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Há 32 anos, nasceu o Tribunal Regional do 

Trabalho da 10a Região, transformando em realidade 

um antigo sonho dos trabalhadores, empresários e 

advogados do Distrito Federal.

Este livro conta a trajetória desta importante 

instituição do Poder Judiciário Nacional, seus 

antecedentes, suas conquistas, sua estrutura 

organizacional, além de traçar todo o panorama 

histórico, desde o Brasil-Colônia até a sua 

instalação.

Por tudo que vimos, o Instituto Justiça 

& Cidadania tem imenso orgulho de participar 

desse projeto de resgate da história da Justiça 

brasileira, com o patrocínio da Caixa Econômica 

Federal.

Tiago Salles
Presidente do Instituto Justiça & Cidadania
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desembargadora elaine maChado VasConCelos 
Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região

ApReSenTACAOAPRESENTACAO

7   de julho de 1981. nasce o Tribunal Regional do Trabalho da 10a 

Região, transformando em realidade um sonho de longa data de 

dirigentes sindicais, empregadores, advogados e tantos outros 

defensores da criação de um TRT sediado em Brasília. 

Este livro, produzido graças ao patrocínio da Caixa Econômica federal, 

conta a trajetória do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito federal e 

Tocantins, seus antecedentes e suas conquistas. ao mesmo tempo, resgata 

histórias de lutas e vitórias dos trabalhadores brasileiros. uma história que 

tem início muito antes do emblemático 1o de maio de 1941, quando o então 

presidente Getúlio Dorneles Vargas anunciou a instituição da Justiça do 

Trabalho no Brasil.

a exemplo de outros tribunais trabalhistas Brasil afora, o TRT da  

10a Região também participou, ativamente, da luta pela manutenção da Justiça 

do Trabalho no País, por ocasião da tentativa de sua extinção, durante os debates 

da chamada “reforma do Judiciário”, nos idos de 1990.

ao longo das três décadas de sua existência, a Justiça do Trabalho do 

Distrito federal e Tocantins vem construindo, tijolo por tijolo, sua história, 

tendo por argamassa o espírito desbravador de quem não foge dos desafios do 

mundo contemporâneo, cada vez mais exigente.

Que o leitor se sinta dentro desta história e possa perceber os frutos 

resultantes da luta de homens e mulheres na edificação de uma Justiça digna, 

eficiente, veloz, moderna e, em especial, cada vez mais humana! 
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josé luCiano Castilho pereira
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

pReFÁCIOPREFÁCIO

CComo é sabido, somos um povo sem memória, e quem não conhece 

sua história está condenado a repetir seus erros.

agora mesmo, em meio a tantas manifestações populares, com as 

autoridades parecendo desnorteadas, se torna possível o clamor por um regime 

mais forte. Poucos se recordam que já vivemos momentos como este...

assim, é sempre útil e salutar celebrar datas que nos façam preservar 

nossa memória.

no Tribunal superior do Trabalho, comemorando os 60 anos da 

ClT e saudando um de seus redatores, o Ministro arnaldo süssekind, tive 

oportunidade  de dizer o seguinte:

“...alfREDo BosI – Tratando do Tempo e dos Tempos – 

afirma que a memória das sociedades precisa repousar em sinais 

inequívocos, sempre iguais a si mesmos. E nada mais igual a si 

mesmo que as datas. Daí que datas são pontos de luz sem os 

quais a densidade acumulada dos eventos pelos séculos dos 

séculos causaria um tal negrume que seria impossível sequer 

vislumbrar no opaco dos tempos os vultos das personagens e as 

órbitas desenhadas por suas ações.” (cfr. Revista do TST – Vol. 

69. no 2, julho/dez 2003).

assim, é muito oportuno o lançamento de um livro que tenha como 

objetivo cuidar das primeiras três décadas do Tribunal Regional do Trabalho 

da 10a Região.

De sua instalação até agora, o mundo do trabalho mudou muito, 

com enormes reflexos nas leis trabalhistas, requerendo de seus operadores 

– advogados, Procuradores do Trabalho e Magistrados do Trabalho – uma 

permanente reflexão sobre os fundamentos do Direito do Trabalho, porque 

estes são permanentes.

fui nomeado Juiz substituto do Trabalho da 3a Região em outubro de 

1974. no ano seguinte, designado para atuar na 3a Junta de Conciliação de 

Brasília, por trinta dias. Eram cinco as Juntas na Capital da República. Elas 

funcionavam num andar do prédio do Ministério do Trabalho. Entrada pelos 

fundos... apesar do esforço dos funcionários da Justiça, o ambiente físico de 

trabalho era péssimo, onde tudo tinha o ar de sujeira, num prédio que já parecia 

muito velho, embora não tivesse nem vinte anos. a maior parte dos reclamantes 

era composta de candangos vindos de várias partes do Brasil, em busca de um 

sonho que não aconteceu para todos, infelizmente. Eles esperavam bastante 

da Justiça do Trabalho, que, para muitos, era parte do Ministério do Trabalho, 

especialmente aqui, e não tinha como atender os anseios de todos.

Estive, em Brasília, como Juiz substituto, várias vezes, até ser promovido  

a Juiz Titular da  8a JCJ de Brasília, ainda dentro da jurisdição da 3a Região.

Posso testemunhar a grande mudança, para melhor, ocorrida nas 

relações de trabalho nesta Capital, com a presença da Justiça do Trabalho, 

especialmente, a partir da instalação do TRT da 10a Região.            

Mas, nesse campo, a grande revolução foi realizada com a Constituição 

da República de 1988, ao reconhecer o valor social do trabalho como um 

dos fundamentos de nosso Estado democrático de direito, expressamente 

afirmando no seu art. 193, que a ordem social tem como base o primado do 

trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social.

Mas, como acentua fáBIo KonDER CoMPaRaTo:  

“Por força, sobretudo da predominância positivista do século 

XX, continuamos a tratar o fenômeno jurídico como se fora 

puro pensamento expresso em palavras, mero conjunto de 

proposições normativas, a serem analisadas no registro exclusivo 

da lógica formal.” (cfr. prefácio à obra Temas de Direitos Humanos 

– fláVIa PIoVEsan – Ed. saraiva – Ed. 2013 – pág. 15).

aproveitemos, pois, esta publicação para que ela nos mantenha 

atentos à raiz do Direito do Trabalho, que continua existindo para preservar 

a dignidade humana do trabalhador, pois o trabalho não é uma mercadoria, 

como já pontificado na Declaração de filadélfia da oIT, em 1944. 

no mais, deve ainda ser lembrada a lição de GaBRIEl GaRCIa 

MaRQuEs, afirmando que “a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a 

gente recorda, e como recorda  para contá-la”.  





CAPÍTULO ICApÍTULO I
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DDepois do descobrimento do Brasil, por volta de 1530 os primeiros 

imigrantes a chegar ao País foram os próprios portugueses. 

Vieram para dar início ao plantio de cana-de-açúcar. logo depois, 

ainda na primeira metade do século XVI, vieram os africanos. não por vontade 

própria, mas à força, para trabalharem nos engenhos dos portugueses na Região 

nordeste. Escravizados, os negros foram trazidos d’áfrica em porões de navios 

negreiros portugueses, espanhóis e ingleses. Durante quase 300 anos homens, 

mulheres e crianças foram vendidos como se fossem mercadorias, para serem 

explorados de forma desumana e cruel. 

a exploração da farta força de trabalho negra, sem qualquer proteção ou 

amparo, não ficou restrita aos extensos canaviais. na mineração, nos serviços 

domésticos e nas mais variadas atividades agrícolas que ganharam espaço na 

economia brasileira a partir do século XVI, lá estavam os negros, ajudando a 

construir a história do País e, por que não, protagonizando os primórdios da 

colonização brasileira.

a partir de 1818, durante a regência de D. João VI, começaram a 

chegar os primeiros imigrantes não portugueses em busca de oportunidades 

na terra nova. Eram suíços, pomeranos e outros grupos germânicos, italianos, 

eslavos, turcos, árabes e japoneses, dentre outros, que se instalaram em 

diversas regiões do País, sobretudo em áreas ainda pouco habitadas, nas 

quais adquiriam, por financiamento, pequenas propriedades. nas grandes 

esCraVos, imigrantes e Candangos

propriedades, a mão de obra escrava continuava a predominar. Era ela que 

sustentava a economia. 

Com a abolição da escravatura, em 1888, a entrada de imigrantes 

europeus passou a ser incentivada pelo governo. a mão de obra escrava tinha 

de ser substituída por profissionais qualificados para trabalharem nas fazendas 

de café do interior de são Paulo e de Minas Gerais, na zona rural da Região sul 

e na indústria paulista ainda incipiente.

Mas, o Brasil não vivenciou apenas a chegada de imigrantes estrangeiros. 

Houve também correntes migratórias internas, como a dos candangos, que se 

dirigiram ao Planalto Central para trabalhar na construção de Brasília. foram 

mais de 60 mil pessoas que vieram, sobretudo, da Região nordeste, em busca 

de dias melhores. 

Migrantes brasileiros e imigrantes estrangeiros tiveram em comum 

a busca de novas oportunidades, deixando para trás sua terra natal por livre 

arbítrio, embora tivessem de enfrentar tarefas árduas e difíceis condições 

de vida. ao contrário dos africanos, que foram trazidos ao Brasil à força, na 

condição de escravos, sem expectativa de dias melhores e sujeitos a atrocidades 

impostas por seus senhores.

Em comum, todos esses grupos humanos têm a contribuição que 

deram à cultura brasileira. Essa contribuição se manifesta, principalmente, na 

culinária, na música, nas artes plásticas e na arquitetura.
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AA base do sistema escravista é a capacidade de se extrair o 

excedente de trabalho escravo pela coação advinda da posse 

permanente do negro cativo. a ideologia escravista parte do 

princípio da superioridade do senhor, vale dizer, da inferioridade do escravo.  

a sociedade escravista via no escravo um capital que se destinava ao trabalho 

como propriedade do senhor. 

Como é de se prever, as fugas de escravos eram frequentes. Como os 

negócios baseados na venda dos negros eram lucrativos, essas fugas eram 

amplamente repercutidas na imprensa. Durante a escravidão, os escravos 

figuravam em anúncios nos jornais como se fossem simples mercadorias 

extraviadas ou roubadas. Diante da aflição dos donos em recuperá-los, os 

cativos eram vítimas do mercantilismo vigente, em função do qual muitos 

comerciantes de escravos tiveram oportunidade de enriquecer.

o escravo não passava de um objeto, de uma coisa que se podia 

legalmente comprar, vender, alugar, avaliar, emprestar, doar, penhorar, arrendar, 

fazendo parte, inclusive, de inventários quando da morte do seu proprietário.

no inventário, deveriam constar, obrigatoriamente, na lista de bens, o 

nome, o estado, a naturalidade, a filiação, a aptidão para o trabalho e a profissão 

de cada escravo. os preços dos escravos variavam de 200 mil a 800 mil réis e a 

sua posse era regulamentada pela lei 4.835, de 1o de dezembro de 1871.

o sistema escravista tinha como bases a submissão absoluta e a 

obediência, sem limites, do negro ao senhor. Para os escravos, não havia 

direitos; eram obrigados a obedecer e respeitar os brancos, que os castigavam 

severamente. Mesmo já no tempo do Império, chegou-se a instituir uma lei 

que estabelecia a pena de morte para os escravos que tivessem matado seus 

senhores, ou que os tivessem ferido, independentemente de quem tivesse razão. 

Esse tipo de proteção era estendido aos parentes dos proprietários de escravos.

a injustiça do sistema esCraVista

as sentenças tinham por base o primeiro artigo da lei 4, de 10 de junho 

de 1835, que determinava as penas com que deveriam ser punidos os escravos 

que matassem, ferissem ou cometessem qualquer outra “ofensa física” contra 

seus senhores etc. 

Esses escravos, somados aos imigrantes europeus e a todos aqueles de 

origens as mais diversas que, ao longo do tempo, aqui aportaram, acabaram 

formando o mercado de trabalho no País. 
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Ministro Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara
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p
 a lenta formação de um merCado de trabalho no país 

Pode-se considerar como marco inicial dessa formação do mercado 

de trabalho o ano de 1850, quando duas leis foram fundamentais 

para pavimentar o caminho rumo à abolição da escravatura – 

tornada realidade quase quatro décadas mais tarde –, a lei Eusébio de Queirós 

e a lei de Terras.

a lei Eusébio de Queirós proibiu, definitivamente, o tráfico de escravos 

para o País, substituindo-o por ações que incentivavam a utilização da mão 

de obra assalariada dos imigrantes europeus. aprovada em 4 de setembro de 

1850, foi a primeira lei a surtir impacto relevante sobre a escravidão, já que, 

anteriormente, outras leis com igual objetivo tinham sido aprovadas, mas sem 

eficácia na prática.

a lei Eusébio de Queirós consagrou na história do Brasil o seu 

autor, o então ministro Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara. 

uma consagração mais do que merecida, já que foi somente com muito 

suor que ele conseguiu o objetivo de se combater a escravidão. o ministro 

argumentou, repetidamente, que muitos fazendeiros estavam endividados 

com traficantes e que havia o risco de um número muito grande de escravos 

abalar a segurança da sociedade. 

Por sua vez, a lei de Terras, promulgada duas semanas após a 

Eusébio de Queirós, em 18 de setembro de 1850, foi a complementação 

desta. ocorre que, com a proibição do rentável tráfico negreiro, o governo 

brasileiro desenvolveu uma política de incentivo para a vinda de imigrantes, 

ao mesmo tempo em que procurou impedir que esses novos contingentes 

de trabalhadores se tornassem proprietários rurais. Em função disso, foi 

aprovada a lei de Terras, que dificultava o acesso à terra por aqueles que não 

possuíssem recursos financeiros.

A primeira lei que visava proibir o tráfico de 
africanos foi a Lei de 7 de novembro de 1831, que 
determinava que todos os escravos que entrassem 
no País seriam livres e que quem participasse do 

contrabando seria severamente punido. Sua eficácia 
não ultrapassou o ano de 1837, quando o tráfico 
atingia proporções ainda maiores. Em 1845, a 
Inglaterra concedeu a si mesma, por meio da lei 
Bill Aberdeen, poderes de jurisdição sobre navios 

suspeitos de contrabando de africanos para o Brasil, 
mas anos depois, o tráfico negreiro, de forma ilegal, 
continuava forte no País. Somente cinco anos mais 
tarde, foi promulgada a Lei Eusébio de Queirós.

A título de curiosidade, vale lembrar que esse fato 
deu origem à expressão “pra inglês ver”. 

A explicação é a seguinte: no Brasil, diz-se que 
algo é “só pra inglês ver” quando, embora exista 
alguma ordem por escrito determinando “x”, as 

pessoas a ignoram e fazem “y”. Todo mundo sabia 
que Portugal dependia da mão de obra escrava para 

colonizar suas terras, especialmente o Brasil, e, 
embora os ingleses exigissem a aprovação dessa lei, 

Portugal não a respeitaria. Ou seja: era 
uma lei “só pra inglês ver”. 
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ao longo das décadas seguintes, foi germinando a semente da criação 

de uma jurisdição trabalhista no País, embora não fosse, à época, uma ideia 

propriamente nova. o resultado foi o Decreto 1.637, de 1907, que previa, no 

artigo 8o, sindicatos ligados por  Conselhos Permanentes de Conciliação e 

arbitragem “destinados a dirimir as divergências e contestações entre o capital 

o trabalho”. Mas a experiência não saiu do papel, pois nenhum sindicato foi 

organizado de acordo com esse decreto.

a necessidade de negociação como condição para o ajuizamento de 

ações é, de fato, bem antiga. Já era prevista na primeira Constituição Brasileira, 

de 1824, ainda em pleno Império1.

anos mais tarde, foram criados, em são Paulo, os primeiros tribunais 

trabalhistas no Brasil, denominados tribunais rurais, em decorrência da 

aprovação da lei Estadual 1.869, de 10 de outubro de 1922. os tribunais rurais 

eram compostos por um juiz togado, um representante dos proprietários 

rurais e outro dos trabalhadores.

Por essa época, já existia o Patronato agrícola, ligado à secretaria de 

agricultura, que se ocupava de tais questões2.

Com o objetivo de construir um consenso entre patrões e 

trabalhadores, com o passar do tempo, foram instituídas no Brasil as 

convenções coletivas de trabalho. Era uma forma de composição de 

interesses entre trabalhadores e empregadores, reflexo da forte influência 

italiana reinante, estimulada pela grande imigração de europeus. Essas 

convenções não surgiram do nada. Tiveram como estopim a insatisfação 

da classe trabalhadora, que, sentindo-se explorada, decidiu cruzar os 

braços, anos antes, e ir às ruas protestar, sob a forma de uma série de greves 

significativas.

1 Constituição Brasileira de 1824. art. 161. sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação, 
não se começará Processo algum. 
2 lei no 1.299-a, de 27 de dezembro de 1911. artigo 1o. É  criado no Estado de são Paulo o Patronato agrícola, 
destinado a auxiliar as execuções das leis federais e estaduais no que concerne à defesa dos direitos e interesses 
dos operários agrícolas.

Movimentos grevistas em são Paulo, junho de 1917



DDispõe sobre as terras devolutas no Imperio, e acerca das que são 

possuídas por titulo de sesmaria sem preenchimento das condições 

legais,bem como por simples titulo de posse mansa e pacifica; e 

determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a titulo 

oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colonias 

de nacionaes e de extrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonisação 

extrangeira na forma que se declara.

[...]

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo 

que não seja o de compra.

Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes 

estrangeiros em uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas 

gratuitamente.

[...]

Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, e nellas se estabelecerem, 

ou vierem á sua custa exercer qualquer industria no paiz, serão naturalisados 

LEI  NÚMERO 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850LeI  nÚMeRO 601, De 18 De SeTeMBRO De 1850

querendo, depois de dous annos de residencia pela fórma por que o foram os da 

colonia de S. Leopoldo, e ficarão isentos do serviço militar, menos do da Guarda 

Nacional dentro do municipio.

Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annualmente á custa 

do Thesouro certo numero de colonos livres para serem empregados, pelo tempo 

que for marcado, em estabelecimentos agricolas, ou nos trabalhos dirigidos pela 

Administração publica, ou na formação de colonias nos logares em que estas mais 

convierem; tomando anticipadamente as medidas necessarias para que taes colonos 

achem emprego logo que desembarcarem.

Aos colonos assim importados são applicaveis as disposições do artigo 

antecedente.

Art. 19. O producto dos direitos de Chancellaria e da venda das terras, de 

que tratam os arts. 11 e 14 será exclusivamente applicado: 1°  á ulterior medição das 

terras devolutas e 2°, á importação de colonos livres, conforme o artigo precedente.

[...]

3 Texto extraído do original



OO maior desses protestos foi a greve geral em 1917. Iniciada na capital 

de são Paulo, estendeu-se por santos, Rio de Janeiro e Curitiba, 

com a adesão de mais de 70.000 operários. Eles exigiam aumento 

salarial, jornada de oito horas e regulamentação do trabalho de mulheres e 

crianças. somente em são Paulo, essa greve mobilizou 45 mil pessoas. 

o governo convocou as tropas do interior e 7 mil milicianos chegaram 

a ocupar a cidade. a Marinha enviou dois navios de guerra para o porto de 

santos. foi grande a repressão ao movimento, a ponto de, em um dos choques 

com a polícia, ter morrido o operário sapateiro antonio Martinez. Mais de 10 

mil pessoas acompanharam o enterro.

um ano depois, trabalhadores têxteis do Rio de Janeiro decidiram 

também mostrar a sua força e cruzaram os braços, conseguindo a adesão de 

cerca de 20.000 operários locais. foram seguidos, em 1919, pelo estado de 

são Paulo, que somou, em um só ano, 14 greves no interior e 64 na capital, 

sendo a mais significativa a denominada “grande paralisação do mês de maio”, 

com a participação de 45.000 trabalhadores. as manifestações eram em 

locais diversos, mas as reivindicações eram parecidas, diante das precárias e 

perigosas condições de trabalho à época, relatadas inúmeras vezes inclusive em 

documentos oficiais.

foram inúmeras as greves promovidas à época e sistematicamente 

reprimidas, principalmente as de 1922 a 1926, no governo artur Bernardes. 

Por isso, é equivocada a ideia que muitos têm de que essa história do Direito 

do Trabalho no Brasil teve início com a implantação do Estado novo, em 1937. 

a própria História se encarregou de colocar os “pingos” nos devidos “is”... 

Basta lembrar o discurso de Getúlio Vargas, no dia 1o de janeiro de 1930, na 

Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, quando expôs a plataforma da aliança 

liberal, no qual destacava a questão social: “se o nosso protecionismo favorece 

os industriais, em proveito da fortuna privada, corre-nos, também, o dever 

de acudir ao proletário com as medidas que lhe assegurem relativo conforto e 

estabilidade e o amparem nas doenças como na velhice”.

unidos, trabalhadores desligam as máquinas
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Casa de força da Companhia siderúrgica nacional
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Getúlio Vargas com seu Estado-Maior, no Paraná, durante a 
Revolução de 1930
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Essa leva de trabalhadores fez surgir a necessidade de um órgão 

com competência para conhecer e dirimir eventuais conflitos 

decorrentes dessa prática coletiva. Com isso, e na esteira das 

modificações político-sociais advindas da revolução de 1930, surgiu o Decreto 

21.396, de 12 de maio de 1932, criando as Comissões Mistas de Conciliação, 

para conciliar os dissídios coletivos. não eram órgãos julgadores. Portanto, 

não podiam impor soluções. 

Meses mais tarde, em 25 de novembro de 1932, o Decreto 22.132 

instituiu as Juntas de Conciliação e Julgamento, que só poderiam ser 

acessadas por trabalhadores sindicalizados, com o objetivo de solucionar 

os litígios trabalhistas individuais “que não afetem as coletividades a que 

pertencerem os litigantes”. Tanto as Comissões Mistas de Conciliação quanto 

as Juntas de Conciliação e Julgamento eram vinculadas ao Poder Executivo 

e controladas pelo Ministério do Trabalho as execuções resultantes das 

decisões desses organismos faziam-se na Justiça comum.

ainda na década de 1930, seguiram-se outras instituições 

extrajudiciais com funções semelhantes em setores localizados, como as 

Juntas de Trabalho Marítimo. 

foi em meio a um cenário conturbado, tanto interna quanto 

externamente, que o Brasil da década de 1930 assistiu à formação de sua 

Justiça trabalhista.

o País, à época, vivia uma situação interna instável, em decorrência da 

divisão das forças revolucionárias, que disputavam o poder. Com a consolidação 

do regime soviético, grupos comunistas fortaleciam-se, causando temor em 

determinados setores da sociedade.

e
o nasCimento das Comissões mistas de ConCiliação

Tanto as Comissões Mistas de Conciliação quanto 
as Juntas de Conciliação e Julgamento eram 

consideradas especializadas e “quase judiciais”, 
já que vinculadas ao Poder Executivo por meio do 

Ministério do Trabalho. 
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pPor essa época, surgiu uma “lufada” de esperança no País: a 

Constituição de 1934. ao dar sequência às reivindicações 

revolucionárias, criou-se uma expectativa de democratização do 

País. afinal, no texto constitucional, os avanços eram de fato significativos: 

garantia do voto universal e secreto, alternância no poder, voto feminino, direito 

à livre expressão e por aí afora. Determinava a realização de eleições diretas em 

1938, nas quais o povo teria o direito de eleger o presidente da República. Pelas 

regras, estava proibida a reeleição de Getúlio Vargas. 

Pouco tempo depois, viu-se que o caminho para a democratização não 

estava inteiramente pavimentado. os obstáculos não tardaram a surgir, fazendo 

com que “nuvens negras” despontassem no horizonte, afugentando o sonho de 

muitos pela democracia que parecia tão próxima. 

no final de 1935, alegando a necessidade de conter o “perigo vermelho”, 

o presidente Vargas declarou estado de sítio. no ano seguinte, todos os direitos 

civis foram suspensos, em decorrência da declaração de estado de guerra. 

Com plenos poderes e sem controle da sociedade e das instituições, o 

governo federal prendeu e torturou, no embalo dos acontecimentos que corriam o 

mundo, à época. E foi na década de 1930, em plena formação da Justiça trabalhista 

no Brasil, que a conjuntura mundial sofria forte influência do nazifascismo. Havia 

um enorme sentimento nacionalista e tendência à centralização do poder estatal, 

características encarnadas pelos maiores expoentes dessa ideologia: adolf Hitler, 

na alemanha, e Benito Mussolini, na Itália. 

apesar de distante, o Brasil não ficou imune a essa influência, bem clara 

pela atuação da ação Integralista Brasileira (aIB), cujo lema era “Deus, Pátria 

e família”. Com ideias conservadoras, a organização fascista era liderada pelo 

jornalista e escritor Plínio salgado. filho de um coronel e de uma professora, 

Plínio impressionou-se, em 1930, com Mussolini, durante uma viagem à Itália. 

De volta ao Brasil, obcecado pela ideia de criar um movimento no molde 

fascista, formou a sociedade de Estudos Políticos (sEP), que contava com 

intelectuais simpatizantes do fascismo. a sEP possuía uma comissão técnica, 

a ação Integralista Brasileira, que em cinco anos virou um partido político. 

Em 1936 chegou a ter mais de 600 mil membros. apelidados de “camisas-

verdes” por causa dos uniformes que usavam, os integralistas costumavam 

realizar grandes desfiles e, nas ruas, eram constantes os enfrentamentos com 

os comunistas. 

a frustrada esperança por demoCraCia

O nazismo e o fascismo foram regimes políticos 
surgidos durante o chamado período entreguerras 
(1919-1939). O clima na Europa era de tensão 

devido aos problemas políticos, sociais e econômicos 
decorrentes da Primeira Guerra Mundial. 
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os constituintes de 1934



3434

três déCadas de trabalho tribunal regional do trabalho da 10a região breVe histÓria da justiça no brasil

na noite de 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anuncia, em 
cadeia de rádio, a nova Constituição
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T
A circular 1.127, de 7 de junho de 1937, foi só 
a primeira de dezenas emitidas pelo Itamaraty 
no período de 1937 a 1948 com o objetivo de 

conter a entrada de judeus no País. Os critérios 
para a concessão de vistos de entrada no Brasil 

tinham como base doutrinas racistas vigentes na 
Europa desde o século XIX, como o arianismo, 
que considerava a raça branca pura, superior, 

e os judeus, inferiores. Acreditava-se que a 
proibição da entrada de judeus no Brasil tinha 
outra “vantagem”: impediria a disseminação de 

doutrinas consideradas perigosas à segurança 
nacional, como o comunismo e o socialismo. Para 

os simpatizantes do nazifascismo, movimentos 
políticos como marxismo, comunismo, pacifismo e 
internacionalismo soavam como antinacionalistas, 
consequência do que chamavam de “degeneração 
causada pelo perigoso intelectualismo judaico”.

Tamanha era a perseguição nazista na Europa que pouco tempo bastou 

para que muitos semitas tentassem emigrar para o Brasil, onde, no 

entanto, o governo de Getúlio Vargas dava mostras de afinidade 

com o nazifascismo. Exemplo disso foi a circular emitida, em 1937, pelo então 

ministro das Relações Exteriores, Mário de Pimentel Brandão, determinando a 

recusa do visto de entrada a pessoas de origem judaica.

um dos exemplos mais marcantes das perseguições políticas 

características da época foi a prisão dos líderes comunistas luís Carlos Prestes e 

sua mulher, olga Benário, em 1936. olga Benário, judia, foi deportada, grávida 

de sete meses, pelo governo Vargas para a alemanha. na prisão, deu à luz sua 

filha anita leocádia Prestes, retirada da alemanha por sua avó paterna após 

ampla campanha internacional. olga Benário morreu em 1942, assassinada na 

câmara de gás no campo de concentração nazista de Ravensbrück.

Por essa época, teve início um dos períodos mais autoritários da história 

do País, conhecido como Estado novo. a aliança com a hierarquia militar e 

com setores das oligarquias, e a forte concentração de poder no Executivo 

federal compuseram os ingredientes para o golpe político de Getúlio Vargas, 

em 10 de novembro de 1937, data da quarta Constituição do Brasil e terceira 

da República. o golpe foi justificado por Vargas como sendo necessário para 

impedir o que chamou de “complô comunista”, que, na  sua opinião, ameaçava 

tomar conta do País, e para “aplacar interesses partidários mesquinhos que 

dominavam a disputa eleitoral”. 

Dessa forma, se a Constituição de 1934 representou, no primeiro 

momento, um rasgo de esperança em meio à instabilidade interna, a nova Carta 

de 1937 disse logo ao que veio. De inspiração fascista, suspendia todos os direitos 

políticos, abolindo partidos e organizações civis. foi um tempo de trevas: o 

Congresso nacional, as assembleias legislativas e as Câmaras Municipais 

foram fechados. Também foram extintos todos os partidos políticos, inclusive a 

ação Integralista Brasileira. 

as portas se feCham
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A Constituição de 1937 era também 
conhecida como “Polaca”, por ter sido baseada na 
Constituição da Polônia outorgada pelo marechal 
Jozsef Pilsudski, líder do golpe militar que o levou 

ao poder na Polônia em 1921.

Como é de se prever, enquanto durou, de 1937 a 1945, a ditadura do 

Estado novo, inspirada no nazifascismo, seguiu métodos semelhantes aos 

do governo considerado exemplar, de Hitler. Dentre esses métodos, está a 

propaganda e promoção do regime junto à população. Para tanto, foi criado o 

Departamento de Imprensa e Propaganda. 

o DIP, também encarregado de censurar órgãos de imprensa e veículos 

de comunicação, foi um instrumento estratégico na propagação de ideologias 

ufanistas e de exaltação do trabalho. são exemplos disso a obrigatoriedade, 

nas escolas, da disciplina de Educação Moral e Cívica, de forma a difundir as 

ideias nacionalistas entre os estudantes, e a distribuição de verbas a escolas de 

samba que trocassem a apologia à malandragem por temas patrióticos e de 

incentivo ao trabalho.

É dessa época, diga-se de passagem, a criação de diversas músicas que 

exaltavam o Brasil, os chamados sambas exaltação, cujos maiores exemplos 

são Aquarela do Brasil, de ary Barroso, e Canta, Brasil, de alcir Pires 

Vermelho e David nasser. foi um tempo de ufanismo exagerado que resultou 

na tomada da Rádio nacional pelo Estado, em 1940. Mas era dessa forma, 

insuflando o sentimento nacionalista e batendo repetidamente na tecla da 

“ameaça representada pelo comunismo”, que a ditadura de Vargas conseguia 

apoio popular. 

Em função do desenvolvimento de um governo nacionalista e 

populista, tal como ocorreu na alemanha com Hitler, o presidente Getúlio 

Vargas era odiado por uns e amado por outros. Estes formavam a parcela 

da população que comprou a imagem do ditador como o “pai dos pobres” 

difundida pelo Estado.

Esse sentimento ufanista atingia o auge diante da industrialização, 

que acelerava o desenvolvimento econômico e alicerçava a entrada do Brasil 

no contexto internacional. foi um período fértil em criações: Conselho 

nacional do Petróleo (CnP), Conselho federal de Comércio Exterior (CfCE), 

Companhia siderúrgica nacional (Csn) e Departamento administrativo do 

serviço Público (DasP), este com ramificação pelos estados e integrantes 

nomeados pelo presidente da República. 

sempre sob a égide do autoritarismo político, o Estado novo instituiu 

o sindicato oficial, filiado ao Ministério do Trabalho, abolindo a liberdade de 

organização sindical, de forma que as relações entre trabalhadores e patrões 

ficassem sob o controle do Estado, a quem cabia a organização da sociedade. Para 

refrescar o clima quente enfrentado pelos trabalhadores, Vargas implementou 

uma série de leis trabalhistas, culminando com a edição da Consolidação das 

leis do Trabalho (ClT), em 1943. 

o Estado novo e a ditadura que o representava no Brasil, entretanto, 

estavam com os dias contados. Em 1945, Hitler foi derrotado e o mundo, em 

consequência, foi tomado pelas ideias democráticas, o que representou o fim 

do regime autoritário brasileiro. a nova conjuntura internacional e as pressões 

internas a favor da redemocratização do Brasil forçaram Getúlio Vargas a deixar 

o governo em 29 de outubro daquele ano. Já sem poder, Vargas retirou-se para 

são Borja, sua terra natal, no Rio Grande do sul. lá permaneceu até 1951, quando 

conquistou, pela primeira vez pelo voto popular, a Presidência da República.
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Proclamação ao Povo Brasileiro 
Getúlio Vargas

“Entre a existência nacional e a situação de caos,
de irresponsabilidade e desordem em que nos

encontrávamos, não podia haver meio-termo ou
contemporização. Quando as competições políticas
ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que
o regime constitucional perdeu o seu valor prático,

subsistindo, apenas, como abstração.”

