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PJe-JT
Nova era no TRT-RJ
O PJe-JT foi instalado oficialmente no TRTRJ no dia 18/6 pelo presidente do CSJT e
do TST, ministro João Oreste Dalazen. A
ata de instalação do módulo de segundo
grau foi assinada eletronicamente por ele
e pela presidente do TRT-RJ, desembargadora Maria de Lourdes Sallaberry, no
estande da Justiça do Trabalho na Rio+20
(leia mais na página 2).
No mesmo dia, o módulo de primeiro grau
foi instalado na Vara do Trabalho de Três
Rios (RJ). O primeiro processo eletrônico
foi protocolado durante a solenidade, num
procedimento que durou menos de um minuto.
Somente nos últimos três anos, 912 empresas se instalaram em Três Rios, gerando mais de oito mil empregos. A Vara
do Trabalho tem jurisdição ainda sobre os
municípios de Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Areal e Paraíba do Sul.

PJe-JT tem primeiro Curso
de Formação de Formadores
O 1º Curso de Formação de Formadores
(CFF) em PJe, organizado pela Enamat e
pelo CSJT, ocorreu entre os dias 18 e 20/6
no TST.
O juiz Alexandre Azevedo Silva, auxiliar
da Presidência do CSJT, conduziu a aula
inaugural, na qual contextualizou o PJE na
história da Justiça do Trabalho, sua estrutura e planejamento de execução.
O curso tem duas fases, uma presencial e
outra a distância, com conteúdos teóricos
e atividades práticas desenvolvidas num
ambiente de treinamento que reproduz as
funcionalidades do sistema.
A turma tem 43 alunos (21 desembargadores e 22 juízes), que atuarão diretamente
na capacitação nos TRTs à medida em que
o PJE-JT for sendo implantado.
Ato Conjunto
A 1ª Turma Nacional de Multiplicadores
do Pje-JT foi instituída por Ato Conjunto
do CSJT e da Enamat, a fim de atender o
cronograma de implantação do sistema e a
Meta 15 do CNJ.
Ela é subdividida em cinco equipes para as
cinco regiões geográficas. A força nacional
treinará magistrados e servidores das unidades pilotos e multiplicadores regionais
que, por sua vez, difundirão o conhecimento adquirido, treinando usuários em suas
respectivas regiões.
(Cláudia Valente/Enamat e Noemia Colonna/CSJT)

2ª Semana da Execução mostra resultados
A 2ª Semana da Execução Trabalhista, de 11 a 15/6, resultou no pagamento de
R$ 682 milhões em dívidas trabalhistas em processos em fase de execução que
tramitavam nos 24 TRTs. O TRT da 15ª Região foi o que mais arrecadou, com
R$ 102 milhões.
Em comparação com a 1ª Semana da Execução, promovida em dezembro de
2011, todos os indicadores revelaram aumento significativo. O número de acordos homologados, por exemplo, foi 52% maior.
Confira abaixo o quadro comparativo:
BALANÇO - SEMANAS DA EXECUÇÃO
AÇÃO
AUDIÊNCIAS REALIZADAS
ACORDOS HOMOLOGADOS
VALORES HOMOLOGADOS
ARRECADADOS LEILÃO
BLOQUEADOS BACEN
TOTAL

2011

2012

25.235
11.002

37.782
16.751

R$ 333.257.067,62

R$ 398.910.421,62

R$ 149.511.034,86

R$ 213.109.017,14

R$ 59.687.835,42

R$ 542.455.937,90

R$ 69.587.058,95

R$ 681.606.497,71

var %
49,72

12.547

52,25

5.749

19,70

R$Ê65.653.354

16,58

R$Ê9.899.224

42,54

R$Ê63.597.982

25,65

R$Ê139.150.560

BNDT: VASP é a maior devedora trabalhista do país
A Viação Aérea São Paulo S. A. (VASP) encabeça, com 4.913, a lista das
cem pessoas jurídicas com
maior número de processos com débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho.
A lista foi divulgada no dia
19, em entrevista coletiva,
pelo presidente do TST
e do CSJT, ministro João
Oreste Dalazen. O Banco
do Brasil ocupa o segundo
lugar, com 2.472 processos.
O ex-presidente e sócio majoritário da
VASP, Wagner Canhedo, também ocupa o primeiro lugar na lista de pessoas
físicas, com 1.173 processos. Dos dez
primeiros lugares, cinco são integrantes da família Canhedo. Além da VASP,
14 outras empresas do grupo Canhedo
integram a lista, como a Agropecuária
Vale do Araguaia Ltda., a Viplan Viação Planalto Ltda. e o Hotel Nacional
de Brasília.
As informações fazem parte do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas
(BNDT), que conta atualmente com
1.735.978 processos em sua base de
Confira aqui a lista completa
das pessoas jurídicas.

dados, com dívida total estimada em
R$ 26 bilhões.
Na coletiva, o ministro Dalazen informou que desde a criação do BNDT, em
dezembro, mais de 37 mil devedores
quitaram seus débitos.
Setor de serviços tem maior número
de devedores
A maior fatia do BNDT diz respeito ao
setor de serviços, com 61% do total de
processos. Para o ministro Dalazen,
esses dados refletem o lado mais cruel
da terceirização.
(Carmem Feijó e Lourdes Cortes)

Confira aqui a lista completa
das pessoas físicas.
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Trabalho Seguro

Sustentabilidade

Emoção no Mineirão

Justiça do Trabalho atrai público nacional e internacional na Rio+20
Profissionais e interessados de diversas
áreas e de vários países - do Japão ao
Chad, da Colômbia à China - prestigiaram
o estande da Justiça do Trabalho na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, encerrada ontem
(24). O espaço atraiu público diversificado,
que se mostrou interessado e surpreso
com a participação da Justiça do Trabalho
num evento de cunho socioambiental.

A Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, foi palco no dia 22 de mais um ato
pelo trabalho seguro, com a presença de
cerca de 2,5 mil operários que trabalham
há um ano e meio na reforma do estádio.
"As quedas de altura são os acidentes que
mais matam e incapacitam trabalhadores
da construção. Vocës devem estar sempre
preparados para evitar esse tipo de acidente", destacou o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior
do Trabalho, ministro João Oreste Dalazen.
Participaram do ato público os ex-jogadores Bebeto, hoje deputado estadual no RJ,
Wilson Piazza, voltante da seleção campeã
de 1970, e Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro. Para Reinaldo o evento foi essencial
para reforçar a consciência do trabalhador
sobre a própria segurança. Bebeto fez um
apelo para que se “mude o jogo do acidente de trabalho”. “Cada um aqui tem familiares que precisam de vocês com saúde”.
Dados do Ministério da Previdência em
Minas Gerais apontam a concessão de benefícios decorrentes de acidentes a 71.023
trabalhadores, dos quais 8.098 somente
em BH, entre janeiro de 2010 e abril de
2012. As obras do Mineirão, sob a responsabilidade do Consórcio Minas Arena S. A.,
ostentam um índice bem satisfatório: nenhum acidente ocorreu desde o início dos
trabalhos.
(Rafaela Alvim)

Impacto ambiental do PJe-JT

Na apresentação do PJe-JT na Rio+20, no
dia 18, o ministro Dalazen afirmou que o
novo sistema economizará anualmente
mais de duas mil toneladas de papel, 200
milhões de litros de água e 10 milhões de
kilowatts de energia elétrica. "O projeto tem
importantíssima função socioambiental,
sobretudo ao abolir a utilização de papel na
Justiça do Trabalho, que afirma e proclama
seu compromisso visceral e responsabilidade inarredável com o desenvolvimento
sustentável", destacou o presidente do TST
e do CSJT. “Não há mais saída para o planeta senão a busca da sustentabilidade, o
que implica a mudança de comportamento
e a busca por inovações”.

Trabalho seguro
e economia verde
O secretário-geral da Presidência do TST,
juiz Rubens Curado Silveira, apresentou,
em palestra no dia 8, o Programa Trabalho Seguro. “Não há nada mais social que
a busca de um trabalho decente, e o desenvolvimento de uma economia verde
pressupõe a existência de trabalho digno”,
afirmou. “E não há como falar em trabalho
digno quando ainda acontecem dois mil
acidentes de trabalho por dia no Brasil.”

Expediente

Guia para Contratações na JT
A servidora Ana Borges, do Programa
de Responsabilidade Socioambiental do
CSJT, foi convidada para um colóquio promovido pelo Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), onde falou sobre as diretrizes do Guia de Inclusão
de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações da Justiça do Trabalho. Na ocasião, o CSJT foi convidado a participar da
Rede Internacional de Compras Públicas.
Vários estrangeiros ficaram interessados
no Guia, e solicitaram uma versão em inglês. Surgiu ainda a possibilidade de uma
parceria com a Advocacia-Geral da União
para capacitação das assessorias jurídicas
dos TRTs sobre o tema, que será analisada
pela presidência do CSJT.
Participação da Conferência
Representada pelo TST, CSJT e TRT-RJ, a
Justiça do Trabalho esteve no evento desde o início. Uma equipe formada por servidores dos três órgãos prestaram informações sobre as ações da JT alinhadas aos
objetivos da Rio+20, como o PJe-JT, o Programa Trabalho Seguro, o Guia de Compras Sustentáveis e o programa “Sustentabilidade Solidária”, que reúne ações de
todos os órgãos da Justiça do Trabalho na
área de responsabilidade socioambiental e
engloba desde medidas para economia de
energia a ações de cunho social.
Os programas e ações foram apresentados
em cartilhas e folders impressos em três
línguas (português, inglês e espanhol),com
a distribuição do Guia de Contratações e
por vídeos com legendas em inglês. O material impresso também foi produzido em
braille. Tudo isso pode ser acessado e baixado no hotsite da JT na Rio+20, o http://
www.tst.jus.br/web/rio20. Também foram
realizadas palestras sobre os temas apresentados.
Cobertura da Rio+20: Marta Crisóstomo
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“Uma iniciativa admirável do TST, do CSJT e do TRT da 1ª
Região”. Assim o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ayres Britto,
classificou a iniciativa da Justiça do Trabalho de expor programas
e ações de sustentabilidade socioambiental na Rio+20. O ministro visitou a exposição no dia 20. “Queremos mudar o imaginário
coletivo para que todos, inclusive juízes, se conscientizem do fato
de que indivíduos, sociedade e meio ambiente são interdependentes”, afirmou.
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