Exposição “A Constituição Cidadã e a
ampliação do acesso à Justiça do Trabalho”
A história do Direito do Trabalho no Brasil caminha com a das Constituições (quatro
promulgadas: 1891, 1934, 1946 e 1988; e três outorgadas: 1824, 1937 e 1967). Ausente nos
textos de 1824 e 1891, a matéria relacionada ao trabalho evoluiu lentamente nas legislações
infraconstitucionais a partir de meados do século XIX, até ser abordada na Constituição
Federal de 1934. Os contextos históricos que circunscreviam a criação dessas Cartas Magnas
eram de instabilidade, caracterizados pelo autoritarismo e pela pouca participação popular.
A regulação constitucional das relações de trabalho refletia essa inconstância.
A Constituição de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, comemora 30 anos. Nela,
foram incorporados direitos trabalhistas essenciais e inéditos à época. Ela protegeu os
trabalhadores contra a demissão arbitrária, com ou sem justa causa; concedeu piso salarial
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho prestado; previu licença à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias; a licença-paternidade; a
irredutibilidade salarial e a limitação da jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44
semanais. Outro destaque é a proibição de qualquer tipo de discriminação quanto a salário e
critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Foi responsável, também, pela
ampliação do acesso à Justiça do Trabalho com a inserção do art. 112, prevendo que “haverá
pelo menos um TRT em cada Estado e no Distrito Federal”. Novos Tribunais Regionais do
Trabalho foram criados nos seguintes estados: Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Alagoas (AL),
Sergipe (SE), Rio Grande do Norte (RN), Piauí (PI), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS).
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Grande conquista do povo
capixaba foi a criação do Tribunal
Regional do Trabalho no Espírito
Santo (17a Região), desmembrado
do TRT da 1ª Região (Rio de
Janeiro), em 8 de novembro de
1989, pela Lei no 7.872. O primeiro
juiz a ser nomeado foi José Carlos
Rizk, em 23 de agosto de 1990,
representando a advocacia,
conforme determina a
Constituição da República. A
instalação do Tribunal deu-se em
8 de janeiro de 1991. A juíza Maria
de Lourdes Vanderlei e Souza foi
sua primeira presidente.

O Tribunal Regional do Trabalho
da 18ª Região, com sede em
Goiânia e jurisdição em todo
Estado de Goiás, foi criado pela
Lei 7.873, de 9 de novembro de
1989. A partir de então o
Judiciário trabalhista goiano foi
desmembrado do TRT da 10ª
Região (Brasília), ao qual
permaneceu vinculado até 1989.
A inauguração foi no dia 30 de
novembro de 1990, com a
presença do ministro presidente
do TST Marco Aurélio Prates de
Macedo. O primeiro presidente do
Tribunal foi o juiz Octávio José
Magalhães Drummond
Maldonado.

O Tribunal Regional do Trabalho
da 19ª Região, com sede em
Maceió e jurisdição em todo o
território de Alagoas, foi criado
pela Lei nº 8.219, de 29 de agosto
de 1991. A inauguração foi no dia
28 de junho de 1992, durante
Sessão Preparatória realizada
pelo então ministro presidente do
TST, Guimarães Falcão. O primeiro
presidente do Tribunal foi
Francisco Osani de Lavor.

O Tribunal Regional do Trabalho
da 20ª Região, com sede em
Aracaju e jurisdição em todo
Estado do Sergipe, foi criado pela
Lei nº 8.233, de 10 de setembro de
1991, desmembrado do TRT da 5ª
Região (Bahia). O primeiro
presidente do Tribunal foi o
desembargador João Bosco
Santana de Moraes.

O Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região, com sede em Natal
e jurisdição em todo território do
Estado do Rio Grande do Norte,
foi criado pela Lei nº 8.215, de 25
de julho de 1991, desmembrado
do TRT 13ª Região (Paraíba). Em 16
de junho de 1992, instalou-se sob
a Presidência do juiz José
Vasconcelos da Rocha.

O Tribunal Regional do Trabalho
da 22ª Região, com sede em
Teresina e jurisdição em todo o
Estado do Piauí, foi criado pela Lei
nº 8.221, de 5 de setembro de
1991, desmembrado do TRT da 16ª
Região (Maranhão). No dia 7 de
dezembro de 1992, em solenidade
no Palácio da Cidade, o prefeito
assinava o contrato de comodato
com o presidente do TST, ministro
Luís José Guimarães Falcão,
cedendo o prédio para instalação
do TRT do Piauí. O primeiro
presidente do Tribunal foi o juiz
Jesus Fernandes de Oliveira.

O Tribunal Regional do Trabalho
da 23ª Região, com sede em
Cuiabá e jurisdição em todo o
Estado de Mato Grosso, foi criado
pela Lei nº 8.430, de 8 de junho
de 1992, desmembrado do TRT da
10ª Região (Brasília). Em 20 de
dezembro de 1992, o presidente
do Tribunal Superior do Trabalho,
ministro Luiz José Guimarães
Falcão, realizou, em Cuiabá,
solenidade de posse dos juízes. E
no dia seguinte, 21 de dezembro,
deu-se a instalação do TRT da 23ª
Região. O primeiro presidente do
Tribunal foi o juiz Geraldo de
Oliveira.

O Tribunal Regional do Trabalho
da 24ª Região, com sede em
Campo Grande e jurisdição em
todo o Estado de Mato Grosso de
Sul, foi criado pela Lei nº 8.431, de
9 de junho de 1992,
desmembrado do TRT da 10ª
Região (Brasília). A instalação do
Tribunal ocorreu no dia 8 de
janeiro de 1993, em solenidade na
Assembleia Legislativa, da qual
participou o então presidente do
TST, ministro Luiz José Guimarães
Falcão. O primeiro presidente da
Regional foi o juiz Macio Eurico
Vitral Amaro.
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