Getúlio Vargas durante campanha 
presidencial para as eleições de 1950



A ClT revelou um dos juristas brasileiros mais importantes: arnaldo lopes 

süssekind. Em 1941, sua pouca idade, 24 anos, não foi empecilho para que o 

próprio presidente da República, Getúlio Vargas, o nomeasse para, ao lado de 

outros quatro juristas já renomados – José de segadas Viana, oscar saraiva, luís augusto Rego 

Monteiro e Dorval lacerda Marcondes –, elaborar a Consolidação das leis do Trabalho, um 

dos marcos legislativos do Brasil. o objetivo era organizar a legislação e regulamentar a Justiça 

do Trabalho, por sugestão de süssekind ao próprio presidente Vargas.

não faltou trabalho nem pressão, confessada pelo próprio caçula do grupo, em 

entrevista concedida à Editora JC pouco antes de morrer, em 2012. Ele revelou que a pressão 

só surgiu após a publicação do projeto da ClT, principalmente por parte dos patrões, e que as 

sugestões foram muitas, no sentido de maior liberdade sindical, mas a Constituição em vigor 

na ocasião manteve a unidade sindical compulsória. 

Homenageado ainda em vida – o prédio que sediou o antigo Ministério do Trabalho no 

Rio de Janeiro, hoje Centro Cultural do Trabalho do Rio, recebeu o seu nome –, arnaldo lopes 

süssekind, que lançou seu primeiro livro aos 21 anos, foi titular dos ministérios da agricultura 

e do Trabalho e Previdência social, ministro do Tribunal superior do Trabalho e representante 

brasileiro junto à organização Internacional do Trabalho.

sempre lúcido, o jurista tinha consciência, aos quase 95 anos, de que havia ainda 

muitas questões a serem resolvidas no campo da desigualdade social. na entrevista citada, 

süssekind assegurou que o Direito do Trabalho, ao intervir nas questões contratuais, pode 

e deve promover o equilíbrio entre as partes, partindo sempre de dois pressupostos: a parte 

referente ao empregador é sempre a mais forte e o empregado precisa do emprego.

A
ARNALDO LOPES SüSSEkINDARnALDO LOpeS SüSSekInD



Getúlio Vargas e arnaldo lopes süssekind, o mais jovem membro da 
comissão encarregada de elaborar a ClT
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Em 1907, entrou em vigor a Lei de Sindicalização. 
Apesar de definir normas para a constituição 

de associações profissionais, não contrariava os 
princípios e interesses liberais. 

Apesar de a relação de trabalho em si, e toda a complexidade que 

dela naturalmente advém, ter nascido há muito mais tempo no 

Brasil, somente em leis de 1830, 1837 e 1842 é que as demandas 

relativas a conflitos trabalhistas entre patrões e empregados começaram a ter 

um tratamento diferenciado. 

Mais tarde, a abolição da escravatura, o fim do Império e o advento da 

República, e a intensificação da utilização da mão de obra livre e assalariada, 

dentre outros fatores, sinalizavam um novo rumo desenvolvimentista para 

o País. Este, cada vez mais urbanizado e com classes sociais definidas e 

antagônicas, assistia a conflitos originados dessa nova relação de produção. 

Tais conflitos não encontravam solução na legislação liberal vigente, na qual 

não havia sequer o esboço de direito social.

Como é previsível nessa situação, surgiram, no início do século XX, 

as primeiras intervenções para solucionar conflitos resultantes dessas novas 

relações de trabalho, as quais, por seu lado, fizeram surgir um cenário novo 

à época e, hoje, velho conhecido de todos nós, não apenas no Brasil: os 

movimentos de trabalhadores com listas às vezes bem extensas de reivindicações.

foi em meio a um desses movimentos, o Quarto Congresso operário 

Brasileiro, em novembro de 1912, que surgiu a Confederação Brasileira do 

Trabalho (CBT). o objetivo do encontro era promover uma extensa pauta 

de reivindicações: jornada de trabalho de oito horas, semana de seis dias, 

construção de casas para operários, indenização por acidentes de trabalho, 

limitação da jornada de trabalho para mulheres e menores de 14 anos, contratos 

coletivos em vez de contratos individuais, seguro obrigatório para os casos de 

doenças, pensão por velhice, fixação de salário mínimo, reforma dos impostos 

públicos e obrigatoriedade de instrução primária.

foi justamente por essa época que nasceu o primeiro projeto de 

um Código de Trabalho. Elaborado pelo deputado Maurício de lacerda 

e apresentado ao Parlamento em 1917, não vingou. foi rechaçado pelos 

parlamentares, que, no ano seguinte, criaram a Comissão de legislação social 

da Câmara dos Deputados, com o objetivo de elaborar sistematicamente 

uma legislação trabalhista.

ainda em 1918, foi criado o Departamento nacional do Trabalho, por 

decreto do então presidente da República Wenceslau Braz, com o objetivo 

de regulamentar a organização do trabalho no Brasil. nesse mesmo ano, 

a questão referente a acidentes de trabalho começou a ser disciplinada no 

Brasil, com a aprovação de um projeto de lei sobre o assunto. Desse projeto, 

resultou a primeira lei de acidentes do Trabalho, promulgada em 1919 mas só 

regulamentada quatro anos mais tarde. 

neste particular, a alemanha foi pioneira no mundo e teve um motivo 

a mais para exaltar o líder da unificação alemã: foi otto von Bismarck quem 

instituiu, em 1884, a primeira lei de acidentes do Trabalho de que se tem notícia. 

no Brasil, essa lei se baseava no conceito de “risco profissional”, sendo 

este considerado natural à atividade profissional. o fundamento jurídico 

adotado baseou-se no fato de que, como é o empregador quem desfruta da 

vantagem dos lucros, é ele, e somente ele, quem deve responder por todos 

os riscos derivados da atividade da empresa, dentre os quais os acidentes de 

trabalho, não importando se houve culpa ou a quem ela coube.

a partir de 1920, mais uma vez, a conjuntura externa determinou 

os rumos da história de diversos países, estivessem ou não envolvidos 

diretamente nos acontecimentos em curso. Isto porque a Primeira Guerra 

Mundial e a Revolução Russa modificaram a geopolítica global e acabaram por 

abalar a rigidez da legislação liberal vigente. 

A
organização do trabalho: origens
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observou-se uma nova postura em relação às questões ligadas ao 

trabalho nos países do bloco ocidental, evidenciada pelo Tratado de Versalhes, 

do qual o Brasil foi um dos signatários, que criou a organização Internacional 

do Trabalho (oIT).

no Brasil, por esse tempo, como o trabalho começou a ser uma 

questão social para o Estado – até porque a mão de obra escrava estava sendo 

substituída pela livre –, surgiram os Tribunais Rurais do Estado de são Paulo, já 

citados. apesar de não terem funcionado na prática, acabaram se constituindo 

no primeiro esforço para a resolução de conflitos trabalhistas.

Em 1923, a lei Eloy Chaves (Decreto 4.682) criou as Caixas de 

aposentadorias e Pensões para os ferroviários, o que lhes garantia estabilidade 

aos dez anos de serviço. nesse mesmo ano, para cumprir os compromissos 

assumidos pelo Brasil no Tratado de Versalhes, foi criado, por decreto do 

então presidente da República artur Bernardes, o Conselho nacional do 

Trabalho (CnT), que deu origem, em 1930, ao Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio. 

o Conselho nacional do Trabalho era um órgão consultivo dos 

poderes públicos. Intermediava os debates referentes aos litígios trabalhistas 

e os conduzia entre patrões e empregados. o CnT também controlava e 

supervisionava questões relativas à Previdência social. 

Em meados da década de 1920, duas importantes conquistas sociais 

dos trabalhadores foram por eles comemoradas: a lei de férias e a lei de 

Regulamentação do Trabalho de Menores. 

Essas regulamentações eram, na verdade, a fase inicial do processo 

de instauração do Direito do Trabalho. as autoridades públicas, entretanto, 

não protagonizavam uma atividade legislativa intensa e efetiva; os debates 

eram pouco produtivos e não representavam um avanço uniforme no 

sentido da implantação efetiva de uma legislação social.

Em vigor a partir de 24 de dezembro de 1925, a lei de férias, a 

primeira de que se tem notícia no Brasil, determinava 15 dias de férias anuais 

aos empregados em estabelecimentos comerciais, industriais e bancários, sem 

prejuízo do ordenado. aprovada graças ao trabalho do deputado Henrique 

Dodsworth, foi uma lei sistematicamente desrespeitada. Destino melhor para 

os trabalhadores teve a lei de Regulamentação do Trabalho de Menores, em 

1926/1927, determinando a maioridade a partir dos 18 anos e propondo a 

jornada de trabalho de seis horas. ao contrário da lei de férias, enfrentou 

uma reação apenas parcial, com relação ao limite de idade (de 14 anos) e ao 

horário de trabalho estipulados.

o certo é que até a inauguração da chamada Era Vargas o direito social 

brasileiro estava restrito a poucos aspectos da questão trabalhista. De qualquer 

forma, não resta dúvida de que a implantação de uma legislação social como 

um todo a partir do período em questão nasceu das iniciativas pioneiras citadas 

e da luta dos trabalhadores até então.

foi uma luta incessante que envolveu não só trabalhadores como 

operadores do Direito. Eles fizeram importantes conquistas nesses 70 anos 

de Justiça do Trabalho no Brasil, simbolizadas, por exemplo, pela ClT e 

pelos 34 incisos do artigo 7o da Constituição da República em vigor. 

neles, constam garantias e proteções nunca antes vivenciadas pela classe 

trabalhadora brasileira.

O Tratado de Versalhes, assinado em junho de 
1919, foi o tratado de paz elaborado pelos países 
vencedores da Primeira Guerra Mundial como 

forma de encerrar, oficialmente, o conflito e impor 
sanções ao país considerado responsável pela guerra: 
a Alemanha. Nos 13 artigos da Parte XIII, dispõe 
sobre a criação da OIT, como forma de promover a 
paz social e criar uma legislação internacional do 

trabalho com base no respeito aos direitos humanos.
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O primeiro Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio foi Lindolfo Collor, que fazia menção 

sempre ao “Ministério do Trabalho”, 
suprimindo a parte final do nome da pasta 

em seus pronunciamentos. 
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AA té a instituição do chamado Estado novo, todos os assuntos 

referentes às questões trabalhistas eram tratados no 

Ministério da agricultura. foi quando, em 1930, entrou em 

cena um órgão federal tão importante que foi considerado o “divisor de 

águas” da história da Justiça do Trabalho no Brasil: o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, por iniciativa do recém-empossado presidente da 

República Getúlio Vargas.

a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio trouxe 

a reboque a instituição de algo que, já em 1912, era uma das principais 

reivindicações da classe operária: o salário mínimo.  ao fixar em lei o menor 

valor de remuneração que o trabalhador deveria receber do patrão pelo tempo e 

esforço gastos na produção de bens e serviços, o governo federal não só atendia 

a um importante anseio dos trabalhadores, como se alinhava a países que 

estavam à frente neste particular, como austrália e nova Zelândia, que desde o 

final do século XIX adotaram essa prática.

anunciado no dia 1o de maio de 1940, em discurso do presidente 

Getúlio Vargas, no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, o 

salário mínimo foi notícia de destaque nos grandes jornais. na capital da 

República, trabalhadores filiados aos então chamados “sindicatos operários” 

acompanharam por alto-falantes a “boa nova” trazida pelo presidente da 

República. alguns fizeram discursos em comemoração à conquista. Em são 

Paulo, a festa dos trabalhadores foi na Praça da sé. Em todo o País, jornais 

deram destaque ao assunto.

O salário mínimo foi instituído no Brasil por meio 
da Lei 185, de janeiro de 1936, e do Decreto-Lei 
399, de abril de 1938, e entrou em vigor em 1o de 

maio de 1940. Foi quando o Decreto-Lei 2.162 
fixou seus valores que, segundo Vargas, deveriam 

satisfazer as necessidades normais de alimentação, 
habitação, vestuário, higiene e transporte do 
trabalhador. Na época, existiam 14 valores 

diferentes para o salário mínimo, de acordo com a 
região do País; o valor do salário mínimo 

no Rio de Janeiro, por exemplo, era três vezes 
maior do que o do Nordeste.

a Criação do ministério do trabalho
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A década de 1930 foi mesmo marcante para a história do trabalhismo 

no Brasil. na esteira do surgimento do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, foram criadas diversas leis trabalhistas 

importantes, várias das quais elencadas a seguir, cada uma delas contribuindo, a 

seu modo, para assegurar direitos aos trabalhadores e refletindo, naturalmente, o 

momento pelo qual o País passava. 

Como nessa época, sob o comando do presidente Getúlio Vargas, 

o Estado interveio de forma incisiva na questão social, foi criada, em 19 

de março de 1931, a lei de sindicalização, que contrariava a liberdade de 

associação sindical existente no início do século XX e criava os pilares do 

sindicalismo de Estado no Brasil, estabelecendo uma estrutura baseada no 

sindicato único. Essa estrutura foi reafirmada não somente pela lei sindical, 

de 1939, como pela Constituição de 1937.

os sindicatos foram reconhecidos e oficializados pelo governo, mas, para 

representar a classe operária, necessitavam, além de registro em cartório, ser 

reconhecidos pelo recém-criado Ministério do Trabalho, em torno do qual girava 

a política de Vargas, considerada modernizante em relação à economia nacional. 

a denominação Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio poderia 

indicar, à primeira vista, que abrangia também a indústria e o comércio, mas era 

sobretudo para o trabalho que se dirigiam os maiores esforços. foi um período 

rico neste particular, tendo representado os primeiros passos para a construção 

de uma legislação social trabalhista.

ainda em 1931, meses após a lei de sindicalização, o Decreto 20.465 

ampliou e reformulou as antigas Caixas de aposentadorias e Pensões, que 

foram transformadas em Institutos de aposentadorias e Pensões.

no ano seguinte, o Decreto 21.175 instituiu um documento familiar a todos 

os trabalhadores brasileiros, porque em vigor até hoje: a Carteira Profissional, 

hoje denominada Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPs).

Uma das primeiras leis trabalhistas que mudaram o 
Brasil, o Decreto 21.175, é de autoria de Clodoveu 

de Oliveira, persistente defensor dos anseios dos 
trabalhadores. Foi ele o autor, em 1919, da Lei de 
Acidentes de Trabalho, primeira lei previdenciária 

do País.

A
déCada marCante
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Vargas e São Januário
Ao longo de seus mandatos, Getúlio Vargas 

discursou, por diversas vezes, no estádio de futebol 
do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, sempre 
no dia 1o de maio, em meio às comemorações 

do Dia do Trabalho. O estádio de São Januário 
apresentava-se como espaço ideal de ligação entre o 
presidente a os trabalhadores.  Afinal, eventos como 

os festejos de 1º de maio reuniam multidões que 
para lá se encaminhavam em bondes 

e ônibus colocados à disposição do povo. 
Além disso, a programação sempre
prometia ser do agrado da plateia.

A primeira vez foi em 1940, ao assinar, no estádio, 
juntamente com o então ministro do 

Trabalho, Valdemar Falcão, o decreto que 
instituiu o salário mínimo. 

No ano seguinte, foi para anunciar a instituição 
da Justiça do Trabalho. Em 1943, para anunciar 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em 

1945, lá esteve novamente para simplesmente 
discursar em homenagem à data, embora na época, 

o Estado Novo já estivesse com os dias contados. 
Quando Getúlio Vargas voltou ao poder pelo voto 

popular, discursou por mais duas vezes no 
estádio do Vasco, em 1951 e 1952.

Por uma única vez, Getúlio Vargas comemorou 
o 1o de maio no estádio do Pacaembu, estádio 

municipal de São Paulo construído 
sob o governo de Vargas.
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Por beneficiar e amparar o trabalhador, a CTPs é considerada um 

símbolo de cidadania, resguardando, dentre outros direitos: abono salarial; 

férias; décimo terceiro salário; e seguro-desemprego.

o ano de 1932 ficou também marcado por outras conquistas 

trabalhistas importantes, uma das quais voltada especificamente para 

a mulher: a jornada de oito horas, de início restrita aos comerciários, 

estendida, meses depois, aos industriários, e a regulamentação do trabalho 

feminino (Decreto 21.471). 

Também datam de 1932 os decretos que criaram as Comissões Mistas de 

Conciliação e as Juntas de Conciliação e Julgamento (JCJs). as Comissões Mistas 

de Conciliação eram um mecanismo ágil de arbitramento, órgãos conciliadores 

em ações coletivas trabalhistas, mas com julgamento a cargo do Ministério do 

Trabalho. as JCJs eram utilizadas para as causas individuais que não afetassem 

a coletividade e não executavam as decisões, tarefa que cabia ao Departamento 

nacional do Trabalho. as Juntas de Conciliação e Julgamento somente foram 

retiradas do ordenamento jurídico brasileiro em 1999, mediante Emenda à 

Constituição que as transformou em Varas do Trabalho.

Já o ano de 1933 foi marcado pela criação das Delegacias do 

Trabalho Marítimo, com o objetivo de disciplinar, inspecionar e policiar o 

trabalho nos portos. Mais tarde, foram denominadas Conselhos Regionais 

do Trabalho Marítimo.

seis anos mais tarde, reflexo do momento vivido, foi criada, em 7 de 

dezembro de 1939, a lei dos Dois Terços. na época, era crescente o número 

de trabalhadores estrangeiros no País, os quais competiam com os próprios 

brasileiros. a lei estabelecia que dois terços das vagas nas empresas fossem 

reservados a trabalhadores brasileiros. Esse sistema de cotas brasileiro foi 

inspirado em legislações em vigor em outros países, à época. 

somente com a Constituição de 1934 é que surgiu a norma que previa 

a instalação da Justiça do Trabalho, deixando implícito que esta não fazia parte 

do Poder Judiciário, estando atrelada ao Poder Executivo.  

o artigo 122 da Carta de 1934 previa que “para dirimir questões 

entre empregadores e empregados, regidas pela legislação social, fica 

instituída a Justiça do Trabalho (...)” e, em seu parágrafo único, determinava 

que “a constituição dos Tribunais do Trabalho e das Comissões de 

Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de membros, metade 

pelas associações representativas dos empregados e metade pelas dos 

empregadores, sendo o presidente de livre nomeação do governo, escolhido 

entre pessoas de experiência e notória capacidade moral e intelectual”. 

norma neste mesmo sentido constava da nova Constituição, de 1937, 

em seu artigo 139. a instituição formal da Justiça do Trabalho, entretanto, 

só ocorreu em 1939, com o Decreto-lei 1.237, e o anúncio oficial demorou 

mais ainda: dois anos. foi em 1941, pelo presidente Getúlio Vargas, com toda a 
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pompa e circunstância que tão importante evento merecia. afinal, representava 

a autonomia da Justiça do Trabalho em relação à Justiça Comum.

o acontecimento histórico foi anunciado na maior praça de esportes do 

Brasil à época, sede de inúmeros eventos cívicos até então e na década de 1940, 

no tempo em que a cidade do Rio de Janeiro era a capital federal: o Estádio 

Vasco da Gama, em são Cristóvão. 

Mais uma vez, o momento histórico foi a mola propulsora de mais 

um passo fundamental rumo à evolução econômica do País. a ClT era 

uma necessidade do governo Vargas, populista e dependente da aclamação 

popular. Era um tempo de sindicalismo crescente tutelado pelo governo e de 

muitas leis para regulamentar o trabalho, as quais, como é de se prever, nem 

sempre convergiam.

Por esse motivo, foi designada uma comissão, em 1942, para criar 

uma lei definitiva, previamente submetida aos sindicatos e empresários para 

eventuais mudanças. o resultado foi o Decreto-lei 5.452, que criou, em 1943, 

aquela que é considerada hoje a principal norma legislativa brasileira referente 

ao Direito do Trabalho e ao Direito Processual do Trabalho: a Consolidação das 

leis do Trabalho (ClT).

nos 922 artigos que integram os onze títulos da Consolidação das leis 

do Trabalho, são encontradas informações como: identificação profissional; 

duração (jornada) do trabalho; salário mínimo; férias anuais; segurança e 

medicina do trabalho; proteção ao trabalho da mulher e do menor; previdência 

social; e regulamentações de sindicatos das classes trabalhadoras.

Décadas após a decretação da ClT, no governo do presidente da República 

Castello Branco, foi instituído o fundo de Garantia por Tempo de serviço (fGTs). 

o fGTs foi criado em 1966, incluído em um “pacote” do qual fazia 

parte a fundação do hoje extinto Banco nacional da Habitação (BnH), cujos 

recursos seriam utilizados para a construção de casas populares. Entrou em 

vigor em 1o de janeiro de 1967, em substituição ao antigo sistema de estabilidade 

e de indenização dos trabalhadores dispensados. até então, o trabalhador 

dispensado com até dez anos de tempo de serviço recebia indenização à base 

de um salário contratual por ano trabalhado (ClT, artigos 477, caput, e 478). 

Com dez anos, conquistava a estabilidade, só podendo ser dispensado por 

falta grave reconhecida em processo judicial. Com a lei do fGTs, os optantes 

por tal regime não podiam mais conquistar a estabilidade.
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AAo longo do tempo, a ClT sofreu mudanças. uma das mais 

significativas foi a equiparação gradual dos trabalhadores 

rurais aos urbanos, já que, enquanto os trabalhadores urbanos 

estiveram no centro de regulamentações desde 1930, até meado do século XX 

as relações de trabalho no campo ficavam à margem da legislação trabalhista. 

assim é que somente em 2 de março de 1963 houve a primeira tentativa 

de regular as relações de trabalho no campo, com a lei 4.214, que dispõe sobre 

o Estatuto do Trabalhador Rural, revogada pela lei 5.889, de 8 de junho de 

1973, que estabelece, dentre outros direitos, um intervalo mínimo de uma hora 

para repouso ou alimentação, com duração conforme os usos e costumes da 

região, em qualquer trabalho contínuo cuja duração seja superior a seis horas. 

Em relação aos acidentes de trabalho no campo, somente em 1974 o assunto foi 

regulamentado com a lei 6.195. 

a lei 5.889/73 foi uma conquista para os trabalhadores rurais, pelo 

caráter peculiar  das condições laborais em comparação com outras atividades 

da economia. são várias as particularidades do trabalho no campo, como: o 

caráter sazonal e cíclico; as longas horas de trabalho e de esforço físico; e a 

realização de tarefa ao ar livre, expondo os trabalhadores a diferentes condições 

climáticas, a contatos com animais e a plantas que podem levar à enfermidade 

infecciosa ou parasitária, assim como ao uso de defensivos agrícolas, que podem 

causar intoxicação. Tudo isso coloca em risco a vida do trabalhador rural, que 

não raro tem de vencer grandes distâncias da casa onde mora até o local de 

trabalho, muitas vezes em condições inadequadas de transporte.

equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais
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Transporte de trabalhadores para a amazônia



AAs mudanças ocorridas ao longo das reformas institucionais 

promovidas pelo governo federal a partir de 1994 também 

repercutiram na Consolidação das leis do Trabalho. Elas refletiam 

as transformações socioeconômicas observadas na democracia brasileira. apenas 

para citar dois exemplos, as leis 9.957 e 9.958, ambas de 12 de janeiro de 2000. 

a lei 9.957 instituiu o procedimento sumaríssimo no processo 

trabalhista para “dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes 

o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação”, excluídas as 

demandas em que a administração Pública é parte. É um procedimento que 

determina agilidade na instrução e no julgamento das causas e na apreciação 

dos recursos. E a lei 9.958 dispôs sobre as Comissões de Conciliação Prévia 

(CCPs) de empresas e sindicatos. a ideia era criar um filtro nas demandas 

trabalhistas impondo uma fase conciliatória extraprocessual, obrigatória, de 

modo que uma lide trabalhista entre empregado e patrão somente pudesse 

ser levada ao Judiciário depois de esgotada a tentativa extraprocessual 

de conciliação. o TsT vinha entendendo ser obrigatória a passagem das 

demandas trabalhistas pelas CCPs, até que o sTf, ao conceder liminar em 

uma ação direta de inconstitucionalidade, fixou posição inversa: a passagem é 

facultativa (sTf, aDI 2.139 e 2.160). 

Muitas das mudanças ocorridas no Direito do Trabalho estão ligadas 

a outras transformações recentes, como a regulamentação do contrato 

temporário de trabalho, a alteração na legislação trabalhista portuária e até 

mesmo as questões previdenciárias.

a Clt ao sabor dos aConteCimentos 

5353
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OOrganizada a Justiça do Trabalho, até a Constituição de 1946 sua 

atividade se dava em três instâncias administrativas, cada qual 

com composição e competência específicas. 

a primeira instância era composta pelas Juntas de Conciliação e 

Julgamento, com competência para a solução dos dissídios individuais e 

possibilidade de recursos para as demais instâncias. a segunda, pelos Conselhos 

Regionais do Trabalho, compostos por um presidente, quatro vogais (um dos 

empregados, um dos empregadores e dois alheios aos interesses profissionais) 

e seus suplentes, todos nomeados pelo presidente da República, e com 

competência para julgar dissídios coletivos. a terceira instância era composta 

pelo Conselho nacional do Trabalho, órgão máximo da Justiça do Trabalho. 

a Constituição de 1946 mudou as regras. os Conselhos Regionais foram 

transformados em Tribunais Regionais do Trabalho e o Conselho nacional, em 

Tribunal superior do Trabalho e a Justiça como contencioso administrativo foi 

transformada em organização integrante do Poder Judiciário. a nova Carta 

conferia à Justiça ordinária a competência para julgar os casos relativos a 

acidentes do trabalho, e à Justiça trabalhista, a solução dos casos relacionados 

às controvérsias entre empregados e empregadores. 

até a Emenda Constitucional no 24, de 9 de dezembro de 1999, a Justiça 

do Trabalho, tanto no primeiro grau quanto nos Tribunais, funcionava com os 

vogais. Essa denominação mudara com a Constituição federal de 1988, a partir 

da qual os vogais passaram a ser chamados de juízes classistas; eram juízes 

leigos e temporários.

justiça do trabalho: estrutura original

A organização da Justiça do Trabalho se deu em 
1o de maio de 1941. Entretanto, somente

com o Decreto-Lei 9.797, de 9 de setembro de 
1946, é que foi organizada a Justiça do Trabalho 
como hoje funciona, integrada ao Poder Judiciário. 
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n
justiça do trabalho: estrutura atual

No decorrer do tempo, a figura do juiz classista foi extinta e a 

composição dos tribunais trabalhistas passou a ser apenas de 

juízes de carreira e juízes integrantes da classe dos advogados 

e do Ministério Público, conforme determina o artigo 94 da Constituição 

federal. as antigas Juntas de Conciliação e Julgamento foram transformadas 

em Varas do Trabalho, que continuaram, contudo, a ser presididas apenas por 

juízes togados de carreira.

atualmente, a estrutura judiciária para a tramitação dos processos 

trabalhistas continua em âmbito federal, é composta por três instâncias: Varas 

do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal superior do Trabalho. 

Com a função precípua de julgar os dissídios individuais, as Varas do 

Trabalho podem ter jurisdição sobre um ou mais municípios. Elas são a grande 

porta de entrada das ações na Justiça do Trabalho.

Por sua vez, os Tribunais Regionais do Trabalho, a segunda instância, 

têm competência para julgar recursos interpostos pelas partes contra decisões 

das Varas. os TRTs também têm competência para as ações originárias da 

segunda instância, das quais são um bom exemplo os dissídios coletivos de 

categorias organizadas regionalmente, com jurisdição, definida em lei, sobre 

um ou mais estados, os mandados de segurança e as ações rescisórias. 

a terceira instância é atribuição do Tribunal superior do Trabalho, 

sediado em Brasília (Df), com atuação sobre todo o território nacional. Tem 

competência para julgar recursos de revista, recursos ordinários e agravos de 

instrumento contra decisões dos TRTs. ao TsT também cabe julgar dissídios 

coletivos de categorias organizadas nacionalmente. 

A competência da Justiça do Trabalho foi 
estabelecida pelo artigo 114 da Constituição 

Federal de 1988, o qual sofreu mudanças com 
a Emenda Constitucional no 45/2004. Esse 

artigo aponta as seguintes novidades: apreciar as 
controvérsias decorrentes das relações de trabalho 

(não só regidas pela CLT), da fiscalização 
administrativa em matéria trabalhista, do exercício 
do direito de greve e da atividade de entes sindicais.
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Candangos na construção do Congresso nacional
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um sonho antigo se realiza

AAideia de transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior 

do País data do final do século XIX, quando José Bonifácio a  

 apresentou à assembleia Constituinte logo após a Proclamação 

da República. José Bonifácio teria sugerido, inclusive, o nome Brasília para a 

nova capital.

Houve quem, de imediato, defendesse a mudança, dentre políticos, 

jornalistas e intelectuais que, a exemplo de José Bonifácio, acreditavam que uma 

capital no interior atrairia gente e desenvolvimento a terras quase despovoadas. 

os constituintes gostaram da ideia e a incorporaram à primeira 

Constituição republicana, de 1891. o artigo dizia: “fica pertencendo à união, no 

planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que 

será oportunamente demarcada para nela se estabelecer a futura capital federal”.

um ano depois, a Comissão Exploradora do Planalto Central do 

Brasil, tendo à frente o geógrafo e astrônomo belga louis Cruls,  diretor do 

observatório astronômico, deu início aos estudos para demarcar o lugar 

destinado ao novo Distrito federal. Ele chefiou uma equipe de cientistas 

encarregados de estudar todas as características da região na qual seria 

construída a nova capital federal.

Quatro anos depois, o trabalho foi concluído, com a escolha do trecho 

em questão. Mas, o projeto não saiu do papel. 

a ideia da transferência da capital para o interior também foi incorporada 

à Constituição de 1934. uma Comissão nacional de Revisão Territorial e 

localização da Capital, controlada pelo IBGE, chegou a ser formada. Mas, 

na época, o Brasil vivia uma crise política que resultou na decretação do 

Estado novo e a ideia, mais uma vez, não foi colocada em prática. Voltou a 

ser incorporada à Constituição de 1946 e, dez anos depois, foi defendida pelo 

então presidente Juscelino Kubitschek em mensagem ao Congresso nacional, 

aprovada e transformada em lei, sancionada em 19 de setembro de 1956. no 

dia 2 de outubro daquele ano, Juscelino foi ao Planalto Central e lá reafirmou 

que naquele vazio seria construído o que chamou de “cérebro das altas decisões 

nacionais”.  Cumpriu a promessa ao inaugurar Brasília em 21 de abril de 1960.

Louis Ferdinand Cruls, pioneiro da astrofísica no 
Brasil, onde trabalhou a maior parte de sua vida, 
teve seu nome imortalizado em função dos estudos 

sobre corpos celestes: uma cratera em Marte e outra 
na Lua foram batizadas de Cruls. Conhecido no 

Brasil como Luís Cruls, foi diretor do Observatório 
Astronômico do Rio de Janeiro e recebeu, em 1883, 
uma das maiores condecorações da França à época: 
o Prêmio Vals, da Academia de Ciências de Paris.
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2 de outubro de 1956. o então presidente Juscelino Kubitschek, após 

assinar, em campo aberto, o primeiro ato da futura capital do Brasil, 

proclamou: “Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se 

transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma 

vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável 

e uma confiança sem limites no seu grande destino”.

