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VARA DO TRABALHO DE ÓBIDOS. TRANSFERÊNCIA. 

Deve ser revogada a decisão deste E. 

Tribunal Regional que aprovou a 

transferência da Vara do Trabalho de 

Óbidos para Altamira, haja vista que não 

atende aos preceitos da Lei nº 10.770/2003 

(art. 28), nem tampouco as expectativas 

dos jurisdicionados quanto ao sagrado 

direito universal do acesso à Justiça. 

I – Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado por 

diversas entidades interessadas (Conselho da Subseção de Santarém da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará; Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil; Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará; 

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região – AMATRA 

VIII; Assembleia Legislativa do Estado do Pará; e Prefeitura Municipal de 

Juruti) contra a decisão deste E. Tribunal Regional que, por maioria de 

votos, deliberou sobre a transferência da Vara do Trabalho de Óbidos para 

Altamira (Processo TRT P-02225/2012 – Resolução nº 058/2012). 

II – Em 02 de agosto de 2012, o E. Regional, com a presença de 

quatorze (14) Desembargadores – estando nove (9) Desembargadores 

ausentes, sobretudo por motivo de férias – decidiu, por maioria de votos, 

transferir a Vara do Trabalho de Óbidos para Altamira, e deliberou 

instalar em Óbidos um Posto Avançado de Justiça do Trabalho (PAJT). 

III – Preliminarmente, cumpre assinalar que, dada a relevância 

da matéria, era aconselhável aguardar o comparecimento de todos os 

membros do Tribunal para apreciar a questão, o que não foi observado, 

porque diversos Desembargadores estavam ausentes, conforme ressaltado.  

IV – A partir da edição da Lei nº 10.770, de 21.11.2003 (art. 

28), a transferência da sede de Vara do Trabalho - que antes dependia de 

lei federal - passou à competência administrativa do respectivo Tribunal 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
GABINETE DO DESEMBARGADOR DO TRABALHO VICENTE JOSÉ MALHEIROS DA FONSECA 

Trav. D. Pedro I, nº 746, 2º andar, sala 209 - Umarizal - Belém-Pará-Brasil – CEP 66050-100 
Telefones: (91) 4008-7022/7199 (Fax: 3223-1626) – E-mail: vmalheiros.gab@trt8.jus.br  

 

PROCESSO TRT-8ª P-02225/2012 
 

2 

Regional do Trabalho. Dispõe o art. 28 da Lei nº 10.770/2003: "Cabe a 

cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua Região, mediante ato 

próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho, bem 

como transferir-lhes a sede de um Município para outro, de acordo com a 

necessidade de agilização da prestação jurisdicional trabalhista". 

V – Na época em que esse procedimento dependia de lei federal, 

o ato do Congresso Nacional era precedido, evidentemente, de estudos e 

pareceres das Comissões técnicas, com seus respectivos relatores, até 

chegar ao Pleno do Parlamento Brasileiro, com exigência de quorum e 

requisitos estabelecidos na Constituição da República e no Regimento 

Interno de ambas as Casas do Congresso Nacional (Câmara Federal e Senado 

da República). 

VI – Além disso, qualquer ato administrativo deve observar os 

princípios e normas constitucionais, conforme determina o art. 37 da 

Carta Magna: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência".  

VII – Todo ato administrativo, ainda mais com a importância da 

transferência de uma Vara do Trabalho, como na hipótese em tela, deve ser 

devidamente fundamentado e instruído com a necessária cautela. 

VIII – A transferência da Vara de Óbidos para Altamira não 

observou nada disso. A deliberação do E. TRT-8 ocorreu em meio a um 

debate travado, em plenário da Corte, sobre a transferência de uma Vara 

do Trabalho de Tucuruí para Macapá (AP). Ao meio desse debate surgiu, de 

repente e de surpresa, uma opinião sobre a transferência também da Vara 

de Óbidos para Altamira, sem que esta decisão fosse precedida de um 

devido processo legal (assegurado no texto constitucional), com estudos, 

pareceres, oitiva dos interessados etc... Nada disso foi observado.

