição dos conflitos 

porventura existentes. 

Conforme registrei no preâmbulo desta manifestação, o 

caso em discussão é o ato administrativo materializado por meio de 

uma Resolução baixada pelo E. TRT da 8ª Região. 

Uma das razões pelas quais o ato deve ser revisto, é a 

possível violação ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, inciso 

LIV). O ato administrativo não teria sido precedido de um processo 

com estudos e manifestações que o assunto exige para sua validade. 

A revisão de um ato administrativo visa sua extinção, o 

que implica na retirada de seus efeitos tanto no âmbito interno 

como no âmbito erxterno. A retirada desses efeitos, no âmbito 

administrativo, cabe a própria administração a partir do seu poder 

de autotutela, o que pode se dar tanto pela revogação, ou seja, por 
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análise de mérito, ou, ainda, pela anulação pelo reconhecimento de 

uma ilegalidade do ato. 

A possibilidade de revisão de um ato administrativo, está 

há muito sedimentada na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal 

Federal, que, em dado momento, consagrou o poder de autotutela que 

a Administração Pública possui, tendo editado a Súmula nº 473, cujo 

teor é o seguinte: 

 

"A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 

se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniêrncia ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial". 

 

Por isso Senhora Presidente, com base nas considerações e 

fundamentos, e aderindo a tese de Sua Excelência a Desembargador 

Ida Selene Duarte Sirotheau Correa Braga, meu voto no sentido de 

acolher o pedido e reconsideração e declarar a nulidade da 

Resolução nº 058, de 2 de agosto de 2012, do E. TRT da 8ª Região, 

devendo a Vara do Trabalho de Óbidos permanecer onde se encontra. 

Tudo de acordo com a fundamentação. 

  

 José Edílsimo Eliziário Bentes 

Desembargador do Trabalho 