E foi ali, em pleno cerrado, que Juscelino Kubitschek, carinhosamente 

chamado de “presidente bossa-nova”, fez surgir Brasília, com projeto urbanístico 

de lúcio Costa, arquitetônico de oscar niemeyer e paisagístico de Roberto 

Burle Marx.

Ele já havia proposto ao Congresso nacional, em 18 de abril de 1956, o 

nome de Brasília para a nova capital e a criação da Companhia urbanizadora 

da nova Capital, a novacap, presidida por Israel Pinheiro. Em 1957, sancionou 

a lei que estabelecia o dia 21 de abril de 1960 para transferir a capital do País 

para o novo Distrito federal.

arregaçadas as mangas, ruas foram abertas e edifícios públicos, hotéis, 

hospitais, escolas e prédios de apartamentos foram erguidos. Estruturas básicas 

de outras edificações e do Eixo Rodoviário foram preparadas e serviços de 

infraestrutura foram implantados. uma barragem no Rio Paranoá, construída 

em 1959, deu lugar ao lago do mesmo nome, cuja função, até hoje, é amenizar 

as condições climáticas da região do Distrito federal, sobretudo entre junho e 

outubro, meses de muita seca. Ponto turístico da cidade, o lago é muito usado 

para a prática de esportes, lazer e recreação.

Construída em 41 meses, Brasília foi inaugurada conforme o previsto. 

Juscelino Kubitschek cumpria, assim, a promessa de fundar a cidade no dia 21 

de abril de 1960, em homenagem a Tiradentes. Com pompas e circunstâncias 

recebeu, naquele dia, a chave da cidade das mãos de Israel Pinheiro e participou 

de inúmeras festividades: missa; sessão conjunta do Congresso nacional, em que 

o presidente foi aplaudido de pé por vários minutos; parada militar; recepção 

ao corpo diplomático; baile; inauguração do Monumento Comemorativo da 

Enquanto no Planalto Central Brasília era 
festejada como a nova capital do País, no Sudeste 

nascia o estado da Guanabara, tendo como capital 
o Rio de Janeiro, a ex-capital da República.

o projeto se ConCretiza

2
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instalação do governo federal em Brasília; posse do primeiro arcebispo da cidade, 

dom José newton de almeida Baptista; festa popular no Eixo Monumental; e 

desfile em homenagem aos 60.000 candangos que construíram a cidade.

Já naquele ano, a cidade em construção tinha 150 mil habitantes. Eram 

funcionários públicos instalados no Plano Piloto (parte central) e operários 

migrantes que chegaram àquele grande canteiro de obras e se instalaram 

em núcleos habitacionais chamados cidades-satélites. Esses núcleos foram 

construídos paralelamente à construção da nova capital. o primeiro deles, 

Cidade livre, mais tarde rebatizado de núcleo Bandeirante, surgiu em 1956. 

Vila Paranoá, em 1957, abrigou os operários que construíram a barragem. um 

ano mais tarde, foi criada Taguatinga, que assumiu o status de cidade-satélite, 

condição assumida, também, por Gama e sobradinho, construídas em 1960. 

A sinfonia da alvorada, mais tarde conhecida como sinfonia do 

Brasil, com cinco movimentos, foi encomendada a Vinicius de 

Moraes e Tom Jobim pelo presidente Juscelino Kubitschek em 

1958. Mas a dupla adiou o trabalho em função dos protestos, à época, contra 

a construção da nova capital, vindos, sobretudo, dos setores de oposição ao 

governo.

Mais tarde, o então presidente da República fez novo convite por 

intermédio do arquiteto oscar niemeyer, que transmitiu a Vinicius um recado: 

JK gostaria de ter a sinfonia pronta antes de 21 de abril de 1960, dia da mudança 

da capital do Rio de Janeiro para o Distrito federal.

A
A ALvORADA EM SINFONIAA ALvORADA eM SInFOnIA

os dois parceiros chegaram a ir a Brasília, para que pudessem se 

inspirar ao verem o local em que a cidade estava sendo construída. Mas, na 

inauguração da cidade, a música não foi executada. ficou para uma próxima 

data: 7 de setembro de 1960. Mas também essa apresentação não aconteceu. 

a razão foram os altos custos apresentados pela empresa francesa responsável 

pelos equipamentos e pela tecnologia para o evento.

finalmente, a sinfonia da alvorada foi apresentada, em primeira 

audição, em 1966, na extinta TV Excelsior de são Paulo. uma segunda 

apresentação foi feita na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 1986, sob a 

regência do maestro alceu Bocchino, com Radamés Gnattali ao piano.

as assim chamadas cidades-satélites são, na verdade, regiões administrativas 

que mantêm certa autonomia administrativa, mas dependem de Brasília no 

tocante a suas atividades econômicas e sociais. até outubro de 1989, eram 12 

as regiões administrativas. no ano 2000, havia 19, e em 2012, esse número 

chegou a 31.

Em 1987, Brasília foi declarada, pela unesco, patrimônio cultural da 

humanidade, o que confere ao conjunto urbanístico e arquitetônico de lúcio 

Costa e oscar niemeyer, e ao paisagismo de Burle Marx, valor excepcional 

e interesse universal. são essas características que atraem turistas de todo o 

Brasil e do exterior à primeira capital de um país construída no século XX. 

Brasília também foi a primeira cidade no mundo a se tornar patrimônio 

cultural da humanidade no mesmo século em que foi construída e fundada.
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DAS MAOS DOS CAnDAngOS

Q

DAS MAOS DOS CANDANgOS

Quando Brasília foi construída, mais de 60 mil pessoas foram para 

o cerrado trabalhar na construção da nova capital do Brasil. Gente 

que veio de longe (principalmente da Região nordeste, que sofria  

                                     com a seca) em busca de oportunidades, na expectativa 

de dias melhores. Eram os “candangos”, uma palavra do dialeto quimbundo, 

pela qual os descendentes de africanos chamavam os portugueses senhores de 

escravos. significava alguém desprezível e de mau gosto.

Com o passar do tempo, os portugueses apropriaram-se da expressão, 

usando-a para designar negros, mestiços e índios. Mais tarde, o termo foi usado 

para denominar as pessoas do interior em oposição às do litoral, sobretudo 

os trabalhadores itinerantes vindos do nordeste. Com eles, a palavra chegou 

a Brasília, onde os aguardavam tarefas árduas. Cumpriam um regime de oito 

horas diárias, sob sol escaldante, poeira grossa e muita lama; revezavam-se 

durante a madrugada, porque o trabalho não podia parar; era preciso abrir ruas 

e levantar prédios em ritmo acelerado; corriam contra o tempo. Dormiam em 

colchões duros nos acampamentos das construtoras.

foi o próprio presidente da República Juscelino Kubitschek quem 

passou a chamar aqueles trabalhadores de “candangos”, pois – segundo 

entrevista que deu ao jornal “Diário Carioca” – “candango é o avesso da 

triste aparência de um inválido abatido, com que Euclides da Cunha retratou 

o sertanejo, e vocês não o encontrarão no companheiro candango, a quem 

devemos Brasília”.

Candango virou símbolo de homem forte, corajoso, ousado. Está 

representado, na Praça dos Três Poderes, na escultura “os guerreiros”, de Bruno 

Giorgi. Mas ela é conhecida mesmo como “os candangos”.



6565

três déCadas de trabalho tribunal regional do trabalho da 10a região brasília

nNão se deve confundir Brasília com o Distrito federal. Este não 

é um estado, nem possui municípios. É um território autônomo 

composto por 31 Regiões administrativas, conhecidas como 

cidades-satélites, além de Brasília, que é a sede do governo do Distrito federal 

e capital do Brasil.

o Distrito federal localiza-se no centro-oeste do Brasil, em pleno 

Planalto Central, assim chamado por causa do relevo aplainado e por se 

localizar no centro do País. Essa chapada se estende por partes dos estados de 

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do sul. Mas não 

se deve confundir o Planalto Central com a Região Centro-oeste, que se limita 

aos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do sul.

a construção da capital federal na região tinha por objetivos ocupar 

aquela área muito pouco povoada e proporcionar novas possibilidades.

os objetivos foram alcançados, pois além de receber, entre 1960 e 1970, 

um fluxo migratório anual de mais de 30 mil pessoas, a construção de Brasília 

trouxe para a região um expressivo desenvolvimento econômico.

só a título de exemplo, segundo o índice de Desempenho Econômico 

do Distrito federal (Idecon/Df), da Companhia de Planejamento do Distrito 

federal (Codeplan), em 2013, enquanto a indústria no Brasil cresceu 2,8%, a do 

Df cresceu 3,9%. Dentre as indústrias que mais se destacam na área estão as de 

construção, processamento de alimentos, fabricação de móveis e reciclagem.

O DISTRITO FEDERALO DISTRITO FeDeRAL

Escultura “os guerreiros”, 
de Bruno Giorgi
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o presidente Juscelino Kubitschek na inauguração de Brasília
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v
jusCelino KubitsCheK, o Construtor de brasília

vigésimo primeiro presidente do Brasil, eleito em 1955 pela aliança 

PsD-PTB, Juscelino Kubitschek de oliveira governou o País de 

31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961. foi o primeiro 

presidente da República a nascer no século XX.

JK, como o então presidente ficou conhecido, ousou em seu programa 

de governo: cinquenta anos de progresso em cinco anos de realizações. o 

chamado Plano de Metas continha 31 objetivos, dentre eles: energia, transporte, 

alimentação, indústria de base e educação. Construiu usinas hidrelétricas, abriu 

grandes rodovias e pavimentou as já existentes, a exemplo da ligação entre o 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte. seu projeto mais ambicioso foi a construção 

de Brasília. Inaugurada em 21 de abril de 1960, a nova capital do País foi, sem 

dúvida, o maior legado de JK.

Mineiro de Diamantina, Juscelino Kubitschek nasceu no dia 12 de 

setembro de 1902. seu pai, João César de oliveira, que faleceu quando Juscelino 

tinha apenas três anos de idade, era caixeiro-viajante. sua mãe, Júlia Kubitschek, 

professora, então com 28 anos de idade, passou a cuidar sozinha de seus dois 

filhos, Juscelino, apelidado de nonô, e Maria da Conceição, a naná, um ano 

mais velha do que o irmão.

Depois de concluir os estudos no seminário de Diamantina, Juscelino 

foi para Belo Horizonte, em 1919, quando ingressou no serviço público, por 

concurso, para exercer a função de telegrafista. na capital mineira, estudou 

Medicina na então faculdade de Medicina (atual faculdade de Medicina, 

da universidade federal de Minas Gerais), criada em 1911, pela sociedade 

Médico-Cirúrgica de Minas Gerais. Depois de se formar, em 1927, Juscelino 

foi trabalhar na santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte. Mais tarde, fez 

estágios em cirurgia em Paris, Viena e Berlim. De volta a Minas Gerais, casou-

se com sara lemos, em 1931, e foi nomeado capitão médico da polícia mineira.

o “construtor” de Brasília ingressou na política em 1935, como chefe 

de gabinete de Benedito Valadares, interventor federal em Minas Gerais. 

Passado um ano, JK foi eleito deputado federal, perdendo seu mandato em 

1937 por conta do fechamento do Congresso, determinado por Getúlio Vargas 

e respaldado pela Constituição que implantou o Estado novo.

Três anos mais tarde, Benedito Valadares o nomeou prefeito de Belo 

Horizonte, cargo que exerceu até 1945. sua administração foi marcada, dentre 

outras obras, pela construção da Pampulha, projeto do então desconhecido 

arquiteto oscar niemeyer. 

a ele teria dito que queria o bairro mais lindo do País. o resultado 

foi um conjunto arquitetônico e urbanístico do qual fazem parte a Igreja são 

francisco de assis, o Museu de arte da Pampulha, a Casa do Baile e o Iate 

Tênis Clube. Construído em torno de uma lagoa artificial, com jardins de Burle 

Marx, pintura de Cândido Portinari, azulejos de Paulo Werneck e esculturas 

de Ceschiatti Zamoiski e José Pedrosa, o conjunto arquitetônico da Pampulha 

transformou-se em marco da cultura nacional.

Paralelamente ao exercício das funções de prefeito, JK continuou a 

exercer a medicina, realizando cirurgias, todas as manhãs, no Hospital Militar, 

e chefiando o serviço de urologia da santa Casa de Misericórdia. além disso, 

dava, pessoalmente, assistência médica a inúmeras famílias pobres da cidade. 

abandonou a carreira de médico em 1945, quando passou a se dedicar 

exclusivamente à política.

Eleito deputado federal pelo PsD, em 1946, e governador de Minas, em 

1950, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República, em 1955, depois 

de se descompatibilizar do governo de Minas Gerais. Para se eleger, contou 
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com o apoio do PDs e PTB, mas teve a oposição da uDn e de alguns setores 

militares. Era tido como comprometido com as forças getulistas, destituídas em 

1954. sua posse, em 31 de janeiro de 1956, foi garantida graças à intervenção do 

então ministro da Guerra, general Teixeira lott.

no início de seu governo, oficiais da aeronáutica deflagraram uma 

forte oposição a JK; pregavam a sua deposição. ultrapassada a crise, com o 

levante totalmente debelado, Juscelino enviou ao Congresso um projeto de lei 

concedendo anistia ampla e irrestrita a todos os militares e civis que tivessem 

participado de movimentos políticos ou militares no período de 10 de novembro 

de 1955 a 19 de março de 1956.

Já em 18 de abril de 1956, Juscelino assinou, no aeroporto de anápolis, 

em Goiás, a mensagem ao Congresso nacional, juntamente com o projeto de 

lei propondo a transferência da capital da República para o Planalto Central. 

Enfrentou séria resistência da uDn, mas o projeto foi aprovado pelo Congresso. 

no dia 19 de setembro daquele ano, JK sancionou a lei que fixou os limites 

do futuro Distrito federal e autorizou o governo a instituir a Companhia 

urbanizadora da nova Capital, a novacap.

Juscelino inaugurou a nova capital no dia 21 de abril de 1960. Em 

31 de janeiro de 1961, passou o governo a Jânio Quadros e, nas eleições 

extraordinárias realizadas em 4 de julho do mesmo ano, o ex-presidente foi 

eleito senador pelo PsD de Goiás. Mas, teve seus direitos políticos cassados em 

1964, por dez anos, após o movimento militar que depôs o então presidente 

da República João Goulart.

JK decidiu, então, exilar-se, seguindo para a Europa. Voltou ao Brasil 

um ano depois. aqui, foi recebido com entusiasmo por seus correligionários. 

Mas, em função dos muitos inquéritos policiais militares a que foi convocado 

para prestar depoimento, Juscelino, mais uma vez, deixou o País. Retornou em 

junho de 1966, autorizado, pelo governo, a permanecer no Brasil apenas por 

72 horas, para assistir aos funerais de sua irmã. Àquela altura, JK fazia parte da 

frente ampla, que reunia, ainda, Carlos lacerda e João Goulart.

Em maio de 1967, Juscelino voltou ao Brasil, passando a morar no Rio de 

Janeiro. no ano seguinte, em 5 de abril, o governo extinguiu a frente ampla e, 

diante disso, Juscelino passou a se dedicar, exclusivamente, à iniciativa privada.

Depois de deixar a vida pública, Juscelino Kubitschek escreveu suas 

memórias, “Meu caminho para Brasília”. Em junho de 1974, foi eleito para a 

academia Mineira de letras. Dois anos depois, recebeu, em são Paulo, o troféu 

“Juca Pato”, conferido pela união Brasileira de Escritores, por ter sido eleito 

intelectual do ano de 1975. foi também nessa época que JK passou a se dedicar 

à administração da sua fazenda em luziânia, em Goiás. no dia 22 de agosto de 

1976, Juscelino Kubitschek morreu em acidente automobilístico na via Dutra, 

nas proximidades de Resende, no Rio de Janeiro.

Em sua homenagem foi construído, em Brasília, o Memorial JK, 

projetado por oscar niemeyer. Em 12 de setembro de 1981, dia em que o 

“construtor” de Brasília completaria 79 anos, o monumento foi inaugurado.

o período em que JK governou o Brasil é lembrado como “os anos 

Dourados”.
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Construção e inauguração do Catetinho, primeira residência e 
gabinete de trabalho do presidente Juscelino Kubitschek
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Primeira edificação de Brasília, o “Catetinho”, como passou a ser 

carinhosamente chamada a primeira residência oficial e local de 

trabalho do presidente Juscelino Kubitschek, é um capítulo à parte 

na história do Brasil. foi construído em um prazo recorde, em 1956, destinado 

a abrigar aquele cujo governo tinha como lema “cinquenta anos em cinco”, 

disposto a fazer com que o Brasil avançasse, nos cinco anos de governo JK, o 

equivalente a nada menos do que cinco décadas.

E pensar que a ideia de construir uma casa para dar de presente ao 

presidente da República no local onde seria erguida a nova capital federal partiu 

de amigos dele, no dia 12 de outubro de 1956, em um hotel no Rio de Janeiro, e 

foi rascunhada em um guardanapo, à mesa de um bar nas proximidades...

Dentre esses amigos estava o maior arquiteto brasileiro, oscar niemeyer, 

não sem razão apelidado de “o arquiteto de Brasília”, onde acabou assinando 

dezenas de obras. o grupo teve a ideia após o oferecimento de barracas de 

lona para abrigar o presidente Kubitschek e sua equipe, durante a construção 

da cidade. Eles consideraram que não ficaria bem para um chefe de Estado se 

acomodar em barracas e arregaçaram as mangas, dispostos a construir uma 

casa de madeira.

Em um dia, niemeyer concluiu o projeto definitivo do “Palácio de 

Tábuas”, como o grupo batizou a obra inicialmente. nos oito dias seguintes, 

os amigos cotizaram-se, transformaram em dinheiro uma promissória de 

quinhentos mil cruzeiros, cuidaram do material necessário e da contratação 

dos operários, a maioria da empresa fertilizantes Minas Gerais s.a. (fertisa), 

e, no dia 22 de outubro de 1956, assistiram ao início da construção histórica.

Esse início significou, logo no primeiro dia, a desocupação da casa 

da fazenda do Gama, já que a área escolhida para sediar a nova capital 

do Brasil abrangia, justamente, a fazenda. Com a desocupação, muitos 

p trabalhadores puderam se alojar na casa; o restante continuou em barracas 

de lona armadas ao redor.

só nesse primeiro dia, os trabalhadores roçaram uma faixa de terra, 

limparam uma extensa área ao lado de uma mata densa e fincaram as estacas 

de marcação. foi uma prévia do que ainda estava por vir: muito mais trabalho...

Com os operários trabalhando incansavelmente, o Catetinho nasceu 

em 31 de outubro de 1956. Durante a cerimônia de inauguração, já em 10 de 

novembro de 1956, o presidente JK, impressionado com tudo aquilo realizado 

em apenas dez dias, afirmou: “se meus amigos praticaram este milagre em 

tempo recorde, apenas com idealismo e sem recursos oficiais, por que não 

poderei construir a nova capital, já que disponho, no Governo, de toda uma 

infraestrutura administrativa e de recursos financeiros?”.

o Catetinho, assim rebatizado em homenagem ao Palácio do Catete, 

sede do governo quando o Rio de Janeiro era a capital, serviu de residência 

oficial do presidente Kubitschek até junho de 1958, quando ficou pronto o 

Palácio da alvorada. a pedido do presidente, o prédio foi tombado, em 10 de 

novembro de 1959, pelo atual Instituto do Patrimônio Histórico e artístico 

nacional (Iphan).

no dia 3 de abril de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek ofereceu 

um almoço, no Catetinho, aos operários da construção de Brasília, em 

agradecimento àqueles pioneiros que contribuíram para a construção da nova 

capital, inaugurada 18 dias depois.

Hoje, nas suas instalações, funciona o Museu do Catetinho, aberto 

à visitação. Cada ambiente original que o compõe eterniza um momento 

importante do Brasil, no qual, dadas as circunstâncias em que tudo aconteceu, 

uma característica foi fundamental para transformar o sonho da construção do 

Catetinho em realidade: a coragem.

 O CATETINHOO CATeTInHO
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S
lúCio Costa, o urbanista de brasília

Se Juscelino Kubitschek tirou do papel a transferência da capital da 

República para o Planalto Central, lúcio Costa usou uma folha de 

papel para nela traçar a sua concepção do Plano Piloto de Brasília. 

Com seu traço, lúcio Costa foi vencedor do concurso que escolheu o projeto 

urbanístico da futura capital. foi esse projeto que o consagrou como urbanista. 

alguns dizem que o traçado da cidade lembra um avião. outros, que lembra 

um pássaro. Mas o seu criador, ao descrever a cidade, disse que ela “nasceu 

do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos 

cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz”. a imagem de avião 

ou de pássaro se explica porque o projeto original foi adaptado à topografia e 

inclinação do terreno, com os eixos horizontais em curva. Mas, seja lá o que for, 

a verdade é que daquele traço simples, Brasília materializou-se.

lúcio Ribeiro da Costa, considerado o principal expoente do 

movimento moderno da arquitetura no Brasil, nasceu em Toulon, na frança, 

em 1902. na época, seu pai, o almirante Joaquim Ribeiro da Costa, estava a 

serviço na Europa. E foi lá, na Inglaterra e suíça, que lúcio Costa fez seus 

estudos primários. Em 1917, voltou ao Brasil, onde, sete anos mais tarde, 

formou-se em arquitetura na Escola nacional de Belas artes, da qual foi 

diretor após a Revolução de 1930.

De 1936 a 1939, lúcio Costa chefiou a equipe que projetou o prédio do 

ex-Ministério da Educação e Cultura (MEC), no Rio de Janeiro, atual Palácio 

Capanema. Do grupo faziam parte, também, Jorge Machado Moreira, Carlos 

leão, affonso Eduardo Reidy, oscar niemeyer e Ernani Vasconcellos. Grande 

admirador de le Corbusier, lúcio Costa pediu ao então presidente Getúlio Vargas 

a vinda do arquiteto suíço para avaliar o trabalho. E foi sob a orientação de le 

Corbusier que lúcio Costa realizou suas primeiras experiências como urbanista.

Em 1937, o urbanista assumiu a direção da Divisão de Estudos de 

Tombamentos do serviço do Patrimônio Histórico e artístico nacional 

(sPHan), na qual permaneceu até se aposentar, em 1972. sua atuação à 

frente do setor contribuiu para definir os critérios de intervenção em obras de 

restauração e de seleção de monumentos a serem legalmente preservados. um 

ano depois, um projeto seu foi escolhido para ser o pavilhão do Brasil na feira 

Internacional de nova Iorque. Convocou, então, oscar niemeyer, segundo 

colocado, para juntos realizarem o projeto.

autor de diversos livros que marcaram o ensino da arquitetura no 

Brasil, lúcio Costa integrou, em 1952/1953, a Comissão dos Cinco, encarregada 

de analisar os projetos para a sede da organização das nações unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (unesco), em Paris. na empreitada, estava junto 

com Walter Gropious, le Corbusier, sven Markelius e Ernest Rogers.

Dentre suas obras, merecem destaque o anteprojeto da Casa do Brasil, 

na Cidade universitária de Paris (1953), a sede social do Jockey Club, no 

centro do Rio de Janeiro (1956), e o Plano Diretor da Barra da Tijuca, também 

no Rio de Janeiro (1969). ao longo de sua trajetória profissional, assinou, 

também, projetos na nigéria e na suíça.

Em 1960, lúcio Costa recebeu o título de doutor honoris causa, 

conferido pela universidade de Harvard. no mesmo ano, foi agraciado pelo 

governo francês com a legião de Honra no grau de Commandeur.

Em 1998, lúcio Costa faleceu no Rio de Janeiro. na cidade, ele passou os 

últimos 40 anos de sua vida, no mesmo apartamento, de frente para o mar, no 

bairro do leblon.
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p
osCar niemeYer

Palácio do Planalto, Congresso nacional, supremo Tribunal federal. 

lá estão eles, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. são apenas 

alguns dos prédios da Capital federal que têm a assinatura do 

arquiteto brasileiro oscar niemeyer, um dos mais significativos representantes 

da arquitetura moderna. Há outros de igual majestade, como o Palácio da 

alvorada, o Palácio dos arcos (Itamaraty), a Catedral e muitos mais. Eles têm 

em comum o estilo inconfundível de niemeyer, cuja característica principal é o 

uso de concreto armado em suas construções.

a respeito de suas criações na Capital federal, oscar niemeyer, certa 

vez, disse: “Quem for a Brasília pode gostar ou não dos palácios, mas não pode 

dizer que viu antes coisa parecida. E arquitetura é isso – invenção”.

Com mais de 600 projetos em todo o mundo, oscar niemeyer nasceu 

no bairro carioca de laranjeiras, a 15 de dezembro de 1907. Em 1919, entrou 

para a Escola nacional de Belas artes, no Rio de Janeiro, tendo se formado 

em 1934 engenheiro arquiteto. sua vida profissional teve início ao lado de 

lúcio Costa, tendo integrado, de 1937 a 1939, a equipe que projetou o prédio 

do ex-Ministério da Educação, atual Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. 

Em 1938/1939, também em parceria com lúcio Costa, projetou o Pavilhão do 

Brasil na feira Mundial de nova Iorque.

no início da década de 1940, oscar niemeyer conheceu o então prefeito 

de Belo Horizonte Juscelino Kubitschek, a convite de quem projetou o conjunto 

arquitetônico da Pampulha, na capital mineira. foi seu primeiro grande projeto 

arquitetônico.

Em 1947, oscar niemeyer participou da equipe que projetou a sede 

das nações unidas, em nova Iorque. seu trabalho serviu de base para o 

projeto definitivo do edifício. Em 1949, projetou a fábrica Duchen, na Rodovia 

Presidente Dutra, na divisa de são Paulo com Guarulhos, construída em 

1950/1951 e demolida na década de 1980. na capital paulista, foi responsável, 

em 1951/1955, pelo projeto do conjunto de pavilhões da Exposição do IV 

Centenário, no Parque do Ibirapuera.

Em 1955, oscar niemeyer participou do programa de reconstrução da 

cidade de Berlim, na então alemanha ocidental, destruída durante a segunda 

oscar niemeyer e lúcio Costa, os construtores de Brasília, em reunião de trabalho
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as mãos calejadas dos candangos carregaram pedras, abriram 
avenidas e nestas construíram um dos patrimônios culturais da 
humanidade
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Esboço do traçado do Plano Piloto de Brasília, de autoria de lúcio Costa
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os pilotis do Palácio da alvorada são um dos símbolos de Brasília



Guerra Mundial. seu projeto foi um prédio de apartamentos para o bairro de 

Hansa. naquele mesmo ano, projetou o Museu de arte Moderna de Caracas, 

na Venezuela. ainda em 1955, criou e dirigiu, com Joaquim Cardozo, Rodrigo 

M.f. de andrade, Rubem Braga e Zenon letufo, a revista Módulo, tendo a 

arquitetura como tema predominante, mas que também publicava matérias 

sobre artes, urbanismo, design e cultura de forma geral.

um ano mais tarde, a convite do então presidente Juscelino Kubitschek, 

niemeyer assumiu o cargo de diretor do Departamento de arquitetura da 

Companhia urbanizadora da nova Capital (novacap), responsável pela 

construção de Brasília. na época, juntamente com lúcio Costa, oscar niemeyer 

elaborou o que é considerado um ícone da arquitetura no Brasil e uma das mais 

importantes obras da arquitetura mundial contemporânea.

Depois da inauguração de Brasília, em 1960, oscar niemeyer fez 

projetos em diversos países, como líbano, Portugal, frança, Itália, Inglaterra 

e argélia.

Com o golpe de 1964, a revista Módulo foi proibida de circular e 

niemeyer se exilou na frança, onde, em 1971, em Paris, projetou a sede do 

Partido Comunista francês. Voltou ao Brasil em 1979.

De volta ao País, niemeyer foi convidado pelo então governador do 

estado do Rio, leonel Brizola (1983-1987), a projetar o sambódromo e os 

Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), na cidade do Rio de Janeiro.

Em 1987, oscar niemeyer projetou o Memorial JK, em Brasília, e, 

em 1991, o Parlamento da américa latina, em são Paulo, e o Museu de arte 

Contemporânea, em niterói.

ao longo de sua carreira, oscar niemeyer recebeu diversos prêmios, 

dentre os quais o Prêmio Pritzker de arquitetura, em 1988, e o Prêmio leão 

de ouro da Bienal de Veneza, em 1996. ao comemorar seu centenário, oscar 

niemeyer recebeu a Medalha do Mérito Cultural do Brasil.

no dia 5 de dezembro de 2012, oscar niemeyer, então com 105 anos, 

faleceu no Rio de Janeiro.
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roberto burle marx, o paisagista de brasília

RRoberto Burle Marx projetou mais de dois mil jardins e estufas 

ao longo de sua vida, inclusive no exterior, como na Venezuela 

e nos Eua.

Quando a artista plástica Tarsila do amaral viu de perto estufas de 

Roberto Burle Marx, deu-lhe o apelido de “poeta dos jardins”. Resumiu, assim, 

a grandeza do multifacetado criador: projetar áreas verdes como alguém que 

trabalha em uma pintura. Pintor, desenhista, gravurista, escultor, arquiteto, 

designer de joias, tapeceiro, precursor da land art, em que a paisagem e a obra 

de arte são indissociáveis, as criações de Burle Marx foram muito variadas. Mas, 

ele ficou mais conhecido como paisagista, dentro e fora do Brasil. seu estilo 

acabou sendo sinônimo de paisagismo brasileiro no mundo.

Com seu trabalho, Roberto Burle Marx contribuiu para mudar a face de 

muitas cidades, inclusive a do Rio de Janeiro, onde seus projetos se destacam 

em vários lugares. são os jardins do Museu de arte Moderna, do outeiro da 

Glória, os jardins suspensos do Palácio Gustavo Capanema, ex-Ministério da 

Educação, o projeto paisagístico do calçadão de Copacabana e o do Parque 

do flamengo. De igual importância são os jardins da Pampulha, em Belo 

Horizonte, e seus projetos em Brasília.

na Capital federal, os mais belos jardins são de sua autoria, como os do 

Palácio Itamaraty, Palácio da Justiça, Palácio Jaburu, Teatro nacional, Tribunal de 

Contas, Praça da fonte e a Praça Cívica, mais conhecida como Praça dos Cristais, 

localizada no setor Militar urbano. Também foi responsável pelo paisagismo das 

embaixadas da alemanha, da Bélgica, dos Estados unidos e do Irã.

Em todos os jardins que projetou, Burle Marx compôs grandes 

conjuntos, tal como na sua pintura. Cores para ele eram fundamentais, mas não 

jogadas aleatoriamente. sobrepunha umas às outras de forma harmônica. no 

cuidado que tinha ao compor jardins, arte e técnica mesclavam-se.

Roberto Burle Marx não era apenas um mestre em projetar parques e 

jardins. Era também um incansável pesquisador da nossa flora e um inovador. 

Quando ninguém pensava em usar espécies nativas em jardins, ele as usou em 

suas criações. Durante a execução dos projetos, em Brasília, por exemplo, Burle 

Marx e seu sócio Haruyoshi ono saíam pelo cerrado à procura de espécies 

nativas que pudessem ser transplantadas para os jardins modernistas. E foi 

assim que eles levaram os buritis para os jardins do Palácio do Itamaraty.

foi também Burle Marx quem tornou as bromélias populares. naturais 

da Mata atlântica, essas plantas, depois de terem sido valorizadas pelo 

paisagista, passaram a ser cultivadas em viveiros para serem vendidas.

um dado interessante é que Roberto Burle Marx não descobriu as 

plantas tropicais no Brasil. foi no Jardim Botânico de Dahlem, em Berlim, na 

alemanha, quando lá esteve dos 18 aos 19 anos de idade. Certa vez, ele disse 

que foi visitando aquele jardim que descobriu a flora brasileira com toda a sua 

pujança: “fiquei impressionado, porque eu não via essas plantas em nossos 

jardins. Por que não as plantamos nos nossos jardins?”, ele se perguntava. “Por 

que as pessoas, quando veem a floresta, só veem o mato e não sabem distinguir 

as espécies, os jequitibás, as lecitidáceas, os ipês?”, lamentava.