IX – Em suma, o fato da transferência da sede de Vara do 

Trabalho poder ser procedida, atualmente, por ato administrativo do TRT, 
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quando antes dependia de lei federal, não significa que o Tribunal possa 

implementar essa medida de forma arbitrária, sem qualquer fundamentação 

plausível e sem observância de mínimos estudos e requisitos que 

justifiquem o procedimento, ainda mais em prejuízo evidente dos 

jurisdicionados pela Vara do Trabalho de Óbidos, como é o caso em exame. 

X – Além da demanda reprimida e das distâncias amazônicas, que 

dificultam o cumprimento do preceito contido no art. 28 da Lei nº 

10.770/2003 ("... necessidade de agilização da prestação jurisdicional 

trabalhista"), a transferência da Vara de Óbidos constitui um evidente 

retrocesso sócio-econômico para a região do Oeste do Estado do Pará, pois 

os jurisdicionados dos Municípios de Óbidos, Alenquer, Curuá, Faro, 

Juruti, Oriximiná e Terra Santa, serão obrigados a ajuizar reclamação 

trabalhista perante as Varas do Trabalho sediadas na cidade de Santarém 

(PA), tornando, assim, estes órgãos de 1º Grau de jurisdição com mais 

acúmulo de serviço, sem falar nas demandas trabalhistas resultantes de 

grandes projetos empresariais na Região (Porto Trombetas - Mineração Rio 

do Norte, em Oriximiná, desde a década de 70; e, atualmente, o Projeto 

Mineração da Alcoa, em Juruti – que deverá permanecer naquela região por 

quase um século –, dentre outros). 

XI – Por outro lado, há reivindicações de vários segmentos 

sociais para que a Vara do Trabalho de Óbidos seja mantido naquela 

cidade, inclusive de parte da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 

Pará (OAB-PA) – Conselho Federal, Conselho Estadual e Subseção de 

Santarém –, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, da Associação 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região (AMATRA-8); e da 

Prefeitura Municipal de Juruti. 

XII – Apesar disso, a digna Presidência do E. TRT-8 determinou 

a remessa dos autos para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quando 

deveria submeter a matéria à reconsideração do Pleno do TRT-8, como de 

direito. Os autos somente retornaram ao âmbito deste E. Regional por 

força de liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança, sob a minha 
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Relatoria, impetrado pela OAB-PA (Processo TRT-8ª/SE I/MS 0000606-

64.2012.5.08.0000). 

XIII – Naquela decisão liminar, observei que a matéria, em 

apreço, havia sido examinada no r. decisório da lavra do Excelentíssimo 

Desembargador Gabriel Napoleão Velloso Filho, em Mandado de Segurança 

impetrado pela Associação dos Magistrados Trabalhistas da Oitava Região, 

conforme os seguintes trechos que transcrevo, in verbis:  

PROCESSO TRT 8ª/Pleno/ Rcl 0000598-87.2012.5.08.0000 

Analisando-se, a princípio, o pedido realizado pela 
associação, vê-se que a pretensão era a declaração de nulidade 
da Resolução Regional nº 58/2012, que transferiu a Vara do 
Trabalho de Óbidos para Altamira, sob os seguintes argumentos: 
a) violação ao art. 24 do Regimento Interno (publicidade); b) 
ausência de ciência prévia ao juiz titular da Vara de Óbidos; 
c) violação à decisão do CNJ que indeferiu a criação de outra 
Vara em Altamira. No pedido final, formulou o requerimento de 
anulação da referida resolução ou, em pedido subsequente, em 
sua revogação, pois "destituída de conveniência administrativa" 
e em desacordo com o deliberado pelo CSJT e CNJ. 

Pela certidão de fls. 12v e 13 dos autos, a decisão de 
transferir a Vara de Óbidos para Altamira foi tomada após 
deliberação em sessão, uma vez que não estava prevista, 
originalmente, na pauta publicada. Seguiu-se discussão sobre a 
localidade que receberia o órgão judicial transferido, 
definindo-se a cidade de Altamira, por maioria de votos. 

As questões levantadas pela associação, que formula 
impugnação à Resolução, não foram apreciadas pelo Tribunal, 
mesmo porque, como não houve publicação prévia do assunto em 
pauta, não havia como prever-se que a matéria seria discutida. 
Da mesma forma, não há dúvida que a intenção da associação era 
palpitar o tema perante o próprio Tribunal para permitir que 
fosse avaliado o pedido de anulação do ato administrativo ou, 
em pedido sucessivo, sua revogação. 