Roberto Burle Marx foi com a família para a alemanha para fazer 

um tratamento nos olhos. nascera em são Paulo, a 4 de agosto de 1909. filho 

de Wilhelm Marx, comerciante de couro judeu-alemão, e de Cecília Burle, 

pernambucana descendente de franceses, ainda menino Burle Marx veio 

com a família para o Rio de Janeiro, onde, com 6 anos de idade, começou a 

cultivar plantas na casa em que morava, no leme. ali, sempre observava o 

cuidado que sua mãe tinha com o jardim e a horta de sua casa. Ela era pianista 

e cantora, e despertou nos filhos – ao todo eram quatro – também o amor pela 

música clássica, que seu pai também cultuava. ainda bem jovem, Burle Marx 

demonstrava sua vocação para as artes plásticas. Gostava de desenhar e pintar.

Durante o período em que viveu na alemanha, Burle Marx estudou 

pintura no ateliê de Degner Klemn. De volta ao Rio de Janeiro, ingressou, em 

1930, na Escola nacional de Belas artes, incentivado pelo amigo lúcio Costa, 

seu vizinho. lá estudou com Cândido Portinari e conviveu com os arquitetos 

oscar niemeyer, Hélio uchôa e Milton Roberto, dentre outros. formou-se 
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Palácio do Itamaraty
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BBrasília foi construída no centro-oeste do País, em pleno cerrado, 

a segunda maior formação vegetal brasileira. ocupando 22% 

do território nacional (originariamente, estendia-se por dois 

milhões de km2), mas com apenas 2% protegidos em parques ou reservas, 

sua área contínua avança sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 

Mato Grosso do sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná 

e são Paulo, além do Distrito federal e de trechos do amapá, de Roraima e 

do amazonas. a presença das bacias hidrográficas araguaia/Tocantins, são 

francisco e Prata nesse espaço territorial favorece a biodiversidade do cerrado 

brasileiro, reconhecido como a savana mais rica do mundo.

Mais de 11 mil espécies de plantas nativas do cerrado brasileiro já 

estão catalogadas; mais de 200 espécies de mamíferos são conhecidas, e a 

avifauna é estimada em cerca de 850 espécies.

além de seu valor ambiental, o cerrado tem grande importância social, 

pois diversas populações sobrevivem de seus recursos naturais.

Típico das regiões tropicais, com uma paisagem por muitos considerada 

agressiva, o cerrado brasileiro apresenta duas estações bem marcadas: o inverno 

seco e prolongado e o verão chuvoso.

Mas seja no inverno ou no verão, em Brasília a vegetação do cerrado 

transformada em flores é uma atração à parte. na feira aos pés da torre de 

TV, em frente à Catedral ou em outros pontos da cidade, o colorido dessas 

flores dá um ar primaveril à paisagem brasiliense. Transformadas por artesãos 

em bonitos arranjos, essas flores do cerrado estão entre as lembranças mais 

procuradas pelos turistas.

DO CERRADO BROTOU BRASÍLIADO CeRRADO BROTOU BRASÍLIA

em 1934. Com lúcio Costa e oscar niemeyer, Roberto Burle Marx veio a 

constituir o trio que deu forma e vida a Brasília. Em 1973, naquela altura com 

64 anos de idade, Roberto Burle Marx mudou-se para um sítio em Guaratiba, 

na Zona oeste do Rio de Janeiro, adquirido juntamente com seu irmão 

Guilherme siegfried Marx, em 1949.

até o século XVI, o sítio chamava-se fazenda da Bica, porque na parte 

mais alta do terreno havia fontes de água canalizadas para uma bica utilizada pelos 

moradores da região. Em 1681, o então proprietário da fazenda mandou construir, 

ao lado da casa principal, uma capela dedicada a santo antônio, passando a fazenda 

a ser conhecida, a partir daí, como sítio santo antônio da Bica.

Burle Marx restaurou a capela e a casa da fazenda e para lá levou sua 

coleção de plantas iniciada quando tinha apenas 6 anos de idade. ao fixar 

residência no sítio, Burle Marx pôde acompanhar mais de perto a aclimatação 

e o desenvolvimento de plantas, várias delas obtidas nas excursões de coleta 

que realizou a áreas vegetais intocadas no Brasil. Muitas eram desconhecidas 

e Burle Marx tinha de testá-las antes de serem utilizadas em seus projetos 

paisagísticos.

Em 1985, Roberto Burle Marx doou o sítio à então fundação Pró- 

Memória, atual Instituto do Patrimônio Histórico e artístico nacional 

(Iphan). Via nesse ato uma forma de dar continuidade a seu trabalho depois 

de sua morte. Com a doação, o sítio passou a se chamar sítio Roberto Burle 

Marx, passando a ser uma unidade especial do Iphan, aberta ao público.

Burle Marx viveu no sítio santo antônio da Bica – atualmente aberto 

ao público como unidade especial do Iphan, com o nome sítio Roberto 

Burle Marx –, até falecer, no dia 4 de junho de 1994. no ano 2000, o sítio foi 

tombado pelo Iphan.

ao longo de sua vida, Roberto Burle Marx recebeu várias condecorações, 

dentre elas a Comenda da ordem do Rio Branco, do Itamaraty, em Brasília, em 

1971; o título de doutor honoris causa, da academia Real de Belas artes de Haia, 

na Holanda, e do Royal College of art, em londres, na Inglaterra.
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AAideia de separar as regiões norte e sul do estado de Goiás vem 

desde o século XIX, com movimentos populares separatistas se 

rebelando contra o isolamento da região promovido pelo Rei  

D. João VI. na época, Goiás ainda era Capitania e, para facilitar a administração, 

a aplicação da justiça e, principalmente, incentivar seu povoamento, a Capitania 

de Goiás foi dividida em duas comarcas: a do sul e a do norte. Esta foi chamada 

de Comarca de são João das Duas Barras. Para exercer o cargo de ouvidor 

dessa Comarca, foi designado o desembargador Joaquim Teotônio segurado. 

a ele coube a escolha do local em que seria fundada a sede da Comarca.  o 

desembargador escolheu a confluência dos rios Palma e Paranã e ali foi 

construída a Vila de Palma, hoje cidade do Paranã. foi esse desembargador 

que, em 1821, proclamou o governo autônomo do Tocantins, mas a revolta foi 

dominada por Caetano Maria Gama, primeiro presidente da então Província de 

Goiás, nomeado por D. Pedro I em 1824.

outras duas tentativas em defesa da divisão de Goiás foram feitas 

ainda no Império: a primeira em 1863, quando o Visconde de Taunay, 

deputado pela Província de Goiás, propôs a separação do norte goiano para 

a criação da Província da Boa Vista do Tocantins, com a capital em Boa Vista 

(Tocantinópolis); e a segunda, em 1889, quando fausto de souza apresentou 

projeto para a redivisão do Império em 40 províncias, constando a do Tocantins 

na região norte de Goiás.

no início do século XX, a ideia voltou a ser ventilada, mas somente a 

partir da década de 1970 passou a ser seriamente discutida no Congresso.

Transcorria o ano de 1987. as lideranças souberam aproveitar o 

momento oportuno para mobilizar a população em torno de um projeto de 

existência quase secular e pelo qual lutaram muitas gerações: a autonomia 

política do norte goiano, já batizado de Tocantins. naquele ano, uma emenda 

popular com cerca de 80 mil assinaturas foi encaminhada à assembleia nacional 

Constituinte reforçando a proposta de criação do novo estado.

finalmente, em 7 de dezembro de 1988, Tocantins foi desmembrado 

do estado de Goiás, tendo como capital provisória Miracema. a definitiva 

viria a ser Palmas.

no dia 5 de outubro de 1989, foi promulgada a primeira Constituição do 

Estado, feita nos moldes da Constituição federal. foram criados, então, mais 44 

municípios, além dos 79 já existentes. 

Em 2013, o novo estado do Tocantins tinha 139 municípios. 

toCantins, outro sonho antigo
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nNo dia 20 de maio de 1989, foi lançada a pedra fundamental de 

Palmas, dando início à construção da última cidade brasileira 

planejada do século XX.

no ano seguinte, em 1º de janeiro, a capital definitiva do Tocantins foi 

instalada e os poderes constituídos foram transferidos da capital provisória, 

Miracema, para a nova cidade, na época, ainda em construção.

 Palmas foi assim batizada em homenagem à Vila da Palma, instalada 

em 1809, e cenário daquele movimento separatista da região, em 1821, 

liderado pelo desembargador Joaquim Theotônio segurado e, também, pela 

grande quantidade de palmeiras existentes na região. Em 2013, o município 

de Palmas, com 2.218,943 km2, tinha uma população de mais de 230 mil 

habitantes.

nasCe a última Cidade planejada do séCulo xx
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Primeiros servidores designados para trabalhar na Capital
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B
anteCedentes do trt da 10a região

Brasília ainda era um grande canteiro de obras quando, em 1961, a 

Justiça do Trabalho chegou à Capital federal, com a inauguração 

da 1a Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, ainda sob 

a jurisdição do TRT da 3a Região, sediado em Belo Horizonte, Minas Gerais.  

a Justiça trabalhista do estado de Goiás, à época, também estava sob a jurisdição 

do TRT da 3a Região. na presidência dessa 1a Junta de Conciliação e Julgamento 

de Brasília, o juiz Gustavo Penna de andrade liderava uma equipe de servidores 

cujo trabalho exigiu muita união e perseverança.

Em dezembro do ano anterior, Everardo de oliveira Curado fleury, ex-

diretor do TRT do Distrito federal, foi o primeiro servidor da Justiça do Trabalho 

a chegar à Capital federal. Ele foi conhecer o espaço cedido ao TRT da 3a Região 

para instalar a única Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília. uma vez 

aprovado o local, o próprio Everardo de oliveira Curado fleury e mais os 

servidores Marco antônio de Mattos, José Eduardo Clark, lourdes Januzzi e 

ordélio sette foram designados para trabalhar na jovem capital do País. Como 

os recém-chegados à nova capital ainda não tivessem onde morar, os cinco 

foram acolhidos pelo juiz Gustavo Penna em seu apartamento na asa sul.

seis anos haviam se passado quando, em 1967, foram inauguradas a 2a e a 

3a Juntas de Conciliação e Julgamento, juntamente com a seção de Distribuição. 

Era uma época de dificuldades e improvisos, tanto que as duas Juntas, que 

ocupavam metade do segundo andar do então denominado Ministério do 

Trabalho, foram mobiliadas e equipadas graças a doações.

Cinco anos mais tarde, foram inauguradas a 4a e a 5a Juntas de Conciliação 

e Julgamento de Brasília, seguidas da instalação, em 1978, da 6a, da 7a e da 8a 

Juntas de Conciliação e Julgamento.
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Já em 1971, houve quem defendesse a criação do TRT em Brasília. 

Era o então procurador do Ministério Público da união, sebastião Renato 

de Paiva, que, em parecer da Consultoria Jurídica, afirmava ser essa “uma 

medida inevitável, exigida pelas classes econômicas e profissionais da Capital 

da República”. Ele argumentava que, com a criação de um TRT no Distrito 

federal, acabariam as idas e vindas de processos e advogados à sede do TRT 

da 3a Região, em Belo Horizonte, e o gasto excessivo por conta da convocação 

de juízes para servirem em Brasília. afinal, as Juntas, precariamente instaladas, 

recebiam cerca de 10 mil processos por ano.

o assunto ressurgiu à tona em 1974, quando a federação do Comércio 

de Brasília encabeçou um movimento para a criação do TRT em Brasília. a 

iniciativa foi apoiada por todas as entidades de patrões e trabalhadores, e um 

anteprojeto sobre o tema foi apresentado ao então ministro da Justiça, Ibraim 

abi-ackel. Mas Brasília teve de esperar, pois a prioridade do governo, à época, 

era a criação do TRT do Paraná.

foi em 1978 que a federação do Comércio ganhou um aliado: o então 

ministro da Justiça do governo figueiredo, Petrônio Portela. Era o primeiro passo 

para a criação do TRT da 10a Região, cujo projeto foi sancionado, por meio 

da lei 6.927, em 7 de julho de 1981, pelo então presidente da República João 

figueiredo. Estava criado o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, com 

sede em Brasília e jurisdição sobre o Distrito federal e os estados de Goiás, Mato 

Grosso e Mato Grosso do sul (não existia ainda o estado do Tocantins). até então, 

Mato Grosso e Mato Grosso do sul estavam sob a jurisdição do TRT da 2a Região, 

com sede em são Paulo, e Goiás e o Distrito federal, do TRT da 3a Região.

a jurisdição original foi alterada em decorrência de previsão 

contida no artigo 112 da Constituição federal de 1988, segundo o qual 

deve existir pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado 

e no Distrito federal. não sem razão porque, diariamente, centenas de 

trabalhadores sofrem com abusos e exploração no trabalho ou têm seus 

direitos negligenciados. 

logo após a criação do TRT da 10a Região, o então ministro presidente 

do TsT, Raymundo souza Moura, nomeou a Comissão de Instalação. ao TRT 

foi destinado um prédio próprio, e sua instalação foi comemorada solenemente 

no dia 2 de fevereiro de 1982. Para a presidência do então mais novo TRT do 

País, foi eleito, à época, o juiz Herácito Pena Júnior.

Quando, em 1988, foi criado o estado do Tocantins, o TRT da 10a 

Região passou a ter jurisdição sobre a área da então recém-criada unidade 

da federação.

Em 1989, o TRT da 10a Região foi desmembrado, com a criação da 18a 

Região da Justiça do Trabalho, com sede em Goiânia e jurisdição em todo o 

estado de Goiás. Três anos depois, em junho de 1992, foram criados os Tribunais 

Regionais do Trabalho da 23a Região, com sede em Cuiabá, no Mato Grosso, e da 

24a, em Campo Grande, no Mato Grosso do sul. atualmente, apenas o Distrito 

federal e o estado do Tocantins permanecem na 10a Região.

no início, o TRT-10 era composto por oito juízes, que atuavam em 

composição plenária. atualmente, por força das leis nos 7.325/85 e 8.474/92, 17  

desembargadores exercem a atividade jurisdicional, e o Tribunal atua em Pleno 

e dividido em duas seções especializadas e três turmas, de acordo com a espécie 

de processo a ser examinado. 

Dentre os 17 desembargadores, 13 são escolhidos dentre os juízes 

de carreira da Região, dois são oriundos da advocacia e os outros dois, do 

Ministério Público do Trabalho.
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AA criação do TRT da 10a Região deu-se por meio da lei 6.927, 

de 7 de junho de 1981. Mas, foi em 2 de fevereiro de 1982 

que se comemorou a concretização do sonho, especialmente 

da comissão de juízes e servidores, de se instalar com o apoio de advogados, 

dirigentes sindicais, trabalhadores e empregadores um Tribunal Regional no 

centro-oeste. 

Com a instalação do TRT da 10a Região, rompeu-se o impasse de uma 

Justiça que não conseguia julgar e instalou-se a possibilidade de conceder, a 

empregados e empregadores, o reconhecimento de seus direitos tutelados pela 

Justiça do Trabalho.

a distância entre as cidades, que dificultava o acesso, e o acúmulo de 

ações na 3a Região, proveniente do atendimento a cerca de cinquenta Juntas de 

Conciliação e Julgamento, eram apontados como fatores de morosidade, o que 

tornava a prestação jurisdicional uma ilusão para advogados, trabalhadores e 

empregadores do centro-oeste. 

Por tudo isso, na solenidade de posse do primeiro presidente do TRT da 

10a Região, juiz Herácito Pena Junior – que liderou o movimento e o plano de 

instalação do Regional –, e do vice-presidente, juiz Pinto de Godoy, havia muita 

emoção pela conquista e, ao mesmo tempo, grande expectativa, diante da árdua 

tarefa de colocar a 10a Região em ação em tão curto prazo. 

Passada a comemoração, cerca de 400 servidores e juízes, muitos 

ainda ingressando no sistema Judiciário, “arregaçaram as mangas” para dar 

continuidade ao trabalho de transformar, de fato, o sonho em realidade. 

logo no dia 4 de fevereiro de 1982, apenas dois dias após a sua 

instalação, o TRT da 10a Região realizou a primeira sessão do Tribunal Pleno, 

composto de oito juízes. 

Passados alguns meses, no entanto, os resultados do TRT da 10a Região 

ainda não eram os desejados, em função da falta de recursos financeiros e da 

inexperiência dos novos servidores em gestão judiciária do trabalho. À época, 

havia um pequeno número de juízes e servidores para atender a, aproximadamente, 

seis mil processos em fase de conhecimento e julgamento, oriundos do Distrito 

federal e dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do sul. Deste 

total, mais de três mil tramitavam nos TRTs das 2a e 3a Regiões. Para dar conta 

da demanda, o Tribunal promoveu os primeiros mutirões, como solução para 

regularizar a situação dos processos e atender, assim, à expectativa de empregados 

e empregadores que há anos aguardavam o julgamento de seus casos. 

Mesmo nesse cenário de carência de profissionais com experiência em 

gestão judiciária, de recursos financeiros e de infraestrutura adequada, logo o 

TRT da 10a Região superou muitas dificuldades e cumpriu metas instituídas pela 

legislação, realizando o seu primeiro concurso para juízes de primeiro grau.

as três déCadas de histÓria
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Primeira composição de juízes 
de 2a instância da 10a Região

Ao ser criada, a 10a Região era composta 
de oito juízes, nomeados pela Presidência da 
República, sendo seis togados, de investidura 

vitalícia, e dois classistas, de investidura 
temporária, representantes, respectivamente, 

dos empregados e empregadores. 
Das vagas de juiz togado, uma era reservada 
para um membro do Ministério Público do 

Trabalho e a outra para advogado. As outras 
quatro, por antiguidade e merecimento, eram 
destinadas a juízes presidentes de Juntas de 

Conciliação e Julgamento da 
2a e da 3a Regiões.

Desembargador Herácito Pena Júnior

Desembargador Sebastião Machado Filho

Desembargador Oswaldo Florêncio Neme

Desembargadora Heloísa Pinto Marques

Desembargador Bertholdo Satyro e Sousa

Desembargador Pinto de Godoy

Juiz Classista João Rosa

Juiz Classista Wilton Honorato Rodrigues



9696

três déCadas de trabalho tribunal regional do trabalho da 10a região a Criação do trt da 10a região

foro de Brasília, situado na sEPn 513

Da esquerda: foro de Brasília, situado na sEPn, 513; sede do 
Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, situado na Praça 
dos Tribunais superiores, em Brasilia



AA primeira sede do TRT da 10a Região abrigou, de 1982 a outubro  

de 1993, a primeira e a segunda instâncias e todas as áreas  

 administrativas. o prédio, que havia acabado de ser construído, 

foi adquirido pela união. no entanto, apesar de ganhar um espaço amplo e 

moderno, a 10a Região não dispunha de recursos para investir em infraestrutura 

e mobiliário. a maioria dos móveis e equipamentos básicos para iniciar as 

atividades foi doada pelo Tribunal superior do Trabalho (TsT). 

Em outubro de 1993, foi inaugurado, em um prédio alugado, o foro 

de Brasília, juntamente com a instalação de dez novas Varas do Trabalho, 

proporcionando mais qualidade de atendimento ao público e melhores condições 

de trabalho aos servidores e juízes. 

Em dezembro de 2006, a segunda instância e as áreas administrativas 

afins foram transferidas para uma nova sede, no setor de autarquias sul. 

ocupado anteriormente pelo TsT, o espaço foi reformado para ser a nova sede, 

e assim permanece até hoje. 

no início de 2010, o foro de Brasília saiu do prédio alugado e ganhou 

sede própria na quadra 513 norte. após três anos de obras de melhorias, o 

novo edifício passou a abrigar todas as Varas do Trabalho de Brasília e as 

áreas administrativas necessárias ao desempenho da rotina judicial, como 

atendimento a magistrados, procuradores, servidores, terceirizados, partes e 

advogados. 

as moradas da 10a região
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pPassada a fase de implantação, era preciso concentrar as 

atenções na melhoria das condições de trabalho dos servidores 

e magistrados, e de atendimento aos cidadãos que buscam a 

Justiça do Trabalho. 

nessa era de mudanças na política do Brasil, o TRT da 10a Região, 

com o juiz sebastião Machado filho na presidência, de 1984 a 1986, apoiou 

os sindicatos nos movimentos democráticos e priorizou ações voltadas para 

a mudança da atmosfera nas relações humanas, incentivando a participação 

dos servidores no processo decisório da instituição para tornar a Justiça 

do Trabalho mais ágil. assim, promoveu a qualidade de convivência e de 

competências no ambiente de trabalho em busca de maior celeridade do 

serviço judiciário prestado à sociedade.

os indicadores apontavam aumento da quantidade de ações, mas o 

número de juízes ainda era o mesmo, fazendo com que o tempo de espera de 

julgamentos das ações se estendesse cada vez mais. nesse contexto, o TRT da 

10a Região definiu metas para melhorar a gestão judiciária: ampliou o quadro 

de servidores da administração e de magistrados, modernizou as instalações, 

investindo em mobiliário e tecnologias, e priorizou as Juntas de Conciliação e 

Julgamento e as áreas administrativas afins. 

Em julho de 1985, a lei 7.325 alterou a composição de alguns Tribunais 

Regionais do Trabalho. na 10a Região, a composição passou de oito para doze 

juízes, sendo oito togados vitalícios e quatro classistas temporários.

De 1986 a 1988, o TRT da 10a Região, sob a presidência de oswaldo 

florêncio neme, priorizou a seleção e nomeação de juízes e a qualificação 

dos servidores. Dez novos juízes substitutos tomaram posse, aprovados 

no segundo concurso para juiz do Trabalho. além da continuidade das 

melhorias das instalações e dos equipamentos, foram inauguradas novas 

Juntas de Conciliação e Julgamento: uma em Rondonópolis (Go), uma em 

Rio Verde (Go), uma em Catalão (Go), duas em Goiânia (Go) – a 3a e a 4a 

Varas –, uma em araguaína (ex-município de Goiás, hoje em Tocantins), uma 

em Dourados (Ms) e duas em Brasília – a 9a e a 10a Varas.

 Dentre as inovações nesse período, destacam-se a criação 

do primeiro Regimento Interno e da secretaria de Imprensa, esta com 

atribuição de estabelecer um relacionamento mais próximo com os meios 

de comunicação, para dar visibilidade aos resultados obtidos e ampliar a 

divulgação dos serviços à disposição da população.

Em março de 1988, assumiu o cargo de presidente do TRT da 10a 

Região a primeira mulher juíza, Heloísa Pinto Marques. nessa época, estava 

instalada a assembleia nacional Constituinte que aprovou, meses depois, em 

setembro, o texto da nova Constituição do Brasil. 

a nova Carta Magna mudou a organização e divisão do Judiciário 

do País. nesse período, além de se adequar às novas determinações 

constitucionais, a 10a Região empreendeu processos inovadores baseados 

na tecnologia da informação. atenta aos avanços da informática e da 

noVos tempos para o trt da 10a região
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DDe 1983 a 1984, trabalhadores de diferentes setores e líderes 

sindicais  uniram-se a políticos e estudantes e foram para as ruas 

exigir o restabelecimento das eleições diretas para presidente do 

Brasil. Mais de 80% da população brasileira defendia a aprovação da Proposta 

de Emenda Constitucional Dante de oliveira, a PEC no 5. 

apesar da pressão do movimento Diretas Já, a emenda foi rejeitada 

pela Câmara dos Deputados e, assim, a eleição para presidente da República, 

em 1985, foi novamente indireta. as articulações de oposição ao regime 

militar, regidas por líderes no Congresso nacional, como ulysses Guimarães, 

Tancredo neves, leonel Brizola, Miguel arraes, andré franco Montoro, 

Dante de oliveira, Mário Covas, Gérson Camata, Iris Rezende, orestes 

Quércia, luiz Inácio lula da silva, Eduardo suplicy, Roberto freire e 

fernando Henrique Cardoso, com o apoio da mídia e da população, motivou 

a escolha de Tancredo neves como presidente do Brasil e José sarney como 

vice-presidente, encerrando, assim, a era de presidentes militares. a conquista 

do direito de escolher o presidente da República por meio de eleição direta 

concretizou-se em 1989. Dentre os 22 candidatos, o povo elegeu fernando 

Collor de Mello  presidente. 

DIRETAS JÁ: NOvOS HORIzONTES PARA O BRASILDIReTAS JÁ: nOvOS HORIzOnTeS pARA O BRASIL

Manifestação diante do Congresso 
nacional do Brasil, em Brasília
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internet, investiu a médio e longo prazos em computadores e sistemas, para 

informatizar processos judiciários e administrativos. 

um dos processos mais revolucionários foi o sistema pioneiro de 

teleprocessamento que interligou o TRT da 10a Região ao Tribunal superior do 

Trabalho. aprimorado ao longo do tempo, esse processo foi o embrião da Rede 

nacional de Dados da Justiça do Trabalho, que unificou o compartilhamento 

de dados e informações dos tribunais de todo o País. 

na época, esse sistema inovador revolucionou o acesso a normas 

jurídicas, jurisprudência, enunciados e súmulas do sTf e do sTJ e o 

acompanhamento de processos no TsT. sua implementação seguiu, 

basicamente, quatro etapas: automação de gabinetes, para dar acesso a 

súmulas, jurisprudências e normas jurídicas e possibilitar, ainda, a confecção 

de votos e acórdãos; automação de secretarias, para emissão de certidões de 

julgamento e atas; controle de material; e gestão de recursos humanos.

Por ocasião da criação do estado de Tocantins, havia na 10a Região 

um volume de processos em tramitação que ultrapassava a capacidade de 

vazão, especialmente no setor de Cálculos. uma inovação na normatização 

de procedimentos reduziu em 99% os processos em tramitação no setor. 

segundo os registros da gestão da 10a Região, dos cerca de 2.800 processos 

remanescentes, restavam apenas 31 em fevereiro de 1990. Para agilizar 

também o andamento dos processos na primeira instância, foram realizados 

três concursos para recrutamento de 27 juízes substitutos para as 25 Juntas de 

Conciliação e Julgamento.

os anos de 1990, a chamada “era da popularização do computador 

e da internet”, também foram para o do TRT da 10a Região um período 

de modernização de equipamentos e de desenvolvimento de sistemas, 

armazenamento e compartilhamento de dados, informação e comunicação de 

todas as instâncias do Trabalho. 

um projeto vanguardista do TRT da 10a Região foi o Centro de 

Processamento de Dados, que interligou suas instâncias ao serviço federal 

de Processamento de Dados (serpro), TsT, sTJ, Tribunal de Contas da união, 

senado federal, Banco Central, Banco do Brasil e Caixa Econômica federal.  

a  estruturação desse Centro, na 10a Região, se deu na gestão do juiz Bertholdo 

satyro e sousa, o quinto presidente a dar continuidade aos investimentos em 

tecnologias de ponta, para melhorar a prestação jurisdiscional, no Distrito 

federal e no estado do Tocantins.

Inauguração do auditório Ministro Coqueijo Costa, no edifício-sede do 
TRT da 10a Região
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a lei 8.474, de 20 de outubro de 1992, alterou pela segunda vez a 

composição e a organização interna do TRT da 10a Região, aumentando as vagas, 

na segunda instância, para dezessete juízes, sendo onze togados vitalícios e seis 

classistas temporários. além do Tribunal Pleno, a 10a Região foi dividida em 

turmas, com previsão de criação de uma seção Especializada para distribuição de 

processos de dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica. nesse período, 

foi realizado o oitavo concurso para juiz para ocupar 21 vagas.

no dia 27 de outubro de 1993, o TRT da 10a Região, sob a presidência 

do juiz libânio Cardoso sobrinho, inaugurou o foro de Brasília, centralizando, 

num mesmo edifício, todas as Juntas de Conciliação e Julgamento, a Distribuição, 

o Protocolo Geral, a Central de Mandados Judiciais e a Contadoria. 

Com a instalação do foro de Brasília, a primeira instância do 

TRT da 10a Região passou a ocupar uma nova sede. na mesma época, foi 

também inaugurado, na sede, o auditório Coqueijo Costa, para possibilitar a 

multiplicação de eventos da instituição, como cursos, seminários e encontros 

voltados para as formações inicial e continuada de magistrados e servidores. 

o aumento de processos no novo foro levou à implementação do sistema 

de automação do Protocolo Geral, na seção de Jurisprudência, o que tornou 

mais eficaz a atualização de dados e o acesso aos processos administrativos. 

ainda em 1993, foi lançada, na 12a Junta de Conciliação e Julgamento de 

Brasília, uma prática inovadora de audiências na fase de execução, para acelerar 

o processo de quitação das dívidas trabalhistas judicialmente reconhecidas. 

Consiste em selecionar processos com maior possibilidade de solução. Em 

função disso, durante a elaboração das pautas de audiências de execução, a Junta 

passou a priorizar os processos que não envolviam a união federal, empresas 

públicas e assemelhados ou somavam valores elevados, considerados de baixa 

perspectiva de solução a curto prazo. Com esse procedimento, restavam os 

processos com maior probabilidade de solução, para os quais seguiam, de 

imediato, intimações de audiências para as partes, via correio, contendo, 

inclusive, os cálculos apurados. 

outra vantagem dessa prática foi juntar as partes e colocá-las em 

contato direto com o juiz, gerando redução de custos para o Tribunal e mais 

rapidez na solução dos processos. Já com os cálculos definidos, o contato 

direto facilitou os acordos. De imediato, as audiências serviam para sanar 

dúvidas em relação aos cálculos, definir bens para penhora e acordar soluções 

para evitar interposição de novos recursos jurídicos. 

Considerada um procedimento legal, a prática é amparada pelo artigo 

764 da ClT, que estimula os magistrados trabalhistas a tentarem o tempo 

todo a conciliação, e pelo inciso I do artigo 599 do Código de Processo Civil, 

que concede ao juiz, em qualquer momento do processo, o poder de ordenar 

o comparecimento das partes em audiência. 

Durante essa prática – adotada e aperfeiçoada ao longo do tempo 

por outras varas da 10a Região –, segundo dados dessa Regional. houve uma 

redução de até 50% no número de diligências de oficiais de Justiça. as causas 

mais relevantes da demora eram – e ainda são em certos contextos regionais 

– mudanças de endereço, ausências das partes e acúmulo de diligências. 

atualmente, as convocações para as audiências são realizadas pela via postal ou 

pelo Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.

além de práticas proativas, como a citada, um dos fatores de 

elevação dos índices de conciliação nas jurisdições do TRT da 10a Região foi, 

especialmente, a promoção de mutirões ao longo dos anos, com incentivo, em 

todo o País, do CnJ. 



103103

três déCadas de trabalho tribunal regional do trabalho da 10a região a Criação do trt da 10a região

nNo início de 1990, sob a presidência da juíza Heloísa Pinto Marques, 

foram instalados os primeiros terminais de computadores no 

TRT da 10a Região. Mediante contrato de locação com a empresa 

IBM, a 10a Região equipou a sede e as dez Juntas de Conciliação e Julgamento.  

nesse período, a Regional deu início aos estudos para a criação do sistema de 

acompanhamento Processual (saP), desenvolvido em uma plataforma de 

grande porte da IBM.

a partir de 1995, o TRT da 10a Região, sob a presidência do juiz 

fernando américo Veiga Damasceno, deu um salto tecnológico de vanguarda 

ao substituir o sistema mainframe da IBM – computador de grande porte – 

para o de microcomputadores, baseado na rede novel e no banco de dados 

oracle. nesse ambiente, desenvolveu-se a nova versão do sistema, o saP-1, que 

permitia desde a autuação do processo até a sua conclusão.

na mesma época, comemorava-se outro marco importante na 

modernização da 10a Região, a integração do sistema auD ao saP, ampliando 

a gestão de dados de pautas, presenças das partes, contingências, conciliação, 

custas, depoimentos, testemunhas, perícia e encerramento de audiências.

Esta solução ajudou a pôr fim à máquina de datilografia, especialmente 

nas Varas da 10a Região. Desde então, recursos inovadores, novos módulos e 

novas integrações com outros sistemas foram agregados ao código original do 

saP, porém mantendo a estrutura conceitual.  

De 1990 até 2013, o saP-1 possibilitou o gerenciamento de informações 

relativas a todos os processos físicos autuados no TRT da 10a Região, no 

montante de 1.048.417 processos.    

SAP, SISTEMA ExCLUSIvO DA 10  REgIAOSAp, SISTeMA exCLUSIvO DA 10  RegIAOa

lançamento do sistema pioneiro de teleprocessamento que interligou o TRT da 
10a Região ao Tribunal superior do Trabalho

Em 1997, o TRT da 10a Região lançou a Central de Mandados Judiciais 

do foro de Brasília, composta de 45 oficiais de Justiça. os serventuários 

foram distribuídos para atuar em dez regiões e foram definidos plantões para 

diligências de urgência. na época, a uniformidade de procedimentos contribuiu 

para agilizar o processo de execução.

Em 1999, a  Emenda Constitucional  no 24 transformou as  Juntas de 

Conciliação e Julgamento  em Varas do Trabalho e extinguiu o cargo de juiz 

classista na Justiça do Trabalho. Com o fim da representação classista no 

julgamento, a composição dos tribunais trabalhistas passou a ser apenas de juízes 

de carreira e juízes integrantes da classe dos advogados e do Ministério Público.
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servidores e juízes da 10a Região em manifestação contra a extinção da Justiça do Trabalho
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 Com o apoio de líderes sindicais, advogados e representantes da 

sociedade, o TRT da 10a Região promoveu debates e reuniões de trabalho, para 

discutir propostas de aperfeiçoamento e alterações significativas na estrutura 

organizacional da Justiça do Trabalho.

 Em 2000, o TRT da 10a Região, sob a presidência da juíza Terezinha 

Célia Kineipp oliveira, lançou o projeto da ouvidoria Judiciária, idealizada 

pela associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (amatra X) para ser 

um canal aberto e contínuo de comunicação entre a Justiça do Trabalho e 

os cidadãos. Inspirada nas experiências do Tribunal de Justiça do Distrito 

federal e do antigo Ministério da Previdência e assistência social (MPas), 

a ouvidoria Judiciária do TRT da 10a Região foi transferida da sede do TRT 

para o prédio do foro de Brasília, em 7 de maio de 2001.

aliada à Corregedoria Regional, a ouvidoria Judiciária é um canal 

direto entre a sociedade e o Tribunal. aprimorada continuamente, tornou-

se uma ferramenta para diagnosticar anseios e necessidades do público-alvo 

da Justiça do Trabalho e, assim, implementar melhorias na prestação de seus 

serviços. atualmente, é subordinada à Vice-Presidência do TRT da 10a Região, 

responsável por receber elogios, reclamações, denúncias e sugestões dirigidas 

aos seus diversos setores, por meio de diferentes canais de comunicação, de 

forma presencial ou a distância. assim, ao longo do tempo, vem possibilitando 

mais acesso e transparência às ações da Justiça do Trabalho. os resultados 

bem-sucedidos dessa iniciativa inspiraram o TRT da 6a Região (Pernambuco) 

a também implementar, ainda em 2001, a sua ouvidoria. 

o sucesso da iniciativa chamou a atenção também fora do País. Em 

2003, representantes do Ministério da Justiça de Portugal visitaram o TRT da 10a 

Região, para conhecer de perto a prática na tentativa de adotar o mesmo modelo.

Em 1999, surgiu o movimento de congressistas 
e políticos a favor da extinção da Justiça do 

Trabalho. Havia correntes no movimento que 
propunham transferir o trabalho das Juntas de 

Conciliação e Julgamento para as Varas da 
Justiça Federal; outras defendiam a extinção de 

alguns TRTs como forma de simplificar o processo 
trabalhista, reduzindo a possibilidade 

de recursos processuais.
No TRT da 10a Região, juízes, magistrados, 

advogados e servidores reuniram-se, com o apoio do 
presidente do Tribunal, juiz Paulo Mascarenhas 
Borges, com o objetivo de se manifestarem em 

defesa do papel social da Justiça trabalhista. Foi 
em Sessão Extraordinária, no dia 11 de março de 

1999, ao final da qual foi redigida a Carta 
Aberta em Defesa da Justiça do Trabalho, 

manifestando repúdio ao movimento nos poderes 
Executivo e Legislativo, liderado,na época, pelo 

então presidente do Senado Federal, 
Antonio Carlos Magalhães.
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nesse período, o TRT da 10a Região também investiu em processos 

inovadores de gestão administrativa: o sistema de pregão eletrônico para 

aquisições de bens e serviços, que, no primeiro ano, gerou economia média de 

19%; o jornal eletrônico; e o novo portal na internet, com recursos dinâmicos 

e novos canais de interatividade. além disso, aprimoramentos no sistema de 

processamento de dados possibilitaram a consulta a processos e mandados  

no Tocantins, facilitando o trabalho de advogados e servidores da região. 

foi uma época de outra conquista, o sistema de Informações Processuais 

do TRT da 10a Região, que obteve a recertificação Iso 9002, em setembro de 

2001. Da implementação, em março de 1998, até 2001, o sistema gerou um 

crescimento significativo de consultas processuais. Pela internet, foram cerca de 

2,2 milhões. o TRT-Push cadastrou mais de 2.500 usuários e 20 mil processos, 

dos quais cerca de 15 mil na primeira instância e 5 mil na segunda.

Medidas simples e eficientes agregadas continuamente à gestão 

judiciária contribuíram para a melhoria de atendimento à sociedade. nessa 

época, um dos destaques foi o Pronto atendimento do foro de Brasília. 

Instalado em março de 2002, permite que as partes e advogados entreguem 

petições e processos em um ponto externo do foro, do tipo drive thru, 

oferecendo mais comodidade e rapidez. 

ainda em 2002, o TRT da 10a Região adotou a numeração única nos 

processos, como determinava o ato 450, de 8 de novembro de 2001, do TsT, 

que uniformizou, na Justiça do Trabalho, os procedimentos de autuação 

dos processos. Essa unificação foi instituída para facilitar a pesquisa dos 

jurisdicionados, das partes e dos advogados.

a criação do Departamento de Precatórios do TRT da 10a Região, em 

2002, durante a presidência do juiz Braz Henriques de oliveira, deu início à 

busca de soluções para um dos problemas crônicos da Justiça do Trabalho: o Pronto atendimento tipo drive thru: mais comodidade e rapidez para advogados

pagamento de milhões em dívidas de execução trabalhista contra a fazenda 

Pública do Distrito federal e do estado do Tocantins e seus municípios. uma 

das soluções agregadas foi a unidade Juízo Conciliatório, com a função de 

cuidar de casos mais complexos e de valores mais expressivos estagnados há 

tempos nas jurisdições. a partir do uso do saP-1, foi possível organizar os 

precatórios. Com essa ferramenta, o TRT da 10a Região passou a conhecer a 

quantidade exata de processos existentes e os respectivos valores, assim como a 

previsão de pagamentos e a identificação dos devedores.



eEm 19 de março de 1998, o sistema de Informações Processuais do 

TRT da 10a Região recebeu o Certificado Iso 9002, pelo fato de 

terem sido normatizados e uniformizados todos os procedimentos 

administrativos relacionados à tramitação dos processos. 

Para obter a certificação, uma das metas do “Plano TRT qualidade 10 – 

o cidadão em primeiro lugar” e do “Programa TRT-10 em busca da excelência 

– a Justiça mais perto de você”, a 10a Região adotou, na época, um processo 

agressivo de melhoria de qualidade de trabalho, capacitação de pessoal e 

informatização do processo judicial. nessa missão, a parceria com a Escola 

Judicial foi estratégica.  

a verificação de cumprimento dos requisitos da norma Iso 9002 

foi realizada por consultores da empresa alemã GlC. a normatização 

e a uniformização da Iso 9002 envolveram todos os procedimentos 

administrativos relacionados à tramitação dos processos, desde o cadastramento 

à última etapa de alimentação do sistema de acompanhamento Processual. 

o sistema de Informações Processuais do TRT da 10a Região é 

composto de terminais-extrato, serviço de envio de informações sobre a 

movimentação processual via internet – envio por e-mail do andamento de 

processos cadastrados, de despachos diversos, teor de acórdãos e despachos de 

admissibilidade de recurso de revista – e atendimento em balcão. 

na ocasião, essa certificação garantiu ao TRT da 10a Região a posição 

de único Tribunal do Brasil e da américa latina 

a obter um certificado de serviços de excelência 

a jurisdicionados. o sistema fez com que a 

atuação de cada área fosse conhecida por todas 

as envolvidas direta e indiretamente, tornando as 

informações mais confiáveis inclusive para a fiscalização da auditoria externa 

responsável pela Certificação.

adotar uma política de qualidade foi um grande desafio para o TRT 

da 10a Região. foram necessários investimentos em ações de sensibilização, 

mobilização e formação de magistrados e servidores, assim como de 

modernização das instalações, especialmente de informática, e de agregação 

de inovações generalizadas nos procedimentos e nas relações de trabalho.

a busca permanente pela qualidade consolidou-se na gestão da 

juíza Maria assis Calsing, primeira juíza concursada do TRT da 10a Região 

a assumir a presidência da instituição. após auditoria, realizada pela 

empresa Bureau Veritas Quality International (BVQI), o TRT da 10a Região 

foi recertificado, em 2001, com a Iso 9002. Pela segunda vez, o sistema de 

Informações Processuais, aprimorado continuamente, foi reconhecido pela 

auditoria como instrumento de prestação de serviço de qualidade. 

“ISO 9002, NóS TEMOS”“ISO 9002, nóS TeMOS”

Juíza Maria assis Calsing e equipe de Certificação da Iso 9002, concedida pela 
primeira vez a um Tribunal do Trabalho, na américa latina
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Também em 2002, todas as sessões de julgamento passaram a utilizar 

o sistema de administração de acórdãos, que automatizou desde a redação 

e pesquisa de intenção de votos e notas de divergências até a geração e o 

compartilhamento de pautas e jurisprudências no Tribunal. Tal inovação 

possibilitou aos juízes o acesso prévio aos votos do relator e do revisor, com 

a possibilidade de pesquisar e fazer considerações antes e durante sessões de 

julgamento. Dessa forma virtual, as divergências passaram a ser debatidas 

ainda nos gabinetes dos juízes, reduzindo consideravelmente o tempo e o 

clima “acalorado” nas sessões. além disso, o sistema gerou economia aos cofres 

públicos com redução de papéis e processos de expedição. Desenvolvido pela 

secretaria de Processamento de Dados do TRT da 10a Região, esse sistema se 

tornou referência para outros Regionais da Justiça do Trabalho.

a primeira sessão informatizada do Tribunal Pleno foi em 23 de janeiro 

de 2003. usando computadores portáteis ligados ao sistema de administração 

de acórdãos, os juízes julgaram uma pauta experimental de 15 processos. 

nos anos seguintes, o TRT da 10a Região desenvolveu novas ações 

para tornar mais eficazes as atividades da primeira instância. De 2005 a 2006, 

sob a presidência do juiz João amílcar silva e souza Pavan, implementou 

execuções coletivas e impulsionou o pagamento de precatórios. acordos entre 

o Tribunal Regional do Trabalho e o Governo do Distrito federal viabilizaram o 

acompanhamento e controle de pagamentos de precatórios paralisados há mais 

de dez anos no Distrito federal.

nesse período, o TRT da 10a Região também concretizou uma ideia 

de projeto de cidadania idealizado há tempos: o projeto Justiça Itinerante que, 

desde então, atende, prioritariamente, trabalhadores e empregadores que vivem 

em municípios distantes da sede das Varas do Trabalho tocantinenses.
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eEstender as ações das Varas aos lugares mais distantes, garantindo uma 

Justiça mais célere, eficiente e menos onerosa, faz parte da missão da 10a 

Região. Mesmo antes de sua instalação, juízes e servidores, que atuaram, 

à época, na 3a Região e, depois, passaram a compor a 10a Região, já viajavam pelo 

interior da Região Centro-oeste levando a Justiça do Trabalho a trabalhadores 

e empregadores que viviam longe das Juntas de Conciliação e Julgamento. as 

experiências desses juízos itinerantes foram adotadas e aprimoradas ao longo dos 

anos por outros magistrados da 10a Região. Dessa forma, nasceu o projeto Justiça 

Itinerante, uma das ações de cidadania mais relevantes da 10a Região.

Para cumprir a sua missão, as Varas da 10a Região buscam apoio de 

tribunais próximos às regiões a serem atendidas. Por meio de convênios, 

utilizam instalações de seus fóruns para receber a população interessada em 

consultas sobre processos ou, simplesmente, em tirar dúvidas sobre direitos e 

deveres do trabalho.

o primeiro convênio do projeto Justiça Itinerante, instituído na gestão 

do presidente João amílcar, foi firmado com o Tribunal de Justiça do Tocantins, 

em agosto de 2005, para a realização de audiências trabalhistas no foro de 

justiça itinerante

Porto nacional. Com isso, as partes que residiam no município e não podiam 

se deslocar até Palmas passaram a ter audiências trabalhistas, o que favoreceu 

tanto a Justiça do Trabalho quanto os jurisdicionados. 

Em 2006, a Vara do Trabalho de araguaína, do TRT da 10a Região, 

passou a utilizar o mesmo modelo de cooperação entre tribunais, também 

firmando convênios com o Tribunal de Justiça do Tocantins para a realização 

de audiências na região. 

os resultados bem-sucedidos dessas iniciativas pioneiras levaram a 

10a Região a investir em inovações, possibilitando sua expansão e melhorias 

no atendimento. no final de 2006, os fóruns de Palmas, Gurupi e Dianópolis 

receberam veículos equipados com computadores, para atender ao projeto 

no interior de Tocantins. outra inovação foi a criação de polos itinerantes 

na região sudeste do estado do Tocantins, em 2008. nessa região, o polo 

pioneiro foi da jurisdição da Vara do Trabalho de Dianópolis, que abrange 

20 municípios. no final de 2012, já havia mais cinco polos de itinerância: 

os municípios de Taguatinga, arraias, natividade, Paranã e aurora 

do Tocantins.



sessão da Justiça Itinerante Juíz Márcio Roberto andrade Brito, da Vara do Trabalho de 
Dianópolis (To)

Desembargador João amílcar, idealizador do projeto



o PJe chega ao 2o Grau da 10a Região: instalação do sistema na 1a Turma. Da esquerda para a direita: desembargador Pedro luís Vicentin foltran; desembargador Dorival Borges de 
souza neto; desembargadora Elaine Machado Vasconcelos, presidente do TRT-10; ministro João oreste Dalazen, presidente do TsT; e os desembargadores flávia simões falcão, Maria 
Regina Machado Guimarães e Ricardo alencar Machado
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A
pje e outras inoVações teCnolÓgiCas

A partir de 2007, todo sistema judiciário do Brasil passou a 

empreender esforços para cumprir a lei no 11.419. Publicada 

em 19 de dezembro de 2006, essa lei autorizou a implantação 

de sistema informatizado de tramitação dos processos judiciais, batizado 

como Processo Judicial Eletrônico (PJe).

o TRT da 10a  Região foi o primeiro tribunal trabalhista a adotar 

o projeto-piloto do sistema de Restrição Judicial (Renajud), um sistema 

padrão de penhora  on line  de veículos lançado pelo Conselho nacional da 

Justiça (CnJ). o Renajud permite ao juiz bloquear, via Renavam, veículos 

de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas com débitos na Justiça do 

Trabalho. além dessa importante ferramenta de apoio logístico às ações de 

investigação patrimonial para agilizar o processamento das execuções, a 

10a Região é grande usuária dos sistemas de bloqueio de ativos financeiros 

(Bacenjud) e de captação de dados relativos à situação fiscal dos devedores 

(Infojud).

Em junho de 2008, todos os atos jurisdicionais do TRT da 10a Região 

passaram a ser publicados no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT), 

em conformidade com a lei no 11.419/2006. Concebido para funcionar em 

plataforma totalmente on line, sem versão impressa, é o instrumento oficial 

de divulgação e publicação dos atos do Tribunal superior do Trabalho, do 

Conselho superior da Justiça do Trabalho (CsJT), da Escola nacional de 

formação e aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (EnaMaT) e dos 

demais órgãos da Justiça do Trabalho. De livre acesso, o DEJT passou a ser 

fonte de consulta de jurisdicionados, advogados, juízes e servidores da Justiça 

do Trabalho.

a partir de agosto de 2008, o TRT da 10a Região passou a utilizar as 

Tabelas Processuais unificadas, tornando-se o primeiro Tribunal a adaptar 

o seu sistema de movimentação processual às novas tabelas. Com essa 

ferramenta, os processos em tramitação em todas as Varas do Trabalho 

do Distrito federal e do Tocantins foram cadastrados e passaram a ser 

movimentados de acordo com as orientações do CnJ.

as tabelas tiveram o objetivo de otimizar a informação processual em 

todas as instâncias a partir da criação de uma linguagem única referente aos 

atos processuais, padronizando, em âmbito nacional, o cadastramento das 

matérias ou temas discutidos nos processos, organizando os atos processuais 

adequados aos pedidos, de forma a evitar que estes sejam classificados com 

nomes diferentes, e registrando os procedimentos e as rotinas dos atos 

processuais.

Em fevereiro de 2009, o TRT da 10a Região iniciou a implementação 

da primeira etapa do sistema unificado de administração Processual (suaP) 

– precadastramento de petições, distribuição das ações e agendamento da 

primeira audiência na primeira instância –, de acordo com determinação do 

Tribunal superior do Trabalho (TsT). Desenvolvido pelo serviço federal de 

Processamento de Dados (serpro), o suaP-JT integrava todos os sistemas 

informatizados da Justiça do Trabalho e constituiu a primeira experiência na 

direção de uma plataforma de tramitação processual completamente virtual.

De 2008 a 2010, o TRT da 10a  Região, sob a presidência do 

desembargador Mário Caron, prosseguiu no caminho da modernização de 

suas atividades. as áreas administrativas e de tecnologia implementaram 

novos recursos no seu portal, como o aplicativo  Google search appliance, 

para aprimorar a consulta ao acervo de documentos de jurisprudência. Esse 

acervo é composto por acórdãos de segunda instância e atas e sentenças de 

primeira instância, disponíveis no portal do Tribunal na internet, facilitando 

a pesquisa por parte de magistrados, advogados e demais operadores e 

estudiosos do Direito do Trabalho.

no âmbito nacional, equipes compostas de analistas e técnicos 

do TsT, do CsJT e dos Tribunais Regionais do Trabalho iniciaram o 

desenvolvimento do sistema do processo judicial eletrônico (PJe) por 

etapas. De forma integrada em Brasília, as equipes atuaram na elaboração 

de funcionalidades específicas para as necessidades da Justiça do Trabalho. 

Paralelamente, os Tribunais Regionais do Trabalho que dispunham de 

fábricas de programas colaboraram no desenvolvimento de alguns módulos 

do sistema e outros, na fase de testes das diversas versões, para validar as 

funcionalidades criadas ou aprimoradas.
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sob a coordenação do CnJ, a plataforma do PJe foi planejada para ser 

construída aos poucos, em parceria com diversas instâncias do Judiciário e 

instituições especializadas em tecnologia da informação, com o objetivo de 

padronizar todos os atos processuais, mas levando em conta as peculiaridades 

dos vários ramos da Justiça. Dessa forma, o sistema oferece uma arquitetura 

dinâmica de informação e comunicação, com avançados recursos de 

armazenamento e tráfego digital de documentos e arquivos, formas 

inovadoras de interface a distância, utilização de redes de comunicação, 

preferencialmente a  internet, assinatura digital de documentos jurídicos 

baseada em certificado digital etc.

Inovador, o PJe provocou profunda mudança de cultura organizacio-

nal resultante de novos paradigmas tecnológicos e administrativos. Como era 

previsível,  sua adoção gerou necessidades de atualização dos equipamentos 

e readaptação das atividades de servidores, magistrados, advogados e partes. 

Para dar conta dos desdobramentos e impactos, e garantir o uso eficaz de 

todos os seus recursos, o Judiciário previu ações de desenvolvimento de com-

petências de servidores e magistrados.

Em sintonia com as orientações do CnJ e do CsJT, o TRT da 10a Região 

iniciou o desenvolvimento de metas para atender ao padrão nacional de 

informatização dos órgãos judiciais, entre as quais a substituição gradual de 

seu sistema de acompanhamento de Processo (saP), a reestruturação de 

equipamentos e a qualificação profissional dos usuários, em todas as suas 

instâncias, para uso do PJe.

Da mesma forma, o Tribunal iniciou atividades para o público externo 

da Justiça do Trabalho. Direcionadas especialmente a advogados, foram 

previstas palestras e minicursos para adaptá-los ao PJe.

Durante o processo de implementação do PJe, a 10a Região integrou a 

este o sistema de audiências da Justiça do Trabalho (auD), proporcionando 

uma série de vantagens. o auD mereceu aperfeiçoamentos técnicos 

que possibilitaram sua integração ao módulo de audiências do PJe. uma 

peculiaridade da ferramenta é não depender de acesso à internet para 

funcionar, não prejudicando, assim, o andamento de audiências na ocorrência 

de falhas de conexão do PJe.

após passar por aprimoramentos para assimilar as especificidades 

técnicas de cada uma das atividades do Judiciário, o PJe iniciou a substituição, 

por etapas, de todos os demais sistemas de processo eletrônico existentes, fruto 

de iniciativas isoladas de tribunais em todo o País. anterior à lei, a Justiça em 

geral não contava, ainda, com um processo eletrônico nacional e unificado. 

Cada Tribunal havia desenvolvido um sistema próprio, acoplado a inúmeros 

aplicativos, tornando-se um modelo ineficaz para a gestão judiciária.

na Justiça do Trabalho, a Resolução CsJT no 94 instituiu, em março 

de 2012, o Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT) e estabeleceu os parâmetros e 

cronogramas para sua implementação e funcionamento em todo o Judiciário.

a primeira Vara do Trabalho a receber o Processo Judicial Eletrônico 

nacional foi a de navegantes, em santa Catarina, em 5 de dezembro de 

2011. Desde então, os usuários passaram a perceber as inúmeras vantagens 

resultantes do processo judicial digital. uma delas é a celeridade, fruto da 

racionalização da dinâmica processual nos ambientes internos e externos 

dos tribunais. advogados e partes beneficiam-se com a facilidade de acesso 

aos processos, sem precisar comparecer aos balcões das secretarias das 

Varas.  outra vantagem é a redução de custos, devido à eliminação de despesas 

acumuladas com materiais, arquivamento e gestão de processos impressos, 

além dos ganhos ambientais pela drástica redução no uso de papel e tinta 

para impressoras.

na 10a  Região, a instalação do PJe em suas unidades foi feita por 

etapas. o sistema foi inaugurado na Vara do Trabalho do Gama (Df), em 

21 de março de 2012, durante a presidência do desembargador Ricardo 

alencar Machado.
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servidores e magistrados participam de treinamento da Escola Judicial para uso do sistema PJe-JT
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a primeira ação trabalhista do TRT da 10a  Região com o uso do 

Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) consumiu 10,6 

segundos para conferência das peças, protocolização e distribuição da ação e 

marcação da audiência. Essa ação judicial pioneira foi de um trabalhador que 

alegou ter prestado serviços durante oito meses sem registro na carteira de 

trabalho. Ele pleiteava verbas rescisórias e horas extras.

no dia 30 de março, a Vara do Trabalho do Gama realizou a primeira 

audiência totalmente eletrônica, acompanhada pela presidente do TRT da 

10a  Região, desembargadora Elaine Machado Vasconcelos. o processo, que 

tratou do pagamento de verbas rescisórias, foi encerrado com acordo entre as 

partes. o tempo decorrido entre a petição inicial, a notificação à reclamada 

e a primeira audiência foi de nove dias, representando uma redução de cerca 

de 50% do tempo anterior, entre o ajuizamento da ação e a primeira audiência 

em ações de rito sumaríssimo (causas de valor inferior a 40 salários mínimos).

Em seguida, o TRT da 10a Região implantou o módulo do Processo 

Judicial Eletrônico na segunda instância. Em junho de 2012, já sob a 

presidência da desembargadora Elaine Machado Vasconcelos, o módulo da 

segunda instância foi implantado na 1a Turma, dando início à consolidação 

das revoluções cultural e tecnológica do processo sem papel.

Em outubro desse mesmo ano, a 2a e a 3a turmas passaram a receber 

recursos pelo processo eletrônico, assim como o Tribunal Pleno e as seções 

Especializadas. no mesmo mês, o foro Trabalhista de Palmas e a Vara do 

Trabalho de Gurupi foram as primeiras unidades do Tocantins a ter o sistema 

do PJe instalado.

Em abril de 2013, as Varas de Guaraí e Dianópolis também foram 

contempladas com o sistema eletrônico nacional. Em seguida, no mês 

de  agosto, foi a vez do foro de araguaína, concluindo, assim, a instalação 

em todas  as unidades do Tocantins. no Distrito federal, a implantação 

do processo eletrônico estendeu-se às Varas de Taguatinga e à 22a  Vara de 

Brasília (apenas na fase de execução), respectivamente nos meses de setembro 

e dezembro de 2013.

no dia 29 de janeiro de 2013, a 2a seção Especializada do TRT da 

10a Região julgou as primeiras ações originárias por intermédio de processo 

judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. foram apreciados cinco agravos em 

mandado de segurança e três mandados de segurança. Devido à celeridade do 

PJe, foram eliminadas etapas burocráticas que, por depender de tramitações 

físicas, tornavam moroso o andamento das ações.

Pelo novo sistema, o acórdão é assinado e disponibilizado simul-

taneamente na internet, para ciência das partes, já informando o agenda-

mento de novas etapas dos processos. seis meses após, o PJe já agregava 

novos aprimoramentos para a segunda instância, como a disponibilização 

de um editor de texto e a possibilidade de confecção dos votos no próprio 

sistema. Elaborado pela Escola Judicial do TRT da 10a Região, um manual 

aberto ao público interno e externo foi disponibilizado no portal da insti-

tuição para quem desejasse aprofundar os conhecimentos e compartilhar 

dúvidas e soluções.

no início de 2013, a 10a  Região disponibilizou, em seu portal, 

a página “acesso à informação”, na qual divulga as suas atividades de 

gestão financeira e orçamentária, remunerações, quantitativo de cargos, 

relação de servidores, detalhamento da folha de pagamento e gastos 

diários. no portal, também passaram a ser disponibilizadas declarações 

de fornecedores e peritos.

o acesso à prestação de contas desses serviços cumpre a Portaria 

administrativa no  14, de 19 de dezembro de 2012, que instituiu o serviço 

de Informações ao Cidadão (sIC). Este foi regulamentado pela Resolução 

107, de 2012, do CnJ, assegurando a qualquer cidadão o direito de solicitar 

informações sobre as ações dos órgãos do Judiciário, garantido pela lei 

no 12.527, de 2011.
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MIssão

Realizar justiça

VIsão

ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de 

justiça, equidade e paz social

ValoREs

Credibilidade, acessibilidade, celeridade, ética,

 imparcialidade, modernidade, probidade, responsabilidade 

social e ambiental e transparência

TEMas E oBJETIVos

 Eficiência operacional – Garantir a agilidade nos trâmites 

judiciais e administrativos e buscar a excelência na gestão de 

custos operacionais; acesso ao sistema de Justiça – facilitar 

o acesso à Justiça e promover a efetividade no cumprimento 

das decisões; Responsabilidade social – Promover a cidadania; 

alinhamento e integração – Garantir o alinhamento estratégico 

em todas as unidades do Judiciário e fomentar a interação e a 

troca de experiências entre Tribunais, nos planos nacional e 

internacional; atuação institucional – fortalecer e harmonizar 

as relações entre os Poderes, setores e instituições, disseminar 

valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva 

e aprimorar a comunicação com públicos externos; Gestão de 

pessoas – Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

magistrados e servidores e motivar e comprometer magistrados 

e servidores com a execução da estratégia; Infraestrutura e 

tecnologia – Garantir a infraestrutura apropriada às atividades 

administrativas e judiciais e garantir a disponibilidade de sistemas 

essenciais de tecnologia de informação; orçamento – assegurar 

recursos orçamentários necessários à execução da estratégia.
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e
10a região na era de metas estratégiCas

Em março de 2009, o Conselho nacional de Justiça publicou a Resolução 

no 70, que instituiu o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, 

consolidado no Plano Estratégico nacional. a partir de então, coube 

a cada Tribunal Regional do Trabalho instituir a missão, a visão e os valores do 

Judiciário que norteiam os objetivos estratégicos. 

o TRT da 10a Região, por sua vez, aprovou seu Plano Estratégico, de 1o de 

janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014, por meio da Resolução administrativa 

no 45, de 4 de dezembro de 2009, em cumprimento às determinações do CnJ.

De acordo com a Resolução, caberia a cada Tribunal planejar, pelo 

menos, um indicador de resultado para cada um dos objetivos, assim como 

metas de curto, médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado, 

e projetos e ações para cumprir as metas até 2014. assim, a exemplo dos outros 

Tribunais do Trabalho, o TRT da 10a Região iniciou o desenvolvimento de seu 

Planejamento Estratégico. Comitês foram formados para debaterem e definirem 

metas, projetos e ações, de forma a atingir os objetivos estratégicos nos cinco 

anos seguintes. 

Em sessão extraordinária, no dia 4 de dezembro de 2009, o Tribunal 

Pleno do TRT da 10a Região aprovou seu Plano Estratégico até 2014. Com isso, 

o Tribunal passou a ter um direcionamento de suas ações, oferecendo diretrizes 

para o cumprimento de metas e resultados. 

Missão
Dirimir conflitos de forma efetiva, célere e imparcial, na busca 

da realização da justiça, fortalecendo a cidadania e 
contribuindo para a paz social.

Visão de Futuro
ser reconhecido, até 2014, pela excelência nos 

serviços prestados e na gestão dos meios utilizados, 
com valorização das pessoas

InfRaEsTRuTuRa físICa RElaCIonaMEnTo InsTITuCIonal alInHaMEnTo E InTEGRação EfICIênCIa oPERaCIonal

GEsTão DE PEssoas CulTuRa oRGanIZaCIonal oRçaMEnTosTECnoloGIa Da InfoRMação E CoMunICação

QualIDaDE E CElERIDaDE

aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, 
inclusive na conciliação

Garantir qualidade, funcionalidade e 
segurança das instalações e 

acessibilidade às pessoas

Disseminar a cultura de responsabilidade 
social e ambiental

Disseminar a cultura 
de visão sistêmica

Melhorar 
continuamente a 

execução orçamentária

Garantir a confiabilidade, integralidade e 
disponibilidade das informações

assegurar ferramentas 
de TIC adequadas à estratégia

adequar a estrutura 
organizacional à estratégia

Melhorar continuamente os 
procedimentos de trabalho

Buscar parcerias com 
outras instituições

aperfeiçoar a comunicação 
interna e externa

REsPonsaBIlIDaDE soCIal E aMBIEnTal

Considerar o impacto social e 
ambiental na sua atuação

aprimorar o acesso à Justiça 
do Trabalho

Promover a efetividade 
da execução

aTRIBuTos DE ValoR PaRa a soCIEDaDE

acessibilidade
Celeridade
Comprometimento
Ética
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Efetividade 
Inovação 
Respeito à Pessoa Humana
Responsabilidade social e ambiental

Modernidade
Participação
Qualidade de Vida
Transparência

mapa estratégico do trt-10

Implantar o processo de 
gestão por competências

Melhorar 
continuamente 

a saúde e 
Qualidade de 

Vida no Trabalho

Viabilizar a capacitação das 
pessoas para o alcance da 

estratégia

Consolidar um 
ambiente favorável à 

livre expressão



“Desde que a reforma do Poder Judiciário passou a ser discutida sem viés ideológico ou corporativo, a instituição 

vem sendo objeto de importantes mudanças destinadas a agilizar a tramitação dos processos, descongestionar os tribunais 

e reforçar a segurança jurídica no País.