XIV – Em outro Mandado de Segurança, ainda impetrado pela OAB-

PA, concedi liminar para determinar que fossem retirados da pauta do dia 

08 de novembro de 2012 os presentes autos (Pedido de Reconsideração 

relativo ao Processo TRT P-02225/2012 – transferência da Vara do Trabalho 

de Óbidos para Altamira), “bem como incluídos em pauta publicada no 

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, para sessão futura do E. 

Tribunal Pleno, com vistas a possibilitar a inscrição da impetrante para 
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realização de sustentação oral, se assim o requerer” (Processo TRT-8ª/SE 

I/MS 0000652-53.2012.5.08.0000). 

XV – O E. Regional decidiu instalar em Óbidos um "Posto 

Avançado", em substituição à Vara do Trabalho transferida. Ocorre que a 

ideia de instalação de um "Posto Avançado" poderia ser implementada na 

região do Projeto de Belo Monte (Altamira-PA), que ainda não dispõe de 

uma Vara do Trabalho; e não em Óbidos, que já possui uma Vara do 

Trabalho, criada há mais de 23 anos, pela Lei nº 7.729, de 16.01.1989 

(art. 15), sediada num dos mais tradicionais Municípios do Estado do 

Pará, onde nasceram dois ex-Presidentes do TRT-8 e do TST (Raymundo de 

Souza Moura e Ríder Nogueira de Brito) e o Desembargador José Edílsimo 

Eliziário Bentes, ex-Presidente do TRT-8, por sinal também ausente, por 

motivo de férias, na sessão que decidiu a transferência questionada. 

XVI – Não deve ser descartada circunstância de que a criação 

de uma Vara do Trabalho em Altamira (PA), nesta Região, não recebeu 

aprovação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujas decisões têm 

efeito vinculante, pelo que a transferência da Vara de Óbidos para aquela 

cidade pode constituir uma forma de desrespeito àquela decisão superior.  

XVII – Lembro que há mais de dez (10) anos, quando se 

apresentou a infeliz proposta de extinção da Justiça do Trabalho, na 

época em que fui Presidente do E. TRT-8ª Região e Coordenador do Colégio 

de Presidentes e Corregedores dos TRTs do Brasil (COLEPRECOR), pretendeu-

se, como alternativa, abolir alguns Tribunais Regionais do Trabalho, 

chamados de “pequeno porte”, sob o pretexto de que, em algumas Regiões, 

havia menos de dez ou doze Juntas de Conciliação e Julgamento 

(atualmente, Varas do Trabalho). Essa proposta não foi acolhida e, assim, 

foram mantidos todos os vinte e quatro (24) TRTs, inclusive aqueles 

chamados de “pequeno porte”, justamente para assegurar o direito de 

acesso à Justiça do Trabalho, sobretudo nos rincões mais longínquos de 

nossa vasta Região Amazônica e deste imenso Brasil, tão diferente e 

contrastante, de Norte a Sul, de Leste a Oeste. 
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XVIII - Enfim, a transferência da Vara do Trabalho de Óbidos 

para Altamira não atende absolutamente aos preceitos da Lei nº 

10.770/2003 (art. 28), nem tampouco as expectativas dos jurisdicionados 

do Oeste do Pará, especialmente da população residente nos Municípios de 

Óbidos, Alenquer, Curuá, Faro, Juruti, Oriximiná e Terra Santa, como 

também de Santarém, ficando, sem dúvida, comprometido o sagrado direito 

universal do acesso à Justiça. 

XIX – ANTE O EXPOSTO, conheço dos Pedidos de Reconsideração e 

dou-lhes provimento para, preliminarmente, anular a decisão regional 

quanto à transferência da Vara de Óbidos para Altamira, à falta de 

prévios estudos que possam justificar a medida; e, no mérito, voto pelo 

acolhimento dos Pedidos de Reconsideração para revogar a decisão 

regional, proferida nos autos do Processo TRT P-02225/2012 (Resolução nº 

058/2012) e manter a Vara do Trabalho de Óbidos em sua atual jurisdição, 

conforme os fundamentos. 

Sala de Sessões do Pleno do Egrégio Tribunal Regional do 

Trabalho da Oitava Região. Belém, 17 de janeiro de 2013. 

 

______________________________________________________                                             
          VICENTE JOSÉ MALHEIROS DA FONSECA 

Desembargador do Trabalho 