Esse processo começou nos anos 1990, estimulado pelas chamadas ‘reformas de segunda geração’ patrocinadas 

pelo Banco Mundial. Foi aprofundado em 2004, com a aprovação da Emenda Constitucional 45, que criou os Conselhos 

Nacionais de Justiça (CNJ) e do Ministério Público (CNMP). Ganhou velocidade nos últimos anos, graças aos ‘Pactos 

Republicanos de Estado’ firmados pelos Três Poderes, que criaram as condições para a modernização da legislação 

processual, tornando possível a implementação da súmula vinculante, do princípio da repercussão geral e da cláusula 

impeditiva de recursos.

Desde então, a Justiça passou a trabalhar com estratégias de planejamento, metas de produtividade e projetos de 

informatização e incorporação da instituição à internet. Enquanto isso, o Congresso Nacional, além de propor a reforma 

dos velhos Códigos de Processo Civil e de Processo Penal, em tramitação no Senado, vem aprovando medidas destinadas 

a conferir maior racionalidade e objetividade às ações judiciais.

Nos últimos anos, os Três Poderes propuseram iniciativas inovadoras. Uma delas foi a criação de um cadastro 

nacional de mandados de prisão e alvarás de soltura, implementado com o apoio do Ministério da Justiça e do CNMP. 

Vinculada ao Sistema Integrado de Informações Penitenciárias e à Rede Nacional de Informações de Segurança Pública, 

a centralização dos mandados de prisão e alvarás de soltura por um banco de dados nacional agiliza o cumprimento de 

ordens judiciais, dando maior eficiência à repressão ao crime.

A segunda iniciativa foi do CNJ. Encarregado de exercer o controle externo do Judiciário, o órgão estabeleceu 

um rol de ‘tarefas mínimas’ para a primeira instância das Justiças estaduais, federal, trabalhista e militar. À medida 

que complementa o projeto de informatização da Justiça e conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, 

teve por objetivos localizar os pontos críticos de cada tribunal, reduzir os custos administrativos da Justiça, implantar 

projetos de ‘governança corporativa’ e permitir que as Varas sejam administradas de modo mais profissional.

A terceira inovação foi a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de um projeto concebido 

para desestimular a litigância de má-fé. Elaborado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ele 

agiliza as intimações e aumenta de 1% para 50% sobre o valor da causa a multa aplicada aos advogados que juntam 

documentos já inseridos nos autos, com o objetivo de tumultuar o processo.

Nos casos de embargos de declaração protelatórios, a multa passou de 20% para 50% sobre o valor da causa, 

na primeira ocorrência, e subiu para 100%, nas ocorrências seguintes. O projeto também determinou que, nos atos 

processuais considerados protelatórios, impertinentes ou supérfluos, a parte prejudicada terá direito a uma indenização 

no valor de dez vezes as despesas com que teve de arcar para se defender.

A última iniciativa foi a aprovação, também pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de uma 

medida destinada a reduzir a duração dos processos trabalhistas. Votado em caráter terminativo, o projeto mudou a 

Consolidação das Leis do Trabalho, passando a exigir da parte que recorrer ao agravo de instrumento o depósito judicial 

de 50% do valor do recurso contestado. O objetivo dessa inovação foi coibir o uso abusivo do agravo de instrumento. De 

todas as ações recebidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 2008, 74,8% eram agravos de instrumento, quase todos 

impetrados com fins protelatórios.

Depois de passar décadas sem se renovar, o Judiciário passa hoje por um veloz e oportuno processo de 

modernização.”

Texto da Diretoria de Gestão Estratégica, publicado em 8/6/2010
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Reunião de desenvolvimento do Plano Estratégico do TRT da 10a Região

Trabalhando estrategicamente as metas de produtividade do Plano 

Estratégico, em 2010 o TRT da 10a Região, sob a presidência de Ricardo alencar 

Machado, investiu em projetos para aprimorar e valorizar os processos de 

trabalho, desenvolvendo diversos projetos e ações, como Racionalizando, TRT 

Responsável e Comunicação 10. 

o projeto Racionalizando propõe a racionalização dos procedimentos 

administrativos e judiciários utilizados pelas Varas do Trabalho. Para tanto, 

aperfeiçoou e padronizou os processos de trabalho nas Varas do Trabalho. 

Dentre eles, mapeou as rotinas de serviços e produziu um manual de normas e 

procedimentos para uso em todas as unidades judiciárias. 

Dirigido ao público interno, agregou aos canais de divulgação o projeto 

Comunicação 10, uma iniciativa para troca de informação, e maior integração 

na instituição. o projeto estratégico tem como finalidade conhecer os elementos 

que favorecem ou dificultam o processo de comunicação no âmbito interno 

do TRT da 10a Região. Propõe ações que fomentem práticas adequadas de 

divulgação de informações, além de consolidar canais efetivos de comunicação 

interna. um dos desafios é promover ações para que as informações sejam 

úteis e transmitidas e recebidas no momento certo e de forma precisa para 

que as atividades transcorram nos ambientes da 10a Região com agilidade e 

envolvimento de todos. 

Para a conscientização ambiental, lançou o TRT Responsável, ação 

que abrange todas as instâncias da 10a Região. Paralelamente, ampliou o uso 

de tecnologias digitais para substituir processos físicos. uma das iniciativas 

adotadas, em conformidade com as resoluções do CnJ, foi o projeto de 

digitalização de processos trabalhistas, para eliminar as pilhas de pastas 

nas Varas. além de proporcionar mais agilidade no acesso às informações 

processuais, essa ação gerou economia de papel e reduziu espaços em arquivos. 

a primeira iniciativa sobre o tema sustentabilidade, no TRT da 10a 

Região, foi o programa TRT ambiental, criado em 2006, para promover a 

conscientização da importância do meio ambiente para a qualidade de vida. 

Investiu em ações educativas de forma a contribuir para a construção de uma 

cultura antidesperdício e de utilização racional dos recursos naturais e dos bens 



122122

três déCadas de trabalho tribunal regional do trabalho da 10a região a Criação do trt da 10a região

públicos, estimulando atitudes proativas de substituição de insumos e materiais 

que usam produtos agressivos ao meio ambiente. 

Em 2007, o Conselho nacional de Justiça por meio da Recomendação 

11, orientou os tribunais a adotar políticas públicas para formar e recuperar 

ambientes ecologicamente equilibrados.

Dois anos depois da Resolução 70 do CnJ, o TRT da 10a Região 

estabeleceu a responsabilidade social e ambiental como atributo de valor para 

a sociedade e definiu as diretrizes para o alinhamento dos projetos de todas as 

suas unidades. De 2009 a 2010, propôs ações referentes ao TRT Responsável em 

seu planejamento estratégico.

Em 2011, o Conselho superior da Justiça do Trabalho, ratificando a 

importância do tema, editou a Recomendação no 11, em que orienta todos os 

TRTs a adotarem medidas para a efetiva inclusão de critérios de responsabilidade 

socioambiental em todas as suas atividades, visando à sustentabilidade da 

instituição. 

Para contribuir para a preservação do meio ambiente e estimular 

o consumo responsável nas suas instalações no Distrito federal e em 

Tocantins, o TRT da 10a Região vem investindo em propostas da Comissão de 

Responsabilidade socioambiental. um dos projetos é o “agente da gente”, que 

seleciona servidores de cada setor ou unidade para serem responsáveis pela 

disseminação da cultura de responsabilidade socioambiental entre os demais 

colegas. uma das propostas de conscientização é a adoção de transporte 

coletivo, para reduzir a circulação de carros no trânsito e, assim, melhorar a 

qualidade de vida da população.

levantamento feito em 2012 sobre a conscientização no consumo 

racional de água, energia e papel na 10a Região, aponta uma redução em 

comparação ao ano de 2010. Em relação ao incentivo para substituir o uso 

de copos descartáveis por canecas de cerâmica, observa-se uma expressiva 

adesão em relação aos anos anteriores, resultando uma queda no consumo 
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de copos de 3,25% em um ano. o gasto com água foi 2,95% menor e o de 

energia, 9,36%. a maior economia ficou por conta do papel consumido: 

17,19% a menos, no período. 

Valorizando a divulgação contínua do desenvolvimento e dos resultados 

de projetos, ações e metas estratégicas, a 10a Região aprimorou as mídias e os 

meios de comunicação com o público externo. naquele ano, lançou novo portal 

com interface e ferramentas e pesquisa de jurisprudência mais dinâmicas, e 

agregou aplicativos, para ampliar o acesso aos conteúdos e a visibilidade da 

instituição. um destaque é o espaço ouvidoria, para receber sugestões, críticas, 

dúvidas e opiniões da sociedade, fundamentais para a construção de uma 

Justiça cidadã e transparente. 

Em 2010, inaugurou ainda um espaço dedicado à sua memória, expondo 

fotos e documentos históricos. nesse mesmo ano, o TRT da 10a Região recebeu, 

pela primeira vez, dois prêmios concedidos pelo Congresso Brasileiro dos 

assessores de Comunicação da Justiça: um pelo programa “Trabalho em dia” 

e outro pela monografia sobre comunicação e redes sociais, produzidos pelo 

núcleo de Comunicação. Em 2013, a reportagem “assédio moral e a Justiça do 

Trabalho” foi finalista do Prêmio nacional de Comunicação e Justiça, na categoria 

“Reportagem de TV”, concedido pelo fórum nacional de Comunicação e Justiça. 

a reportagem, produzida, também, pelo núcleo de Comunicação da 10a Região e 

exibida na TV Justiça, na intranet e no canal YouTube, da 10a Região, apresentou 

casos de assédio moral nas empresas.

antenada nas inovações em comunicação, a 10a Região lançou seu canal 

na rede social YouTube, em junho de 2012, para divulgar conteúdos jornalísticos 

e institucionais produzidos nos formatos de TV e rádio. Com essa iniciativa, a 

10a Região passou a dar mais visibilidade aos julgados da primeira instância, 

promovendo a imagem de uma instituição pública cada vez mais entrosada com 

as questões sociais e empenhada na realização de sua missão institucional, que é 

contribuir para a promoção da paz social e do acesso à Justiça. 
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De acordo com estatísticas do CnJ sobre as Metas Prioritárias de 2010, a 

10a Região foi uma das sete Regionais a cumprirem a meta de julgar um número 

maior de processos pendentes. assim, a primeira e a segunda instâncias 

conseguiram não só julgar os processos novos, mas também resolver parte de 

seu estoque dos anos anteriores. Em relação à meta de julgar todos os processos 

distribuídos até 31 de dezembro de 2007, o TRT da 10a Região ficou na oitava 

posição, dentre os de menor número de processos pendentes. 

Para ampliar o reconhecimento da atuação da primeira instância, o TRT 

da 10a Região promoveu, pela primeira vez, a posse de um juiz no próprio foro 

de Brasília, no auditório Ministro Coqueijo Costa. na ocasião, foi empossada a 

juíza larissa leônia Bezerra de andrade, transferida do TRT da 3a Região (MG).

Mais uma inovação da informatização do Judiciário foi agregada 

em junho de 2011: o e-Gestão, sistema de Gerenciamento de Informações 

administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho, dedicado à estrutura 

administrativa e às atividades de primeira e segunda instâncias. o e-Gestão 

proporciona ao TsT, aos Tribunais Regionais do Trabalho, à Corregedoria 

Geral, às Corregedorias Regionais e aos magistrados o acesso a informações 

do TRT da 10a Região. no caso da Corregedoria, o acesso é irrestrito a todos os 

dados necessários à função correcional, a chamada e-Correição. 

o TRT da 10a Região foi um dos sete Regionais a concluir a migração 

de dados para o e-Gestão, em maio de 2013, em trabalho coordenado pela 

desembargadora Maria Regina Machado Guimarães. o cumprimento de 

100% de sua análise estatística teve o reconhecimento do Tribunal superior 

do Trabalho. 

Equipe agraciada com a Medalha Mérito funcional e com os certificados do e-gestão, entregues pelo Ministro antonio José de Barros levenhagen
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AA     Escola Judicial do TRT da 10a Região, criada em março de 1994,  

  na gestão do presidente fernando américo da Veiga Damasceno, 

 foi uma das primeiras escolas de magistratura trabalhista do 

Brasil. Posteriormente, em março de 2002, suas atribuições foram ampliadas, 

assumindo, também, a capacitação dos servidores.

o primeiro diretor da Escola Judicial, em 1995, foi o desembargador 

José luciano de Castilho Pereira, hoje ministro aposentado do Tribunal 

superior do Trabalho. sucederam-no na direção da Escola os desembargadores 

João amílcar silva e souza Pavan (1996), Paulo Mascarenhas Borges (1997), 

Maria de assis Calsing (1998), Terezinha Célia Kneipp oliveira (1999), Heloísa 

Pinto Marques (2000 a 2009) e flávia simões falcão (2010 a  2014).

a missão da Escola Judicial é a formação inicial e continuada dos 

magistrados e dos servidores por meio de cursos (inclusive de pós-graduação), 

palestras, fóruns, seminários, congressos e conferências, bem como a publicação 

e divulgação de trabalhos jurídicos doutrinários e da jurisprudência do Tribunal.

Em resposta aos constantes desafios apresentados ao Tribunal ao longo 

dos anos, a Escola Judicial procurou manter-se atualizada e atenta, colaborando 

nas melhores soluções desses desafios. Para tanto, sempre ofereceu ferramentas 

para auxiliar na implantação dos novos processos de gestão, destacando-se as 

demandas por racionalização, a gestão por competências, a informatização 

dos procedimentos administrativos e por definição de prioridades, bem como 

o Planejamento Estratégico, metodologia indispensável a uma prestação 

jurisdicional, com qualidade, razoável duração e efetividade, fiel à concepção 

contemporânea de pleno acesso à justiça.

o Processo Judicial Eletrônico – PJe, outro grande desafio, 

implementado a partir de 2012, já demandou dezenas de ações de treinamento 

para servidores e magistrados da 10a Região, como instrutores e alunos, além 

do público externo, como advogados e membros do Ministério Público do 

Trabalho, tanto no Distrito federal quanto no Estado do Tocantins.

a Resolução no 159/2012 do Conselho nacional de Justiça e o ato 

Conjunto no 1/TsT.CsJT.EnaMaT, de 4/3/2013, outorgaram às escolas 

judiciais autonomia didático-científico-administrativa, bem como na gestão 

financeira e patrimonial.

Em 2013, o Pleno do TRT alterou a estrutura organizacional da Escola 

e aprovou o seu Regulamento. assim, em março de 2014 a Escola Judicial 

passou a ter uma direção (Diretor e Vice-Diretor), um Conselho Consultivo e 

uma Coordenadoria Técnica, composta pelas seções de formação, formação 

Técnico Gerencial, administrativa e de apoio a Eventos, Educação a Distância 

e Pesquisa e Documentação.

Instituída para despertar e valorizar a consciência da educação judicial 

centrada na formação integral (inicial e continuada) de magistrados e servidores 

da 10a Região, a Escola Judicial do TRT da 10a Região participa do sistema 

integrado de formação da magistratura do trabalho, conforme previsto no 

Estatuto da Escola nacional de formação e aperfeiçoamento de Magistrados 

do Trabalho (EnaMaT).

 ao completar, em 2014, 20 anos de existência, a Escola Judicial do TRT 

da 10a Região mantém-se fiel ao seu objetivo de propor e conduzir políticas de 

educação corporativa e de gestão do conhecimento organizacional.

a esCola judiCial
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Biblioteca do TRT-10a Região, fundada em 14 de fevereiro de 
1996: acervo de mais de 10 mil volumes de livros, periódicos e 
obras de referência em Direito do Trabalho
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foro Trabalhista de Brasília
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S
a Composição judiCiária da 10a região

São órgãos da Justiça do Trabalho da 10a Região o Tribunal e os 

juízes titulares e substitutos das Varas.  os 17 juízes do Tribunal, 

denominados desembargadores, atuam na segunda instância 

composta de Tribunal Pleno, duas seções Especializadas e três Turmas na 

forma regimental.

a primeira instância da 10a Região abrange 35 Varas, nas quais 

atuam 88 juízes, sendo 35 titulares e 53 substitutos. no Distrito federal, são 

brasília - df

no dia 12 de dezembro de 2013, o TRT da 10a Região instalou a 

22a Vara de Brasília, autorizada pela lei 12.674, de 25 de junho de 2012. 

Totalmente equipada com o sistema PJe-JT na fase de execução, a 22a 

Vara levou a 10a Região a cumprir a meta do CnJ, que é dotar 40% das 

varas com o PJe-JT. até o final de 2013, o PJe-JT funcionava em todas 

as fases nas Varas de Taguatinga (Df), Palmas (To), araguaína (To), 

Gama (Df), Gurupi (To), Dianópolis (To) e Guaraí  (To). 

o projeto de reivindicação por mais uma Vara em Brasília teve 

início há alguns anos, mas ganhou força após a publicação do Relatório 

Justiça em números, de 2009. Elaborado pelo CnJ, o documento 

revelou que a 10a Região era, dentre os tribunais de médio porte, a 

segunda maior em litigiosidade trabalhista no Brasil, com 1.946 casos 

novos a cada 100 mil habitantes.

Eis as varas de Brasília:

1a Vara – Criada em 14/4/1960, pela lei no 3.754, e instalada em 16/1/1961

2a e 3a Varas – Criadas em 26/1/1965, pela lei no 4.816, e instaladas em 

23/1/1967

4a e 5a Varas – Criadas em 2/12/1970, pela lei no 5.633, e instaladas em 

13/10/1972

6a, 7a e 8a Varas – Criadas em 19/9/1978, pela lei no 6.563, e instaladas em 

27/4/1979

9a e 10a Varas – Criadas em 30/4/1986, pela lei no 7.471, e instaladas em 

24/2/1987

11a a 20a Varas – Criadas em 11/6/1992, pela lei no 8.432, e instaladas em 

27/10/1993

21a Vara – Criada em 21/11/2003, pela lei no 10.770, como Vara do Trabalho 

de sobradinho, e instalada em 19/10/2005, como 21a Vara de Brasília, por 

meio da Resolução administrativa no 23/2005

22a Vara – Criada em 22 de outubro de 2013, pela lei no 12.674,  e instalada 

em 12/12/2013

22 Varas em Brasília, cinco em Taguatinga e uma no Gama. no Tocantins, 

são duas Varas em Palmas, duas em araguaína, uma em Dianópolis, uma 

em Guaraí e uma em Gurupi. as Varas do Trabalho têm sede, número 

e jurisdição legalmente fixados.nas localidades não abrangidas pela 

competência das Varas do Trabalho, tal competência será exercida pelo Juiz 

de Direito da respectiva comarca, exceto se houver atendimento itinerante 

da Vara do Trabalho.
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taguatinga - df

a cerca de 20 km de Brasília, Taguatinga, a primeira cidade-

satélite da capital do Distrito federal, tornou-se, oficialmente, Região 

administrativa  em 1970. 

a instalação do povoado teve inicio em 1958, em uma fazenda 

do mesmo nome, ocupada por cidadãos atraídos pela oferta de trabalho 

com a construção de Brasília. De acordo com registros históricos, os 

primeiros habitantes de Taguatinga foram os bandeirantes e tropeiros da 

Capitania de Goiás, que se fixaram às margens do Córrego Cortado em 

busca de ouro e diamantes. atualmente, Taguatinga é o principal centro 

comercial do Distrito federal.

as 1a e 2a Varas foram criadas em 16/1/1989, pela lei no 7.729, 

e instaladas em 7/3/1990. 

a 3ª Vara foi criada em 2003, pela lei no 10.770.

as 4a e 5a Varas foram criadas em 25/6/2012, pela lei no 12.674, e 

instaladas em 5/9/2013.

palmas - to

ao ser construída em 1989, Palmas, via de acesso entre as Regiões 

norte e sul do Brasil, agregou projetos de infraestrutura, como a ferrovia 

norte-sul, a hidrovia araguaia-Tocantins e a duplicação da BR153, 

a Rodovia Belém-Brasília. Dados do IBGE, em 2010, contabilizam 

240 mil habitantes e crescimento econômico de 13,82% ao ano, maior 

do que o do próprio estado do Tocantis (7,2%) e do Brasil (4%). no 

município, são cerca de 6.500 empresas, nas quais atuam mais de 110 

mil trabalhadores, especialmente no setor de serviços, de construção 

civil, infraestutura e afins. Em meados de 2013, pesquisas do Ministério 

do Trabalho e Emprego apontam mais de 2.200 admissões, nos setores 

de serviços, comércio e  construção civil. Para dar conta da demanda de 

processos trabalhistas, o TRT da 10a Região investe, continuamente, em 

novas unidades da Justiça e em projetos alernativos de Justiça itininerante. 

atualmente, nas jurisdição de Palmas, são mais de 4,7 mil processos por 

ano, sob a responsabilidade de duas Varas.

a 1a Vara foi criada em 11/6/1992, pela lei no 8.432, e instalada 

em 8/12/1994. nove anos depois, foi criada a 2a Vara, em 21/11/2003, de 

acordo com a lei no 10.770, e instalada em 1o/1/2004. Meses depois, em 3 

de abril, foi inaugurado o fórum Trabalhista de Palmas, primeira unidade 

da Justiça do Trabalho no Tocantins a ter o sistema PJe-JT instalado.
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dianÓpolis - to

o município está localizado na região da serra do ouro e serra 

Geral, a sudeste do Tocantins. o primeiro povoado de colonizadores 

surgiu por volta de 1750, na aldeia dos índios acroás, região denominada 

de Minas das Tapuias. atualmente, suas principais fontes de economia 

são a agropecuária, o turismo e a geração de energia elétrica. Desde 2001, 

Dianópolis investe na Barragem Manoel lopes, prevendo a instalação 

de uma subestação rebaixadora de energia elétrica e infraestrutura para 

irrigação de área piloto de 5.000 ha, para cultivo de frutas, grãos etc.

a Vara foi criada em 21/11/2003, pela lei no 10.770, e instalada 

em 14/9/2005.

araguaína - to

Às margens dos rios lontra e andorinhas, o território de araguaína, 

na região norte de Tocantins, era ocupado pela população de índios Carajás. 

ao longo do tempo, colonizadores formaram um pequeno povoado 

chamado livra-nos Deus, assim batizado devido ao temor de ataques 

indígenas e animais silvestres. ainda parte do estado de Goiás, tornou-se 

município em 1958. Com a construção da rodovia Belém-Brasília, na década 

de 1960, o município desenvolveu-se social e economicamente, tornando-

se, em 1980, a quarta cidade de Goiás. Com a criação de Tocantins, em 

1989, chegou-se a pensar que o município se tornaria a capital do novo 

estado. Conhecida atualmente como “capital do boi”, araguaína conta com 

grandes fazendas agropecuárias, frigoríficos e parque agroindustrial, que 

impulsionam o desenvolvimento econômico da região. 

a 1a Vara foi criada em 30/4/1986, pela lei no 7.471, e instalada em 

28/1/1988.

a 2a Vara foi criada em 24/11/2003, pela lei no 10.770, como Vara 

do Trabalho de Tocantinópolis, e instalada em 22/3/2004. foi transferida 

para araguaína por meio da Resolução administrativa no 42/2005 e 

instalada em 15/3/2006.
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guaraí - to

nos últimos anos, o desenvolvimento deste município foi 

impulsionado pela construção da rodovia Belém-Brasília. localizada 

a cerca de 170 km de Palmas, a cidade nasceu na fazenda Guará, 

propriedade de um fazendeiro da região. Em pouco tempo, o povoado 

“Guará” cresceu, tornando-se município em 1968 com o nome de 

“Guaraí”, que significa “lobo pequeno” ou “rio dos guarás”, na língua tupi. 

sua economia atual é baseada na produção agropecuária.

a Vara foi criada em 21/11/2003 pela lei no 10.770 como 2a  

Vara de araguaína. foi transferida para Guaraí por meio da Resolução 

administrativa no 23/2005 e instalada em 19/12/2006.

gama - df

fundada como cidade-satélite em 1960, em terras que pertenceram 

às fazendas Ipê, alagado, Ponte alta e Gama, que lhe deu o nome, 

tornou-se Região administrativa em 1989, por meio da lei que fixou os 

limites das Regiões administrativas do Distrito federal. os primeiros 

habitantes foram cerca de 1.000 pessoas, que residiam, por ocasião da 

fundação, nas tais fazendas desapropriadas para a construção de Brasília. 

Posteriormente, foram assentadas mais 30 famílias retiradas da barragem 

do lago Paranoá, pessoas de áreas invadidas ou de núcleos populacionais 

provisórios que abrigavam o excedente populacional, atraído para aquela 

área, em virtude da construção de Brasília e, em 1970, os habitantes do 

setor de Indústria transferido de  Taguatinga. Hoje, a região destaca-se 

economicamente no setor da construção civil.

a Vara foi criada em 24/11/2003, pela lei no 10.770, e instalada 

em 1/12/2005.



gurupi - to

a história deste município também está intimamente ligada à 

construção da Rodovia Belém-Brasília. sua origem, por volta de 1950, se 

deve à imigração de garimpeiros de ouro e diamante. Estes abandonaram 

suas atividades em regiões próximas em busca de terras férteis, nas 

proximidades do rio santo antônio, onde se formou um povoado já 

com o nome de Gurupi. Em 1956, o povoado tornou-se distrito de Porto 

nacional e, em 1958, município autônomo. atualmente, é a terceira maior 

cidade do Tocantins e polo de pecuária e agricultura. 

a Vara foi criada em 16/01/1989, pela lei no 7.729, e instalada em 

8/12/1994.
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eEm prol de uma Justiça do Trabalho mais célere, acessível, econômica, 

eficiente e comprometida com a sustentabilidade, a 10a Região 

construiu, ao longo de sua existência, uma cultura de governança 

democrática, que se consolida e fortalece a cada gestão. uma das grandes 

qualidades da instituição é que, na transferência de gestão, a continuidade 

administrativa impera, sempre inovando e valorizando as boas práticas. 

nessa trajetória de 30 anos, cada gestão teve por objetivos inovar e 

aprimorar a autoridade das decisões proferidas em cada instância. Mudam-se os 

estilos de governar e as estratégias, mas permanecem os valores e as premissas 

estabelecidos pelas direções anteriores, para que a instituição possa  evoluir em 

relação a tudo o que conquistou ao longo dos anos. 

Esse modo de fazer do TRT da 10a Região resulta de uma atuação criativa 

que valoriza a proatividade dos magistrados e servidores e a parceria com o 

Ministério Público, Defensoria Pública e os advogados – representados pela 

oaB Brasil, secção Distrito federal e, em especial, pela associação Brasileira 

dos advogados Trabalhistas (abrat) –, além da celeridade na prestação 

jurisdicional eficiente e equilibrada em prol das partes às quais se dirige toda a 

atividade como órgão público.

Em 2010, sob a presidência do desembargador Ricardo alencar 

Machado, institucionalizou-se a autonomia administrativa e financeira do 

maior foro da Região – Brasília, acentuando a tradição da gestão democrática e 

descentralizada no TRT-10.

Em novembro de 2013, o CnJ apresentou relatório revelando que 

o TRT da 10a Região, única Corte regional de médio porte, estava entre os 

cinco tribunais com maior número proporcional de casos novos da Justiça 

Trabalhista em 2012: teve o índice máximo de casos novos por 100 mil 

habitantes, ultrapassando os TRTs da 3a Região (MG), da 1a Região (RJ), da 2a 

Região (sP), da 4a Região (Rs) e da 15a Região (Campinas, sP). Em 2012, o TRT 

da 10a Região recebeu 92.799 casos novos, sendo 77.855 na primeira instância 

e 14.944 na segunda.

gestão Compartilhada

servidores em evento de formação profissional promovida 
continuamente no TRT da 10a Região
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Equipe do Centro de Treinamento de Educação física Especial 
(Cetefe):  inclusão de profissionais com deficiência no trabalho 
de digitalização de processos judiciais



AA parceria do TRT da 10a Região com o Centro de Treinamento 

de Educação física Especial (Cetefe), uma instituição não 

governamental, em Brasília, possibilitou a contratação de 

profissionais com deficiência física para trabalhar na digitalização de processos 

judiciais. Por meio de convênio, firmado em julho de 2012, a iniciativa já foi 

reconhecida como relevante por outros Tribunais e associações de pessoas com 

deficiência. 

no período de um ano, foram digitalizados 7.760 processos, 

correspondentes a 21.728 volumes, de 200 páginas cada um, resultando na 

média mensal de 1.800  volumes. De outubro de 2013 a julho de 2014, está 

prevista a digitalização de mais 5.300 processos em fase de execução. Todos 

esses processos tramitam na 1ª , 2ª e 3ª  Varas de Taguatinga.

a quantidade da produção, entretanto, não é o principal objetivo do 

projeto. Todos os participantes recebem orientações e são sensibilizados sobre 

a importância de um trabalho de qualidade, respeitados os limites de cada um.

no final de 2013, a equipe estava composta de 21 colaboradores, sendo 

dois supervisores e 19 profissionais, distribuídos nas atividades de higienização 

e digitalização dos processos. 

uma parcela dos trabalhadores do projeto Cetefe é constituída de 

atletas paraolímpicos que competem pela Confederação Brasileira de futebol 

de surdos e pela seleção Brasileira de Basquetebol em cadeiras de rodas.

trabalho para todos
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OO Prêmio de Excelência funcional “Prêmio de servidor 10” 

reconhece, a cada dois anos, aqueles servidores que se destacaram 

em suas funções a serviço da Justiça do Trabalho no Distrito federal 

e Tocantins. Distingue atitudes colaborativas e iniciativas empreendedoras. 

Como ação institucional, instituída pela Portaria no 500, de 22 de agosto de 

2007 e regulamentado pela Portaria no 283, de 2009, que incluiu a categoria 

aposentado, é um incentivo à excelência dos serviços prestados pelos servidores. 

o Prêmio é concedido a nove servidores em atividade e a um servidor 

aposentado. Dentre os critérios da premiação, destacam-se o comprometimento 

com a missão da instituição, a qualidade no trabalho, a cortesia no atendimento 

ao público interno e externo, a sociabilidade, o bom relacionamento interpessoal 

e a capacidade de propor soluções criativas e inovadoras, de trabalhar em 

grupos, de demonstrar espírito de equipe e de se adaptar às mudanças. 

Esse Prêmio é uma evolução do Prêmio Idealize e Realize, criado em 

1992 em homenagem ao Dia do servidor. na época, visava premiar os melhores 

projetos de servidores que gerassem aumento de produtividade, racionalização 

de serviços ou redução de custos operacionais. as propostas vencedoras – úteis, 

práticas e viáveis – eram disseminadas para serem aplicadas na prática.

sempre atento às inovações digitais, o TRT da 10a Região agregou mais 

uma solução para integrar magistrados, servidores, terceirizados e estagiários: 

em setembro de 2013, lançou o Conecta 10, proposta de serviço “nas nuvens” 

que disponibiliza serviços on line de correio eletrônico, mensagem instantânea, 

redes de contatos, agendas e armazenamento de arquivos via servidor de 

internet. Esses serviços podem ser acessados por diversos dispositivos portáteis, 

como notebook, tablet e celular, utilizando-se qualquer sistema operacional, 

como Windows, linux, ios e android.

Valorizando e ConeCtando o fazer das pessoas

atividades físicas dirigidas a servidores: uma das ações de promoção de qualidade 
de vida no trabalho, na 10a Região
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OA O projeto “Décima é 10” também é uma das iniciativas do TRT da 

10a Região para mobilizar e sensibilizar o público-alvo a construir 

um ambiente de bem-estar, por  considerar que qualidade de vida 

no trabalho é essencial para proporcionar harmonia nas relações profissionais, 

preservar a saúde e, consequentemente, gerar mais produtividade. Como 

prioridades do projeto, são realizadas, periodicamente, análise ergonômica 

dos postos de trabalho, avaliação ambiental de riscos físicos, químicos e 

biológicos, implantação de projetos de preparação para aposentadoria, debates 

com especialistas e coaching em gestão para magistrados e servidores, além de 

oportunidades de exames periódicos obrigatórios pela legislação em vigor.

Ao ser lançado pela associação nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (anamatra) em 2004, o Programa Trabalho, 

Justiça e Cidadania foi incorporado pelo TRT da 10a Região em 

suas ações de promoção da cidadania no Distrito federal e Tocantins.

 Em parceria com a associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(amatra 10), a 10a Região incentiva, desde então, a visita de magistrados e 

servidores a escolas públicas e privadas, com o propósito de contribuir para a 

conscientização dos direitos e deveres dos cidadãos. nos encontros de estudantes 

e professores, os visitantes falam sobre direitos fundamentais, direitos do 

trabalho, direitos da criança e do adolescente, direitos do consumidor, direito 

penal, ética e cidadania, com o propósito de aproximar ainda mais o Poder 

Judiciário da sociedade, qualificando-a para o exercício da cidadania.

ao longo dos anos, a 10a Região expandiu suas ações, inovando e 

abrangendo maior número de escolas, especialmente nas cidades-satélites 

do Distrito federal e nos municípios do interior do Tocantins. Em 2012, por 

exemplo, mais de 20 escolas do Distrito federal e cinco mil alunos foram 

atendidos pelo programa, abrangendo as Regionais de ensino do Plano Piloto, 

de Cruzeiro, do Gama, de santa Maria, de são sebastião e de sobradinho.

Em cumprimento à função social de promover o acesso a informações 

sobre direitos e deveres do cidadão, diversas iniciativas surgiram ao longo dos 

anos. uma delas é a Biblioteca Cidadã, projeto da associação de amigos do 

Bem que cria espaços públicos de leitura em comunidades de baixa renda. nas 

bibliotecas do projeto, que conta com a parceria da 10a Região, qualquer cidadão 

pode pegar livros emprestados. a biblioteca também aceita doações. o foro de 

Palmas aderiu à ideia e funciona como ponto de coleta, já tendo doado cerca de 

300 volumes à Biblioteca Cidadã, hoje dispondo de mais de 600 volumes.

justiça Cidadã mais qualidade de Vida no trabalho 

Visita de alunos da Escola Proem (Promoção Educativa do Menor) ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 10a Região, onde acompanharam a sessão da 1a seção 
Especializada no Pleno
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Ordem do Mérito de Dom Bosco

No ano de celebração dos dez anos de sua instalação, 
o TRT da 10a Região, sob a presidência do juiz 

Bertholdo Satyro e Sousa, criou a Ordem do Mérito 
de Dom Bosco, em 11 de setembro de 1991, pela 
Resolução Administrativa no 34. Desde então, 
a Ordem condecora personalidades que tenham 

prestado serviços de cidadania à Justiça do Trabalho, 
especialmente à 10a Região, e que, por isso, 

se tornaram exemplos para a sociedade.
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OOutras ações bem-sucedidas, promovidas por todos os Tribunais 

Regionais do Trabalho em parceria com o TsT, das quais a 10a 

Região também participa, são as semanas de Execução Trabalhista. 

Em 2012, o valor total dos bens penhorados pela 10a Região nos 39 mandados 

cumpridos somente no foro de Brasília foi de, aproximadamente, R$ 17,8 

milhões. no Distrito federal e Tocantins, a 10a Região registrou o pagamento de 

mais de R$ 5,4 milhões em acordos, nos processos de execução em 502 audiências. 

Em 2013, o TRT da 10a Região realizou oito leilões, com 34 bens 

apregoados, arrecadando cerca de R$ 4 milhões. Promoveu, também, um 

mutirão de mandados de penhora, em que 55 ordens judiciais foram cumpridas 

com a penhora de 518 bens, no valor de mais de R$ 3 milhões. foram celebrados 

seis acordos em execução, que somaram cerca de R$ 166 mil. naquele ano, foi 

divulgada uma lista de 200 pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo maior 

número de execuções não quitadas. 

Em cumprimento às determinações do Conselho nacional de Justiça, 

a 10a Região promove também, assim como os demais Tribunais Regionais do 

Trabalho, ações de conciliação de processos trabalhistas, desenvolvidas pelo seu 

núcleo de Incentivo à Conciliação. Em 2012, a 10a Região realizou mais de mil 

audiências, que resultaram em cerca de R$ 2 milhões em valores negociados. 

Dentre as estratégias adotadas, a 10a Região, com base na Política de 

solução Consensual de Conflitos do CnJ, seguida pelo núcleo de Incentivo à 

Conciliação, promove diálogos com representantes de empresas que constam 

como partes em processos, no Distrito federal e Tocantins, para tratar de 

políticas de conciliação na área trabalhista, e também para informar sobre o 

que deve ser feito para prevenir o ajuizamento de novas ações. os resultados 

obtidos nos últimos anos mostram que a maioria das empresas se empenha em 

estudar novas ações em prol da conciliação. 

mutirões pelos direitos do trabalhador e pela ConCiliação  

outra ação relevante, da qual o TRT da 10a Região também participa, 

é a semana nacional de Conciliação, promovida pelo CnJ anualmente. Esse 

programa foi incorporado pela primeira vez pela 10a Região em 7 dezembro 

de 2009, quando, juntamente com o TJDfT e o TRf-1a Região, foi inaugurada, 

em Brasília, a semana nacional de Conciliação no Distrito federal.

atualmente, o TRT da 10a Região considera que, após anos de campanha 

em prol da conciliação e mediante os resultados positivos alcançados desde a 

sua implantação, trabalhadores e empregadores já entendem que a conciliação 

é a essência da mais pura democracia, já que, por meio dessa prática, as partes 

definem, juntas, o melhor acordo para o conflito. 

Para juízes e servidores envolvidos no programa de conciliação, o 

TRT da 10a Região oferece oportunidades de aprimoramento em técnicas 

de solução de conflito e negociação, por meio de cursos e outras iniciativas 

de especialização geralmente promovidos pela Escola Judicial e pelo CnJ.  

o objetivo é que os participantes desenvolvam habilidades e atitudes para lidar, 

de maneira eficaz, com as situações conflituosas em sessões nas quais as partes, 

muitas vezes de prontidão, não desejam o consenso. 

Relatos de juízes da 10a Região que participam das semanas de 

Conciliação revelam que, em geral, a não conciliação é decorrente de fatores 

alheios ao processo. na maioria das vezes, o juiz, no papel de mediador de 

conflitos, ao dialogar com as partes na tentativa de explorar o posicionamento 

de cada um, descobre que a negativa de acordo não é por conta do valor 

solicitado ou ofertado, ou da forma de pagamento, mas sim pela falta, por 

exemplo, de um pedido de desculpa ou esclarecimento, ainda que verbal, 

sobre algum mal-entendido entre as partes. Com base nos indicadores das 

semanas de Conciliação, eles concluem que, quando há conciliação, as partes 

sentem-se plenamente satisfeitas.
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lançamento da semana nacional de Conciliação, em Brasília, 
promovida pelo CnJ em parceria com o TRT da 10a Região
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operários no estádio Mané Garrincha, em Brasília: participação 
em campanhas de trabalho seguro na construção civil
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eEm 18 de maio de 2012, o TRT implantou o Programa TRT 10 

Trabalho seguro,  aderindo, assim, ao Programa nacional de 

Prevenção de acidentes de Trabalho, uma das iniciativas nacionais 

mais expressivas no que tange à cultura da prevenção de acidentes no trabalho.

lançado em 2011 pela Justiça do Trabalho, por meio do Tribunal 

superior do Trabalho (TsT), do Conselho superior da Justiça do Trabalho 

(CsJT) e dos tribunais regionais, o Programa nacional de Prevenção de 

acidentes de Trabalho tem por objetivo formular e executar projetos e ações 

nacionais voltados, como o próprio nome indica, à prevenção de acidentes de 

trabalho. alinhado à Política nacional de segurança e saúde no Trabalho, o 

programa também significa o fortalecimento dessa iniciativa. Em síntese, o 

programa vem contribuindo para a diminuição do número de acidentes de 

trabalho registrados no Brasil nos últimos anos.

segundo o Ministério da Previdência social, são mais de 400 mil 

acidentes de trabalho por ano em todo o território nacional que matam, em 

média, oito trabalhadores por dia, só para citar os que integram a chamada 

economia formal. números tão chocantes levam o Brasil a constar na lista dos 

dez países do mundo com os maiores índices desse tipo de acidente. 

no que se refere à região centro-oeste, a preocupação não é menor: a 

10a Região recebeu, em 2011, 1.675 ações trabalhistas referentes a acidentes de 

trabalho, sendo 1.269 no Distrito federal e 234 no Tocantins. 

Para tentar reverter essa estatística, foi assinado, em 2011, no foro 

Trabalhista de Brasília, o Termo de Cooperação Técnica entre o TRT da 10a 

Região e 16 entidades parceiras, dentre as quais a associação dos Magistrados 

Trabalhistas local, o Instituto nacional do seguro social (Inss) e a Defensoria 

Pública da união no Distrito federal. Em 2013, o Programa Trabalho seguro 

chegou ao Tocantins, onde também foi assinado um Termo de Cooperação 

Técnica com 17 instituições de âmbito federal, estadual e municipal, além de 

entidades de classe de empregados e empregadores. 

Coordenado pelo Grupo Interinstitucional do Programa (Getrin), da 

10ª Região, o Programa Trabalho seguro vem desenvolvendo ações integradas 

com outros projetos internos e parceiros externos que também promovem a 

inclusão do tema saúde e segurança no trabalho. 

Em sintonia com o Programa nacional, as primeiras ações do TRT 10 

Trabalho seguro também focaram a construção civil que, segundo o anuário 

Estatístico do Ministério da Previdência social, em 2010 houve cerca de 55 mil 

ocorrências de acidentes no Brasil, das quais mais de 36 mil foram causados por 

altura, escavação e movimentação de cargas. somente no Distrito federal foram 

8.341 acidentes de trabalho (1,19% do total nacional), sendo 31 fatais (1,14% 

do total nacional de acidentes fatais). no Tocantins, houve 1.864 acidentes 

de trabalho (0,26% do nacional) e 17 fatais (0,62% de todos os acidentes de 

trabalho fatais).

 Em julho de 2012, o Estádio nacional Mané Garrincha, em Brasília, 

foi palco de mais um ato público do Programa nacional de Prevenção de 

acidentes de Trabalho. a ação, que teve início quatro meses antes, no estádio do 

Maracanã, no Rio de Janeiro, compôs as estratégias para sensibilizar e mobilizar 

trabalhadores e empregadores na construção dos estádios que sediarão a 

Copa do Mundo de futebol, em 2014, sobre a importância das medidas de 

prevenção e segurança no trabalho. nesse ato, a 10ª Região reuniu mais de 

quatro mil trabalhadores, autoridades e representantes de sindicatos e empresas 

construtoras, sensibilizando todos no sentido de atuarem como multiplicadores 

das medidas de prevenção e segurança no trabalho. 

trabalho seguro
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n
a 1a reClamação trabalhista na noVa Capital

No dia da instalação da 1a Junta de Conciliação e Julgamento de 

Brasília, em 16 de janeiro de 1961, o apontador ananias Roberto 

da silva apresentou reclamação contra a sociedade Brasileira de 

Engenharia – sobrasil ltda. – ao chefe da secretaria, constituindo o Processo 

no JCJ-1/61. 

na ocasião, foi encaminhada à sobrasil a notificação no 224/61, 

convocando seu representante legal a comparecer, no dia 14 de março de 1961, à 

Junta de Conciliação e Julgamento, na Praça dos Três Poderes, para a audiência.

ananias foi admitido em 11 de outubro de 1960, com o salário semanal 

de 13 mil cruzeiros, e dispensado 30 dias após, em 10 de novembro. o reclamante 

declarou ter sido despedido sem justo motivo, motivo pelo qual pleiteava aviso 

prévio e 210 horas extras. 

no dia 14 de março, perante o juiz presidente, foi proposta a conciliação. 

a reclamada anotaria sua Carteira Profissional, reconhecendo que o contrato 

de trabalho vigorou a partir de 11 de outubro de 1960, sem interrupção. Em 

função disso, o reclamante receberia o salário correspondente ao período de 11 

de novembro de 1960 a 24 de janeiro de 1961. além disso, a reclamada pagaria, 

no prazo de 48 horas, as horas extras apuradas no cartão de ponto referentes ao 

período reconhecido pela reclamada como direito do reclamante.

no dia 23 de março de 1961, o juiz presidente homologou o acordo 

entre as partes. a sobrasil pagou ao reclamante a importância acordada em duas 

parcelas, a primeira no ato da audiência e a segunda, 30 dias após. assim sendo, 

foi dada plena, geral e irrevogável quitação ao primeiro processo trabalhista da 

1a Junta de Conciliação e Julgamento que, à época, compunha a 3a Região, como 

previsto no artigo 81 da lei no 3.754, de 14 de abril de 1960.
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BB rasília sedia 127 embaixadas, que estabelecem algum tipo de 

vínculo de trabalho com cidadãos brasileiros. Isso resulta, 

eventualmente, em ações trabalhistas contra os Estados 

estrangeiros, constituindo uma demanda de caráter quase exclusivo do TRT 

da 10a Região, pela grande concentração das missões diplomáticas na capital 

federal. 

antes da Constituição atual, a competência para julgar conflitos 

trabalhistas contra Estados estrangeiros era da Justiça federal. Em 2012, 

tramitaram cerca de 740 processos de trabalhadores brasileiros que atuaram em 

setores de Estados estrangeiros, especialmente em sedes de embaixadas, grande 

parte dos quais solucionada por meio de conciliação. Porém, uma parcela 

significativa desses processos não resultou em pagamento devido à corriqueira 

alegação de imunidade de execução dos Estados estrangeiros, o que provocou 

a subida de inúmeros recursos para o Tribunal superior do Trabalho e para o 

supremo Tribunal federal. 

nos recursos, os reclamados invocavam a tese da impenhorabilidade de 

bens das embaixadas, tidos como invioláveis pela Convenção de Viena de 1961 

– ratificada no Brasil por meio do Decreto 56.435/1965. Tal decreto protege os 

Estados estrangeiros contra penhora ou medida similar referente a sedes, bens 

e meios de transporte da missão diplomática, significando que estes não podem 

ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. 

no entanto, desde a década de 1980, tanto no Brasil como no cenário 

internacional, a aplicação da imunidade absoluta de jurisdição de Estado 

estrangeiro vem sendo revista. assim é que embaixadas de diversos países, como 

Gabão, Togo, uruguai, Estados unidos, alemanha, Romênia, Portugal, Espanha, 

Reino da arábia saudita e Reino unido, tiveram suas expectativas frustradas ao 

recorrerem, com base no direito à imunidade diplomática, de decisões da Justiça 

do Trabalho, tendo em vista o posicionamento por esta firmado de que os Estados 

estrangeiros não gozam de imunidade em conflitos de natureza trabalhista. 

Esse novo entendimento surgiu em 1989, quando o supremo 

Tribunal federal reconheceu a possibilidade de se processar a Embaixada da 

(im)possibilidade de exeCução de estados estrangeiros
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República Democrática alemã em uma causa trabalhista. Conhecido como 

“Genny de oliveira”, esse caso revolucionou a interpretação da imunidade 

absoluta em relação às ações trabalhistas. Todavia, o avanço promovido 

por esse posicionamento do sTf não resolveu outro sério problema: a 

impossibilidade de executar as sentenças condenatórias contra Estados 

estrangeiros pela Justiça brasileira, dada a impenhorabilidade dos bens à 

disposição das embaixadas.

Esse caso ocorreu em são Paulo, em outubro de 1976, quando a reclamante 

Geny de oliveira propôs reclamação trabalhista reivindicando direitos em favor 

de seu falecido marido, ex-representante comercial da República Democrática 

alemã. À época, o TRT de são Paulo rejeitou a arguição de imunidade absoluta 

de jurisdição, considerando que a contratação do ex-funcionário se configurava 

como típica atividade negocial, não se caracterizando, portanto, como ato de 

império, ao qual se aplica o princípio da imunidade. Em grau de recurso, o TRT 

de são Paulo reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho, encaminhando os 

autos à Justiça federal. após treze anos, em 31 de maio de 1989, a questão da 

imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros foi enfrentada, enfim, pelo 

supremo Tribunal federal.

a partir dessa decisão, sob a relatoria do ministro sydney sanches, que 

aderiu às ponderações lançadas pelo ministro e especialista em Direito Internacional 

Público francisco Rezek, passou-se a adotar a visão do Direito Internacional 

moderno: a imunidade relativa de jurisdição quanto às demandas trabalhistas.

Disputa parecida ocorreu entre o Reino unido e um ex-funcionário 

que pleiteava direitos desrespeitados ao longo de oito anos de trabalho na 

embaixada britânica no Brasil. o caso tramitou na 10a Região, de 1997 a 2002, 

só tendo sido encerrado por meio de acordo. o desfecho consensual só se 

viabilizou depois que foram bloqueados judicialmente valores depositados 

em nome de entidade pública cultural vinculada ao governo britânico, sem 

que este pudesse postular o respeito à prerrogativa de impenhorabilidade 

de seus bens; afinal, tal entidade não integrava o acervo patrimonial da 

missão diplomática no território brasileiro, sendo seus bens, portanto, 

penhoráveis. a decisão foi bem recebida pelos juristas especializados em 

Direito Internacional por representar solução pioneira de execuções contra 

países estrangeiros, desmistificando a falsa ideia de que estes desfrutariam de 

imunidade de execução.

Com os novos tempos, em 2008 o TRT da 10a  Região negou provimento 

a recurso ordinário interposto por um agente diplomático da Embaixada da 

Itália que pretendia recorrer da decisão de primeira instância que o condenou 

ao pagamento de direitos trabalhistas a uma ex-empregada, sob a alegação de 

imunidade diplomática.

Em outro caso, o Tribunal superior do Trabalho confirmou a decisão 

do TRT da 10a Região, que penhorou um imóvel do Reino da arábia saudita, 

em Brasília, para pagar dívidas trabalhistas a um vigilante, em ação processada 

na 18a Vara do Trabalho da capital federal. o TsT concordou com a tese da 10a 
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Região de que o imóvel perdera o status de residência oficial do embaixador, o 

que possibilitou a penhora. 

o vigilante trabalhara durante 22 anos para a embaixada sem receber 

adicional de férias, 13o salário e fGTs. o valor líquido apurado na fase de 

liquidação da sentença, em dezembro de 2012, era de 124 mil reais. no agravo 

de instrumento, a embaixada atacou a decisão do TRT da 10a Região, citando o 

artigo 31 da Convenção de Viena de 1961, que garante imunidade de jurisdição 

aos agentes diplomáticos. Para o TsT, o imóvel estava desocupado e há muito 

tempo não era utilizado para função diplomática nem consular.

outro caso envolvendo embaixadas, e que repercutiu na imprensa 

nacional por envolver a penhora de uma aeronave, teve início em 2010 e diz 

respeito a Portugal. Em 2012, o TRT da 10a Região determinou a penhora de 

um airbus a330-200, da companhia aérea TaP, para saldar a dívida trabalhista 

de uma brasileira funcionária da embaixada portuguesa. 

ao ser contratada pela embaixada em 1975, a brasileira teve seu salário 

ajustado em reais, sem menção alguma à vinculação a qualquer outra moeda 

estrangeira. no entanto, a partir de 2004, sua remuneração passou a ser cotada 

em dólar e, por isso, sofreu reduções decorrentes da desvalorização da moeda 

norte-americana em relação ao real. ao julgar o caso, a 16a Vara do Trabalho 

de Brasília determinou o pagamento das diferenças relativas à defasagem de 

valores no período de flutuação da moeda norte-americana, considerando que 

a redução de remuneração havia infringido o artigo 468 da Consolidação das 

leis Trabalhistas (ClT), caracterizando-se como evidente prejuízo salarial. 

além do ressarcimento, foi determinado o pagamento, pela embaixada de 

Portugal, da diferença salarial até o trânsito em julgado, assim como das 

demais parcelas, já que o contrato de emprego ainda estava vigente.

a sentença fundamentou a decisão no fato de que a legislação brasileira 

determina que o salário de qualquer cidadão brasileiro deve ser pago em moeda 

corrente do País, conforme o artigo 463 da ClT. Com base nisso, a Justiça do 

Trabalho fixou o entendimento de que a remuneração da funcionária não pode-

ria ficar à mercê da variação do câmbio da moeda estrangeira de forma a lhe 

causar prejuízos.

Em 19 de dezembro de 2012, como forma de garantir a execução, a 16a 

Vara acolheu o pedido da reclamante referente à penhora de uma aeronave 

da companhia TaP, considerando que  Portugal detém o poder acionário 

da empresa. após a determinação de penhora do avião da TaP, em janeiro 

de 2013, a ação foi suspensa por 90 dias para que o governo português 

apresentasse os cálculos de liquidação para um possível acordo, diante da 

dificuldade para quitar a dívida. a TaP, por sua vez, justificou alegando que 

as aeronaves da frota airbus a330-220 eram alugadas pelo sistema de leasing; 

ou seja, embora possuísse ações da companhia aérea, o Governo português 

não era proprietário da frota.

após audiência de conciliação entre as partes, a ex-funcionária ganhou a 

causa, pela qual recebeu cerca de 750 mil reais em avenças e benefícios atrasados.
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UUm grupo de cerca de 400 médicos da fundação Hospitalar ajuizou 

uma ação, em 1986, cobrando aumento de 80% nos salários 

concedidos pelo Governo do Distrito federal (GDf). na época, 

esse percentual de aumento salarial foi concedido a outros servidores do GDf, 

exceto para os médicos da fundação Hospitalar. 

nesse período, o Brasil vivia um momento de transição política, e a 

economia estava dominada pela inflação anual média de 158%. Durante o 

seu mandato, o presidente José sarney lançou novos planos econômicos, o 

Cruzado I e o II. o primeiro, iniciado em 28 de fevereiro de 1986, estabeleceu 

o congelamento de  preços  por um ano e a extinção da correção monetária.  

os preços  ao consumidor, a poupança e as aplicações financeiras passaram a ser 

vinculados ao índice de Preços ao Consumidor (IPC).

os salários também foram congelados pelo valor médio dos últimos seis 

meses, mais um abono de 8%, e foi instituído o chamado “gatilho salarial” caso 

a inflação atingisse 20% ao mês, acrescido de eventuais diferenças de acordos 

coletivos em diferentes setores. Diante do insucesso do primeiro plano, o 

governo lançou, em 21 de novembro, um novo conjunto de medidas visando à 

estabilização da economia no País, o plano Cruzado II.

Em tramitação no TRT da 10a Região, nesse cenário de crise política 

e econômica, a decisão definitiva da ação foi proferida em 1994, quando foi 

expedido o precatório, popularizado no Judiciário como “precatório dos 

médicos” e conhecido por ser até então, o de mais alto valor devido pelo Distrito 

federal na Justiça do Trabalho, calculado em mais de 700 milhões de reais. 

seis anos depois, o Distrito federal, por meio do  Decreto no 21.478, 

de 31 de agosto de 2000, extinguiu a fundação Hospitalar do Distrito federal, 

que havia sido instituída em Brasília por Juscelino Kubitscheck pelo Decreto 

no 48.793, de 17 de julho de 1960. a extinção das fundações hospitalares deu-

aCordo paga preCatÓrio milionário e mais antigo do gdf

se em função de o governo criar o sistema Único de saúde (sus), conforme 

determinação da Constituição federal de 1988. 

Passados mais de 18 anos em tramitação judicial, o Governo do 

Distrito federal e as partes dispuseram-se a renegociar o precatório. Em junho 

de 2004, a Primeira Turma do TRT da 10a Região rejeitou o recurso do GDf 

contra a decisão da primeira instância, que havia determinado a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) para os créditos inferiores a 40 salários-

mínimos na ação proposta pelo sindicato dos Médicos do Df. o GDf defendia 

que a execução deveria ser processada de forma global via precatório, já que o 

total era superior a 2 milhões de reais, e não para cada um dos 412 credores. 

a Primeira Turma rejeitou a tese do GDf com base em um provimento 

que estabelecia que, estando os créditos individuais no limite de 40 salários-

mínimos, eles não seriam processados por meio de precatório e, sim, por 

Requisição de Pequeno Valor. Para o TRT, o fato de se tratar de substituição 

processual do sindicato dos Médicos não invalidaria a aplicação desse 

provimento. Essa posição da Primeira Turma se valeu do parágrafo 3o  do artigo 

100 da Constituição federal, que exclui os débitos de pequeno valor do sistema 

de precatórios e não faz nenhuma ressalva no tocante à substituição processual. 

além disso, considerou que o parágrafo 4o veda a partilha do valor global da 

execução, impedindo que os credores postulem o pagamento de parte de seus 

créditos por RPV e parte por precatórios. 

além disso, a Primeira Turma baseou seu posicionamento no Recurso 

Extraordinário no 214.668, que corria paralelamente no sTf, no qual se 

discutia a substituição processual pelo sindicato no sentido de restringi-la à 

fase de conhecimento do processo. na fase executória, por se encontrarem 

individualizados os direitos de cada empregado, a atuação do sindicato só seria 

possível a partir da autorização de cada empregado.
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Em março de 2005, a Terceira Turma da 10a Região negou 

provimento ao agravo de Petição do GDf contrário à expedição de RPV 

determinada pelo Juízo da primeira instância para quitação de valores 

apurados como crédito de vários autores. a Terceira Turma considerou 

que, aos autores da ação que buscavam seus direitos em litisconsórcio 

facultativo, previsto no artigo 46, incisos I, II, III e IV do Código de 

Processo Civil, resultava o título judicial único para pagamento de seu 

crédito, porém contemplando vários deles. Mas, se o respectivo valor 

individual fosse de até 40 salários-mínimos, a forma de pagamento seria 

por RPV e não por precatório, conforme as disposições da Resolução 

administrativa no 36/2002, da 10a Região.

o GDf, por sua fez, defendeu a forma de pagamento via precatório, 

baseando-se na lei Distrital no 3.178/2003, que estabelecia que os pequenos 

valores fossem considerados de forma global por processo e não por credor.  

a posição da 10a Região manteve-se, sob o argumento de que essa lei Distrital 

havia criado uma espécie de litisconsórcio ativo unitário na execução contra a 

fazenda Pública ao considerar o valor global do processo e não o individual.  

Destacou, ainda, no agravo, que a vedação contida no parágrafo 4o do artigo 100 

da Constituição federal se referia à impossibilidade de se utilizar o pagamento 

do título executivo das duas formas, via precatório e via Requisição de Pequeno 

Valor, mas isso em relação ao mesmo credor, a fim de evitar que parte do crédito 

fosse imediatamente satisfeita pela Requisição de Pequeno Valor e o restante, 

por meio do precatório. 

a 10a Região considerou, ainda, que a lei Distrital  no 3.178 contrariava 

o disposto na Constituição federal e no artigo 87 do ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, porque invadia a competência privativa da união 



161161

três déCadas de trabalho tribunal regional do trabalho da 10a região Casos releVantes

para legislar sobre Direito Processual. Isto porque estabelecia um inusitado 

litisconsórcio ativo unitário ao restringir a Requisição de Pequeno Valor ao 

atendimento do limite ali fixado para a execução de forma global. Por isso, 

a referida norma seria inaplicável, impondo a observância da Resolução 

administrativa no 36/2002, do TRT.

no dia 14 de setembro de 2006, após mediação objetiva e pragmática em 

busca de uma conciliação, a 10a Região e o GDf assinaram um convênio inédito 

na Justiça para, finalmente, quitar a mais antiga dívida do Distrito federal, 

estimada em quase 740 milhões de reais. Considerado um valor impagável e 

nunca previsto nos orçamentos anuais pela fazenda do Distrito federal, tal 

montante passou por inúmeros cálculos até se chegar a um consenso entre as 

partes: cerca de 412 milhões de reais. Esse valor representava quase 60% da 

dívida do GDf e cerca de 1% de toda a dívida judicial de todos os estados e 

municípios do País, estimada em 60 bilhões de reais. 

Por ser uma dívida impagável em cota única, o convênio estabeleceu 

o parcelamento e um cronograma de pagamento de acordo com as 

disponibilidades do orçamento do GDf. a primeira parcela, de 50 milhões de 

reais, foi planejada para ser paga até 30 de setembro de 2006 e o restante, em 

parcelas trimestrais, a serem pagas de março de 2007 a março de 2009. Para 

chegarem a esse valor de conciliação, o TRT e o GDf passaram muitas horas 

em cálculos e técnicas de negociação e mediação. nesse processo complexo, foi 

fundamental o Juízo Conciliatório, criado pelo Tribunal em 2003, que se tornou 

uma referência na execução coletiva. 

no TRT da 10a Região, o Juízo Conciliatório tem a estrutura de uma 

Vara comum, com juiz, secretaria, assessoria de gabinete e sala de audiência, 

na qual tramitam as execuções contra a administração pública ou da iniciativa 

privada. nesse processo de conciliação, a negociação para o pagamento da 

dívida começa com o devedor na busca de uma solução que garanta um 

repasse mínimo periódico, o que é feito por meio de convênio. Depois, passa-

se para a fase das audiências conciliatórias, em que o credor e o devedor 

possam chegar a um consenso sob a mediação do juiz.

ao conciliar as dificuldades orçamentárias do Estado com as decisões 

judiciais, o convênio do “precatório dos médicos” constituiu uma prática 

inovadora da 10a Região, adotada, logo em seguida, pelo Tribunal de Justiça 

e por outros segmentos públicos. a solução desse precatório possibilitou que 

outros 521 precatórios, na fila de pagamento há mais de 20 anos e envolvendo 

cerca de 20 mil pessoas, começassem a ser quitados. 

nos últimos anos, outros convênios foram celebrados, dentre os quais 

o precatório do sindicato dos servidores contra o Departamento de Trânsito 

do Distrito federal (Detran), no valor de cerca de 2 milhões de reais, com 

pagamento em seis parcelas, beneficiando 300 trabalhadores. a experiência 

com a empresa pública TCB também foi positiva; foram liquidados cerca de 

60% dos processos contra a empresa. outro precatório, de quase 69 milhões 

de reais, foi pago ao sindicato dos Professores, beneficiando 10 mil servidores 

da lista de precatórios do GDf.

no Tocantins, seis municípios também firmaram convênio com o TRT 

da 10a Região: Peixes, ananás do Tocantins, Miracema, nova olinda, Porto 

nacional e Ponte alta do Bom Jesus. a Prefeitura de Peixes, por exemplo, 

quitou todos os seus precatórios trabalhistas originários de relações de trabalho 

estabelecidas com servidores do município ou trabalhadores terceirizados. 

no total, foram pagos a 29 pessoas, entre professores e funcionários da área 

administrativa, cerca de 260 mil reais.
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uso abusiVo da terCeirização no gdf

nNo Brasil, a terceirização é tema recorrente em debates entre 

a Justiça do Trabalho e o governo, a sociedade, os sindicatos 

e diversas outras entidades que representam empregadores 

e empregados. atualmente, um dos temas é o Projeto de lei no 4.330, 

apresentado pelo deputado sandro Mabel (PMDB-Go), em 2004, que propõe 

a regulamentação da terceirização no Brasil. Desde então, a Justiça do Trabalho 

vem se manifestando contrária à sua aprovação pelo Congresso nacional. 

Para representantes da Justiça do Trabalho esse Projeto de lei,

“ao permitir a generalização da terceirização para toda a 

economia e a sociedade, certamente provocará gravíssima lesão 

social de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários no País, 

com a potencialidade de provocar a migração massiva de milhões 

de trabalhadores hoje enquadrados como efetivos das empresas 

e instituições tomadoras de serviços em direção a um novo 

enquadramento, como trabalhadores terceirizados, deflagrando 

impressionante redução de valores, direitos e garantias trabalhistas 

e sociais. o rebaixamento dramático da remuneração contratual 

de milhões de concidadãos, além de comprometer o bem-estar 

individual e social de seres humanos e famílias brasileiras, afetará 

fortemente, de maneira negativa, o mercado interno de trabalho 

e de consumo, comprometendo um dos principais elementos 

de destaque no desenvolvimento do País. Com o decréscimo 

significativo da renda do trabalho, ficará comprometida a 

pujança do mercado interno no Brasil. Essa redução geral e 

grave da renda do trabalhador brasileiro – injustificável, a todos 

os títulos – irá provocar também, obviamente, severo problema 

fiscal para o Estado, ao diminuir, de modo substantivo, a 

arrecadação previdenciária e tributária no Brasil. a generalização 

e o aprofundamento da terceirização trabalhista, estimulados 

pelo Projeto de lei, provocarão também sobrecarga adicional 

e significativa ao sistema Único de saúde (sus), já fortemente 

sobrecarregado. É que os trabalhadores terceirizados são vítimas 

de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais/profissionais em 

proporção muito superior aos empregados efetivos das empresas 

tomadoras de serviços. Com a explosão da terceirização – caso 

aprovado o Pl no 4.330-a/2004 –, automaticamente irão se 

multiplicar as demandas perante o sus e o Inss”. [Trecho da 

carta do Coleprecor de apoio ao documento assinado por 19 dos 

27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no qual se 

manifestam contrários ao Projeto de Lei 4330/2004, de autoria do 

deputado Sandro Mabel (PMDB-GO)]

na visão da Justiça do Trabalho, o Projeto de lei no 4.330 elevará 

os níveis de “precarização” do trabalho e da vida social dos trabalhadores. 

segundo os especialistas do Judiciário, esse projeto propõe terceirização em 

qualquer segmento, em qualquer atividade e sem nenhum limite quantitativo, 

dando margem à prática abusiva da terceirização. nos Tribunais Regionais do 

Trabalho, o uso de alternativas como a súmula 331/1993, do Tribunal superior 

do Trabalho, que admite o contrato de terceirização somente para atividade 

meio e proíbe para atividade fim, é visto com critério e rigidez, para não 

permitir a prática de terceirização tão ampla e sem limites como a proposta 

pelo Projeto. 

a partir da década de 1980, no Brasil, ocorreu um aumento significativo 

da prática de terceirização de serviços por meio de contratos com empresas de 

locação de mão de obra ou cooperativas, especialmente nos órgãos públicos. 

na prática, essa forma de contratação implicou, ao longo dos anos, grande 

demanda de ações trabalhistas contra contratantes que não cumpriram as 

disposições da Consolidação das leis do Trabalho. no caso do Distrito federal 

e do estado do Tocantins, a maioria das ações envolveu órgãos públicos que, por 

fatores diversos, contrataram profissionais sem licitação ou concurso público, 

por intermédio da terceirização.

Com a experiência de três décadas no julgamento de processos relativos 

à terceirização trabalhista, o TRT da 10a Região manteve-se firme na defesa dos 

direitos e garantias no trabalho. 
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um caso interessante julgado no TRT da 10a Região foi a fraude 

cometida pela uniway Cooperativa de Profissionais liberais, de Brasília, 

contra uma empregada contratada como cooperada para prestar serviços no 

Ministério do Planejamento. Em setembro de 2004, a Terceira Turma da 10a 

Região manteve a sentença da primeira instância, que considerou a existência de 

vínculo empregatício e não a prestação de serviços na qualidade de cooperada. 

Reconheceu que houve intuito de descaracterizar a relação de emprego, sem 

os direitos trabalhistas que caracterizam o vínculo empregatício. Entretanto, 

a cooperada assinava controle de ponto, recebia pagamento em valor fixo 

mensal e cumpria as normas e o expediente no Ministério do Planejamento. 

no processo, não houve provas de convites para participar de assembleias nem 

comprovantes de remuneração de acordo com a produção alcançada pelos 

cooperativados da uniway.

outro caso ocorreu em dezembro de 2005, quando a 19a Vara do Trabalho 

de Brasília concedeu liminar para que a Companhia de Desenvolvimento do 

Planalto Central (Codeplan) – órgão de planejamento, pesquisas e estudos 

socioeconômicos do Governo do Distrito federal – encerrasse de imediato a 

contratação de trabalhadores por meio de empresas ou entidades de prestação 

de serviço terceirizado de mão de obra. Tal decisão foi proferida em ação 

civil pública movida pela Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Região. 

ao considerar indícios dessa prática ilícita, também proibiu a Codeplan 

de funcionar como intermediadora de mão de obra para outros órgãos da 

administração pública do Distrito federal, inclusive de pessoal para trabalhar 

em residências oficiais e particulares de administradores públicos. 

Essa decisão judicial revelou para o Brasil um dos maiores esquemas de 

corrupção no Governo do Distrito federal. as investigações sobre os contratos 

entre a Codeplan e o Instituto Candango de solidariedade (ICs) tiveram início 

em 1999 e foram ampliadas a partir de 2002, com a criação de uma comissão de 

promotores de Justiça para tratar exclusivamente do caso. 

De 1999 a 2005, segundo a comissão, a Codeplan firmou contratos 

milionários de intermediação de terceirização de mão de obra com o ICs.  

a Codeplan negociava com o ICs, que subcontratava outras empresas 

de prestação de serviços, conhecida como quarteirização. Esse esquema 

possibilitava à Codeplan escolher, por critérios políticos e interesses escusos, 

fornecedores de mão de obra terceirizada, sob o fundamento de que a lei 

permitia a dispensa de licitação e concurso. até 2005, a dispensa de licitações 

era burlada pela Codeplan por meio de um “contrato de gestão”. 

ao ser impedida, em 2005, de firmar contratos com o ICs, a 

companhia passou a fazer as contratações emergenciais diretamente com 

empresas prestadoras de serviços, anteriormente quarteirizadas. foram 

contratadas mais de 20 empresas, dentre as quais a linknet, a maior 

beneficiária de repasse de recursos do Governo do Distrito federal, de acordo 

com as investigações do Ministério Público e da Polícia federal na operação 

“Caixa de Pandora”. nesse novo esquema de corrupção, o Instituto Candango 

de solidariedade atuava como intermediário e cobrava taxa de administração 

dos contratos diretos. Com isso, houve um aumento substancial em relação aos 

preços praticados nos “contratos de gestão”, firmados anteriormente com o 

ICs. segundo as investigações, de 1999 a 2006 a Codeplan repassou ao ICs 

cerca de 2,7 bilhões de reais. 

Em fevereiro de 2006, o TRT da 10a Região concedeu liminar 

determinando que o Instituto Candango de solidariedade cessasse o 

fornecimento, por contrato direto ou na forma de intermediação, de mão de 

obra terceirizada para a secretaria de Estado da Educação, a secretaria de Estado 

de solidariedade, a fundação Polo Ecológico de Brasília e o Departamento de 

Trânsito do Distrito federal. Para a 10a Região, tais atos do ICs e dos órgãos do 

GDf violaram os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade. 

além do desrespeito aos princípios da Constituição federal, a liminar enfatizou 

que a ilicitude da contratação do ICs sem concurso público constituiu uma 

“indústria” de contratação ilegal de pessoal na administração pública do 

Distrito federal que lesava os cofres públicos. 

Em novembro de 2006, o Instituto Candango de solidariedade, o Detran 

e a fundação Polo Ecológico de Brasília foram condenados solidariamente, pela 

Primeira Turma do TRT da 10a Região, a pagar à união indenização de mais de 

193 milhões de reais por dano moral coletivo, revertidos ao fundo de amparo 
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O Instituto Candango de Solidariedade foi extinto 
em janeiro de 2007, quando foram demitidos cerca 
de nove mil servidores terceirizados que atuavam em 

diversos setores da administração do GDF. Desde 
2006, os ex-presidentes da instituição, Ronan Batista 

de Souza, Adilson de Queiroz Campos e Lázaro Severo 
Rocha, o advogado Robson Neves Fiel dos Santos e 
outros empresários envolvidos estão sendo julgados 
por peculato e lavagem de dinheiro. Em fevereiro 

de 2013, o principal acusado de corrupção, Ronan 
Batista de Souza, foi condenado a mais de 60 anos de 
prisão. Mesmo citado em várias ações, a maioria já 

considerada procedente, Ronan aguarda em liberdade o 
julgamento dos recursos.

ao Trabalhador (faT), por lesarem a moral da comunidade, ao violarem 

os princípios administrativos de contratação de pessoal na esfera pública.  

a decisão foi proferida em ação Civil Pública, movida pela Procuradoria 

Regional do Trabalho da 10a Região. 

Meses após, entretanto, o superior Tribunal de Justiça deferiu liminar 

suspendendo o pagamento da indenização de 193 milhões de reais fixada pelo 

TRT da 10a Região contra o Instituto Candango de solidariedade. Essa liminar 

foi concedida em março de 2007, em reclamação ajuizada pelo Governo do 

Distrito federal contra o acórdão da 10a Região, sob o argumento de que a 

competência da ação civil pública seria da Justiça federal e não da Justiça do 

Trabalho. Para o GDf, o acórdão do TRT afrontava a decisão do sTJ de 2001, 

atribuindo à Vara da fazenda Pública a competência para apreciar e julgar a 

ação civil pública referente à contratação de empregados sem concurso público 

pelo Instituto Candango de solidariedade. 

Em abril de 2007, a Terceira Turma do Tribunal superior do Trabalho 

negou provimento ao agravo do Instituto Candango de solidariedade, 

mantendo a decisão do TRT da 10a Região, que determinou o bloqueio 

de valores da conta corrente da instituição para pagamento de débitos 

trabalhistas. no agravo, o ICs alegou que a penhora seria ilegal por se tratar 

de organização social sem fins lucrativos, circunstância que tornaria o ato 

ilícito. alegou, ainda, o cerceamento de seu direito de defesa, pois não teria 

tido a oportunidade de provar a sua condição de entidade filantrópica já que a 

certidão do Inss que atestava tal condição estava com vigência vencida. Mas, 

a 19a Vara de Brasília considerou válida a penhora, afastando a preliminar 

de cerceamento, já que o ICs não comprovou ser isento do recolhimento da 

contribuição previdenciária.

a beneficiada, nesse caso, foi uma auxiliar de enfermagem contratada via 

ICs para prestar serviços no programa “saúde em casa”, da fundação Hospitalar 

do Distrito federal (fHDf). o GDf havia contratado o serviço por meio do 
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contratação irregular de médicos para o Hospital Municipal e ambulatório de 

Especialidades, para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde. 

segundo o MPT, a contratação foi feita por meio da formalização de contratos 

civis com pessoas jurídicas individuais ou coletivas, desvirtuando o modelo 

cooperativista. após a instauração de inquérito civil, a Pró-saúde constituiu 

nova fraude, ao transferir as suas atividades a uma suposta “cooperativa médica 

nacional” como saída para “regularizar” a contratação dos profissionais em 

serviço em araguaína. 

 Em outubro de 2013, a 11a Vara do TRT da 10a Região, em Brasília, 

condenou o Hospital Prontonorte por contratar serviços de terceiros em 

radiologia e fisioterapia, consideradas atividades fim de uma instituição 

hospitalar. além de multa diária referente a cada prestador em situação irregular, 

o Prontonorte foi instado a pagar indenização por dano moral coletivo, por 

burlar a legislação trabalhista por meio de contratos com empresas de locação 

de mão de obra e cooperativas.

na defesa, o Prontonorte alegou não ter praticado a terceirização 

ilícita nos serviços de radiologia e fisioterapia, assumindo que não existia 

nenhuma relação de subordinação entre o hospital e o pessoal das empresas 

prestadoras de serviços. a empresa afirmou, também, que os serviços eram 

acessórios à atividade médica. o hospital também questionou a legitimidade 

do Ministério Público por ter proposto dano moral coletivo, alegando que os 

trabalhadores terceirizados que se sentissem prejudicados ajuizassem ações 

individuais.

a  11a Vara do TRT da 10a Região não aceitou tais argumentos, 

considerando que os serviços de saúde são responsabilidade da união, havendo, 

assim, preocupação do Ministério Público em garantir a atuação regular dos 

seus agentes. além de se pautar no reconhecimento da culpa pela empresa, 

a decisão da 11a Vara valeu-se das provas documentais apresentadas pelo 

Ministério Público e da oitiva das testemunhas. 

ICs com base na lei no 9.637/99, que prevê o envio de recursos públicos, sem 

licitação e com a distribuição de atribuições, às organizações sociais. 

nos meses seguintes, o TRT da 10a Região determinou novos bloqueios 

de valores da instituição ou de seus sócios, para pagamento de débitos em 

outros processos trabalhistas.

um acordo de conciliação judicial proposto pelo Ministério Público do 

Trabalho (MPT) para pôr fim à terceirização ilegal praticada pela união foi 

homologado na 17a Vara de Brasília, em fevereiro de 2008.

a proposta do MPT defendia a dispensa de pessoal terceirizado de 

forma irregular em etapas: 30% até junho, outros 30% em dezembro de 2009 e 

o restante até um ano depois. De acordo com o disposto no Decreto no 2271, de 

7 de junho de 1997, a terceirização nos órgãos públicos seria permitida apenas 

para trabalhadores de atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 

transportes, informática, copa, recepção, reprografia, telecomunicações e 

manutenção de prédios. 

Como medida de prevenção, o acordo previu também que agentes 

públicos passariam a responder de forma solidária caso houvesse irregularidade 

na contratação dos serviços, estipulando multa relativa a cada trabalhador 

contratado ilegalmente. Coube ao Ministério do Planejamento, orçamento e 

Gestão realizar estudo que demonstrasse as reais necessidades de contratação de 

força de trabalho por meio de terceirização em todo o âmbito da administração 

pública direta.

no cumprimento da lei, para não permitir a terceirização de atividade 

fim, de forma irrestrita, nas diversas áreas dos órgãos públicos, a  jurisprudência 

trabalhista do Distrito federal e do Tocantins fez valer as determinações do 

MPT. Em março de 2013, a Terceira Turma do TRT da 10a Região condenou 

a associação Beneficente de assistência social e Hospitalar (Pró-saúde), 

em araguaína (To), a pagar a indenização de 400 mil reais por dano moral 

coletivo. ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, a ação apontou a 



168168

três déCadas de trabalho tribunal regional do trabalho da 10a região Casos releVantes

n
trabalho em setores de risCo sob o olhar da 10a região

No Distrito federal, o mercado da construção civil destaca-

se na oferta de oportunidades de trabalho. Já no Tocantins, 

as atividades industriais dos setores aviário e de pecuária 

vêm gerando empregos e transformando o estado em um dos maiores 

produtores de carne e derivados do Brasil. Mesmo investindo em tecnologias 

e treinamentos, esses setores oferecem postos de trabalho em operações de 

alto risco que exigem o cumprimento de procedimentos rígidos de segurança, 

tanto do empregador como do trabalhador. Cabe ao empregador garantir os 

equipamentos de segurança individual e o treinamento necessário para a 

utilização correta por parte do trabalhador em sua função. ao trabalhador, 

por sua vez, cabe cumprir rigorosamente os procedimentos de acordo com as 

normas da empresa e a legislação. 

somente no TRT da 10a Região, em 2011 constaram 1.675 ações 

trabalhistas referentes a acidentes de trabalho, sendo 1.269 no Distrito 

federal e 234 em Tocantins. Destas ações, a maioria dos pedidos iniciais é 

de reparo de danos morais e materiais, além das habituais verbas rescisórias.  

os conflitos normalmente chegam à Justiça do Trabalho quando não é possível 

a conciliação. É comum o trabalhador não ter seus direitos reconhecidos 

quando é vítima de um acidente que lhe arrebatou a saúde, a capacidade de 

produzir ou a integridade física, psicológica ou moral.

a competência de julgar as ações de indenização por acidente de 

trabalho pelos tribunais do trabalho foi conquistada somente em 2005, 

ano em que, revendo antiga jurisprudência, o supremo Tribunal federal 

(sTf) decidiu que também seria da competência da Justiça trabalhista 

julgar tais demandas. Com isso, coube à Justiça comum continuar a 

julgar somente ações acidentárias contra o Instituto nacional de seguro 

social (Inss).

Em 2011, o Tribunal superior do Trabalho (TsT) e o Conselho 

superior da Justiça do Trabalho (CsJT) recomendaram aos órgãos da 

Justiça do Trabalho que encaminhassem à Procuradoria da fazenda 

nacional cópia de sentenças e acórdãos que reconheçam conduta culposa 

do empregador em acidente de trabalho. as decisões da Justiça do Trabalho 

subsidiam o ajuizamento de ações regressivas do Inss, nos termos do 

artigo 120 da lei no 8.213, de 1991. 
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Estudos mostram que trabalhadores da construção civil, em qualquer 

país, têm três vezes mais probabilidade de sofrer acidentes mortais e duas vezes 

mais de provocar ferimentos do que qualquer outro segmento. 

no Brasil, é prática comum, na construção civil, devido à diversidade de 

competências, as empreiteiras contratarem outras empresas para executar de-

terminadas atividades. Essas empresas terceirizadas, por sua vez, quarteirizam 

mão de obra para as atividades. Essas relações de contratantes e contratadas 

implicam responsabilidades solidárias, inclusive perante a Justiça.

 Dentre os milhares de empresas julgadas e condenadas por dano 

moral por acidente fatal na construção civil na 10a Região, nos últimos anos, 

um exemplo é a Cooperconci, cooperativa voltada para a construção civil em 

Brasília. Ela foi condenada a pagar indenização por danos morais à família 

de um cooperado vítima de acidente de trabalho. a 10a Região reconheceu 

que houve vínculo trabalhista após verificar que, na verdade, não existia 

relação de cooperação e, sim, de emprego. o trabalhador morreu após cair da 

cobertura de um edifício em construção, sem que houvesse equipamentos de 

proteção individual (EPIs), como cinto de segurança e estrutura guarda-corpo.  

na defesa, a Cooperconci alegou que não cabia indenização, uma vez que não 

havia relação de emprego. Mas, ao analisar o recurso, o TRT da 10a Região 

julgou que a prestação de serviços como obreiro se dava de forma contínua e de 

acordo com as regras da tomadora de serviços, não eventual, como determina 

o estatuto de cooperados. no caso, o trabalhador estava subordinado à Habra 

Engenharia Indústria e Comércio, que teve condenação subsidiária de dano 

moral nessa ação.

Em março de 2013, a Brookfield Empreendimentos e a Brilhar  

Construções tiveram caracterizada responsabilidade solidária para indenizar 

a família de um operário. a 9a Vara do Trabalho de Brasília condenou as 

duas empresas por danos materiais, além de pensões mensais no valor 

Canteiros de obras e de perigos
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de um salário mínimo durante quase 30 anos. De acordo com os autos do 

processo, o operário Valdimar Pereira dos santos deslocava-se sobre as placas 

de sustentação das formas da laje de um edifício em construção quando 

sofreu uma queda em decorrência do tombamento de uma placa que não 

se encontrava devidamente assentada. as empresas alegaram que o acidente 

foi uma fatalidade e que o trabalhador, no momento do acidente, usava 

os equipamentos de proteção individual. Testemunhas e a prova pericial 

reconheceram que o trabalhador estava usando cinto de segurança durante 

a atividade, mas que este não estava preso de acordo com o procedimento 

de segurança por falta de equipamento de apoio. Por esse motivo, por não 

terem providenciado o ponto de fixação do cinto na posição de trabalho a 

uma altura de mais de dois metros, as empresas foram responsabilizadas. 

no final de 2011, a 3a Turma do TRT 10a Região declarou a 

responsabilidade solidária da Construtora EBM e da Companhia de Energia 

Elétrica do Estado de Tocantins (Celtins) no caso de um funcionário da EBM 

que prestava serviços para a Celtrins, morto em acidente enquanto trabalhava 

no reparo de redes e linhas de distribuição de eletricidade da companhia.  

as empresas foram condenadas a pagar indenização por dano moral e pensão 

vitalícia para os dependentes da vítima. 

no recurso, a construtora sustentou a responsabilidade do funcionário 

e da Celtins e contestou a pretensão de condenação solidária. Por sua vez, 

a Celtins refutou a pretensão de responsabilidade solidária ou subsidiária, 

negou culpa pelo acidente e  considerou que a culpa era exclusivamente da 

vítima.

a primeira instância reconheceu a culpa triplamente concorrente no 

acidente de trabalho e a responsabilidade solidária e subsidiária da Celtins e 

da EBM. Considerou imprescindível o exame da responsabilidade de cada uma 

das partes pelo acidente fundamentada na teoria do risco criado, a qual sustenta 

que “o dono do negócio é o responsável por riscos ou perigos que sua atividade 

promova, ainda que empregue toda a diligência para evitar o dano”.

 Com base nos autos que apontam que os empregadores agiram e se 

omitiram culposamente e no arágrafo único do artigo 927 do Código Civil, 

que estabelece a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

tendo em vista o alto grau de risco da atividade desenvolvida pela tomadora 

dos serviços, sentenciou que a Celtins e a EBM concorreram com culpa para 

o acidente, quer pela energização apressada da rede, quer pela ausência de 

informação de sua energização e falta de preparo técnico do funcionário para 

atuação em redes de alta tensão. Excluiu, assim, a alegação das empresas de 

culpa exclusiva da vítima. 

o juiz citou, ainda, o artigo 157 da Consolidação das leis do Trabalho, 

referente à segurança no trabalho, e o artigo 19, parágrafos 1o e 3o da lei 8.213/91, 

que dispõem que “a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas 

e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador”. Dispõem também 

que “é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da 

operação a executar e do produto a manipular”.

Em 2009, a 1a Vara do Trabalho de Taguatinga (Df) concedeu liminar 

na ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a 

Construtora MRV. além de paralisar a obra, a ação condenou a empresa a 

pagar indenização de 3 milhões de reais por dano moral coletivo e a adequar 

os itens de segurança no canteiro de águas Claras, onde os funcionários 

trabalhavam em situação de risco.

Pela primeira vez, a 1a Vara homologou um acordo inédito: propôs à 

MRV que ela cumprisse o compromisso de solucionar todas as irregularidades 

de segurança e, como pagamento por dano moral coletivo, patrocinasse o 

Congresso anual de segurança e Proteção ao Trabalho de Mestres de obras e 

Pedreiros, com a organização do sindicato dos Trabalhadores, sob a supervisão 

do Ministério Público do Trabalho.

na audiência de conciliação com as partes, o TRT da 10a Região 

considerou que melhor que paralisar as atividades da empresa, essa alternativa 

seria uma saída para a empresa superar a crise e salvaguardar a vida dos 

funcionários. Em depoimento, o representante da empresa declarou-se 

impressionado com a condução da ação. Ele reconheceu que a empresa estava 

cometendo erros, os quais foram solucionados com o apoio da Justiça do 

Trabalho e de acordo com as suas determinações.
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no final de 2010, a 1a Vara do Trabalho de araguaína recebeu ação 

Civil Pública para realizar inspeção após várias denúncias de nocividade em 

ambientes de trabalho na empresa santa Izabel alimentos, complexo aviário 

em Babaçulândia.

Com o apoio da Procuradoria do Trabalho e de representantes da 

empresa e de sindicatos, a 1a Vara verificou que, apesar dos esforços da santa 

Izabel de se adequar às exigências do Ministério Público do Trabalho, ainda 

persistiam fatores de inadequação, insalubridade e degradação dos ambientes 

da empresa. Tais fatores se verificavam sobretudo nas instalações sanitárias 

coletivas nas quais os trabalhadores eram obrigados a se despir para os vários 

banhos de desinfecção antes de adentrarem nos núcleos de postagem. além 

disso, observaram, dentre outras irregularidades, a manipulação de formol 

sem equipamentos de proteção individual (EPIs), a falta de higienização de 

toalhas e uniformes e a quantidade significativa de insetos. após a inspeção, a 

Justiça do Trabalho promoveu audiências nas quais determinou providências 

por parte da empresa.

a produção agropecuária de Tocantins, em 2013, resultou em um 

rebanho de mais de oito milhões de cabeças de gado.  os municípios de 

araguaína, Palmas, Porto nacional, Gurupi e silvanópolis sediam os seis 

maiores frigoríficos do estado. segundo a secretaria de Estado de agricultura e 

Pecuária (seagro), desde o surgimento do Estado, a criação de gado de corte e de 

leite cresceu 95%, passando de cerca de 4 milhões de cabeças de gado, em 1988, 

para mais de 8 milhões em 2013. neste ano, foram mais de 26 mil toneladas de 

carne exportada, gerando mais de 105,5 milhões de reais em negócios. Dentre 

os principais importadores da carne bovina tocantinense, estão países como 

Rússia, China e Espanha. 

nesse mercado promissor, entretanto, ainda há empresas que não 

garantem trabalho seguro em atividades de risco. Pesquisas na Justiça 

do Trabalho mostram que de 2006 a 2012, tramitaram em araguaína, por 

insalubridade e alto risCo de aCidentes em frigorífiCos e produção aViária

exemplo, mais de seis mil ações envolvendo os frigoríficos dessa jurisdição do 

TRT da 10a Região. Em sua maioria, são processos relativos à insalubridade e 

a acidente de trabalho. 

Para reduzir essas estatísticas no setor, a Justiça do Trabalho vem 

acordando parcerias em busca de soluções inovadoras. Em 2012, todos os 

frigoríficos assinaram um Termo de ajustamento de Conduta solicitado pelo 

Ministério Público do Trabalho, para que os frigoríficos da região investissem 

em treinamento e adequações nas suas instalações.

Mas, em março de 2013, a 2a Vara do Trabalho de araguaína atendeu 

a uma ação cautelar do Ministério Público do Trabalho com pedido de 

interdição do frigorífico Minerva, às margens da BR-153, no povoado de 

Ponte, em araguaína . uma das câmaras frias do frigorífico estourou e 

houve vazamento de gás amônio, substância tóxica utilizada em máquinas 

de compressão mecânica em uma das etapas de processamento da carne. a 

2a Vara concedeu liminar de suspensão imediata das atividades do frigorífico 

na cidade, com interdição do estabelecimento, sob pena de multa diária. a 

interdição determinou o cumprimento das recomendações previstas na nota 

Técnica DssT 3/2004, do Ministério do Trabalho e Emprego, que define 

normas de riscos, segurança e auditoria fiscal em refrigeração industrial 

por amônia, e na norma Regulamentadora 36, específica para segurança do 

trabalho em frigoríficos.

no acidente, mais de 50 funcionários inalaram gás e foram internados 

no Hospital Regional de araguaína (HRa). segundo testemunhas, mais de 

300 funcionários estavam almoçando  em um dos ambientes do frigorífico 

quando houve o rompimento de uma das válvulas da câmara fria que 

armazena amônia. a empresa já vinha respondendo a outros processos pelo 

mesmo motivo. líder na produção e comercialização de carne in natura, 

gado vivo e seus derivados na américa do sul, a Minerva recorreu à segunda 

instância. após inspeção judicial dos laudos, a segunda instância suspendeu 
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a interdição por 30 dias, entendendo que não havia “risco iminente” na 

reabertura do frigorifico.

Em 2013, a 16a Vara do Trabalho de Brasília condenou a sadia por dano 

moral coletivo ao considerar que a empresa tinha a obrigação de fiscalizar o 

cumprimento das normas Regulamentadoras de proteção à saúde e segurança 

de trabalhadores de fornecedores terceirizados para realizar atividades de sua 

cadeia produtiva. 

a ação foi ajuizada contra a sadia em 2010, pelo Ministério Público 

do Trabalho no Distrito federal. Durante a tramitação do processo na 

16a Vara, a sadia  admitiu irregularidade dos fornecedores terceirizados.  

na época, o Ministério Público do Trabalho constatou que os alojamentos dos 

trabalhadores não tinham água potável, ventilação adequada e infraestrutura 

sanitária decente. além disso, as tarefas dos trabalhadores eram executadas 

em condições precárias, sem uso de equipamentos de proteção individual, 

desrespeitando as normas de segurança e saúde do trabalho. a perícia apurou, 

também, que os trabalhadores não tinham carteira assinada pelos fornecedores 

nem pagamento dos benefícios sociais garantidos por lei. 

nesse caso, a 16a Vara apontou que a situação diverge da tradicional 

terceirização em que os trabalhadores laboram nas dependências da empresa 

tomadora de serviços. Embora tenha ficado evidente que, após a fiscalização 

do Ministério do Trabalho, a sadia tomou as devidas providências para 

solucionar as irregularidades em curto prazo, 16a Vara argumentou que 

incumbe a todo tomador de serviços o dever de verificar sistematicamente a 

correta formalização dos vínculos trabalhistas dos empregados das empresas 

terceirizadas, assim como deve supervisionar o pagamento das verbas 

trabalhistas de direito, as condições do ambiente e os procedimentos de 

segurança do trabalho. Todos os fornecedores terceirizados envolvidos nesse 

caso tiveram as atividades interditadas pelo Ministério Público do Trabalho e 

foram processados pelas irregularidades.
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BRASILINO SANTOS RAMOSBRASILInO SAnTOS RAMOS

Desembargador
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Desembargador
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Desembargador

CILENE FERREIRA AMARO SANTOSCILene FeRReIRA AMARO SAnTOS

Desembargadora
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“A Justiça do Trabalho é a mais democrática, a mais simples, 
a mais ágil, a mais objetiva, a mais límpida de todas as 

formas de Justiça que a Constituição assegura.”
Juiz Herácito Pena Júnior, em seu discurso de instalação da 10a Região, em 2/2/1982
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HOMENAgEMHOMenAgeM

 o nome da sala de sessões plenárias do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito 

federal e do estado de Tocantins, “sala de sessões Desembargador Herácito Pena Júnior”, já 

diz tudo: é a justa homenagem a quem ajudou a instalar a 10a Região, em Brasília, no dia 

2 de fevereiro de 1982.  naquela ocasião, o juiz Herácito compartilhou a realização de um 

sonho que, no seu dizer, “foi acalentado durante longo tempo por abnegados juízes, advogados, 

empresários e dirigentes sindicais que entendiam que a Capital federal devia ter, como sede, 

um órgão do Judiciário trabalhista”.  

o juiz Herácito Pena Júnior foi o primeiro presidente do TRT da 10a Região, no biênio 

1982-1984. Coube a ele fazê-lo funcionar, torná-lo operacional, com julgados sérios, céleres e 

brilhantes. 

Desde os primeiros passos da 10a Região, juízes e servidores, fossem eles antigos ou 

recém-chegados, irmanaram-se com o então presidente do Tribunal, dando o melhor de si 

para que aquele órgão pudesse funcionar, de forma inovadora e comprometida, com ética e 

respeito às pessoas.

À época, ainda havia carência de magistrados, o que levou o juiz Herácito a organizar o 

primeiro concurso do tribunal. Deu, assim, o pontapé inicial para o crescimento do Tribunal, 

que, como disse o próprio ex-presidente, é “majestoso e belo, sério e judicioso, um dos mais 

céleres do País”.

Coube, também, ao juiz Herácito presidir a comissão que criou, em 20 de fevereiro 

de 2002, o Memorial da 10a Região, uma iniciativa dedicada à preservação da memória do 

Tribunal. afinal, apesar de ter apenas 32 anos, a 10a Região já tem muita história para contar. 

apaixonado pela Justiça do Trabalho, o juiz Herácito Pena Júnior, nascido em 

uberlândia (MG), em 1928, formou-se em Direito e Ciências sociais pela universidade 

federal de Goiás, em 1954. Depois de adquirir experiência como advogado em uberlândia, 

fez concurso para a magistratura, em 1969. Por dez anos, foi juiz substituto do TRT da 3a 

Região, atuando em Juntas de Conciliação e Julgamento em uberaba, uberlândia e anápolis, 

em Minas Gerais, e Goiânia, em Goiás. Tornou-se juiz titular na jurisdição de Juiz de fora 

e, mais tarde, em Goiânia. seu mérito o fez desembargador, mas continua preferindo ser 

chamado de juiz. 

Para amigos e companheiros de trabalho, o juiz Herácito sempre foi um homem “sagaz, 

diligente e, sobretudo, precioso, além de simples, sincero e direto”. sobre o que fez pela Justiça 

do Trabalho, costuma dizer que não lhe bastou o talento, mas muito amor à causa pública. 
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