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PJe-JT
CSJT altera cronograma do PJe-JT em 
três Regiões do Nordeste e no Mato 
Grosso do Sul

O presidente do CSJT, ministro João Oreste 
Dalazen, mediante processo administrativo, 
autorizou alterações no cronograma de im-
plantação do PJe-JT deste ano nos TRTs da 
19ª Região (AL), 20ª Região (SE), 22ª Região 
(PI) e 24ª Região (MS). As alterações foram 
solicitadas pelos presidentes dos Regionais.

De acordo com a alteração, haverá uma in-
versão nas implantações do sistema entre 
os TRTs da 19ª e 22ª regiões. Esta última 
receberá o PJe-JT - módulo de 2º grau e na 
VT de Valença (PI) – no dia 30 de julho. Já 
a 19ª Região (AL) receberá o sistema no 
módulo de 2º grau e na Vara de Palmeira 
dos Índios, no dia 07 de novembro. 

O TRT de Sergipe implantará o PJe-JT em 
mais duas novas VTs, que serão instaladas 
no dia 6 de julho, de forma totalmente ele-
trônicas, além das outras sete Varas previa-
mente autorizadas a receberem o sistema, 
todas localizadas na capital. No mesmo 
dia, o PJe-JT será implantado na 6ª, 7ª,8ª 
e 9ª VTs de Aracaju. No dia 13 de agosto 
será a vez da 4ª e 5ª. Por último, no dia 17 
de setembro, a implantação ocorrerá na 1ª, 
2ª e 3ª Varas do Trabalho, totalizando nove 
Varas que funcionarão eletronicamente na 
20ª Região (SE).

A VT de São Gabriel do Oeste, no Mato 
Grosso do Sul, não será mais a unidade pi-
loto a receber o PJe-JT no dia 20 de julho. 
A Vara foi substituída pela de Ponta Porã, 
já que a de São Gabriel  vai mudar de sede,  
o que provocará a suspensão do sistema 
logo após implantado, durante o período 
da mudança. A implantação em Ponta Porã 
continua marcada para  20 de julho.

Segundo o ministro Dalazen, “a adoção das 
referidas medidas proporcionará o cumpri-
mento da Meta 16 da Justiça do Trabalho, 
no sentido da implantação do PJe-JT em 
pelo menos 10% das Varas do Trabalho de 
cada Tribunal”.

(Noemia Colonna/CSJT)

JT solucionou praticamente 100% dos processos recebidos nas três instâncias, em 2011

O presidente do TST, ministro João Oreste 
Dalazen, divulgou dia 29 de junho, na sessão 
do Órgão Especial que encerrou as atividades 
do primeiro semestre de 2012, um balanço re-
lativo aos dados estatísticos do período 2012 
e apresentou o Relatório Geral da Justiça do 
Trabalho de 2011. 

O Relatório mostra os principais projetos, ativi-
dades e resultados do ano passado. Em des-
taque está a informação de que, no primeiro 
grau de jurisdição (Varas do Trabalho), foram 
solucionados 2 milhões de processos, correspondentes a 96,1% dos recebidos. Em segun-
do grau (TRTs), os 756 mil processos solucionados correspondem ao total (100%) dos rece-
bidos, além de 4% do resíduo dos anos anteriores. Na instância superior, o TST solucionou 
97,7% dos 211 mil processos recebidos.

TST -  Ao comparar as informações com os dados de 2011, Dalazen ressaltou que houve, 
em 2012, acréscimo de 15,6% no número de processos solucionados pelo TST, 23,4% no 
de processos recebidos e 55,4% no de processos a mais distribuídos a seus órgãos judi-
cantes. Destacou ainda que, em 2011, o TST reduziu em cem dias o tempo médio de tra-
mitação dos processos, que passou de 663 para 569 dias.  Veja aqui a íntegra da matéria.

(Lourdes Tavares/TST)

Justiça do Trabalho paga R$ 15 bilhões para trabalhado-
res em ações judiciais

Em 2011, a Justiça do Trabalho repassou R$ 14,7 bilhões para 
o pagamento de trabalhadores que tiveram seus direitos reco-
nhecidos em processo judicial, R$ 2,7 bilhões a mais do que 
o ano de 2010, o que significa um acréscimo de 22%. Desse 
total, R$ 10,7 bilhões são decorrentes de execução e R$ 4 
bilhões de acordos.

Os dados constam na Consolidação Estatística de 2011 da 
Justiça do Trabalho, elaborado pela Coordenadoria de Esta-

tística e alimentados pelos Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho. O do-
cumento, publicado no site do TST, está divido em dois: Relatório Analítico, uma síntese 
com as informações importantes, e Relatório Demonstrativo, com os dados estatísticos 
completos.

O TST recebeu 211,7 mil processos em 2011 e julgou 206,9 mil, restando 161 mil sem de-
cisão, incluídos os resíduos dos processos não solucionados no ano anterior. O Tribunal  
julgou 169,3 mil dos 176,8 mil recursos dos TRTs recebidos em 2011, excluídas as ações 
originárias do Tribunal e os recursos internos.

De acordo com a Consolidação Estatística, a Segunda Instância é a menos congestiona-
da da Justiça do Trabalho, com uma taxa de 19,04%. Ou seja, de cada 100 processos, 
80.06% são solucionados. Ao todo, os Tribunais receberam 757 mil processos e julgaram 
722 mil, com um resíduo de 176 mil. Esse número vem diminuindo nos últimos anos. Em 
2009, era de 219 mil e, em 2010, 217 mil. Na fase de conhecimento dos processos, foram 
recebidos R$ 2,1 milhões em 2011 e julgados pouco mais de R$ 2 milhões, quase o dobro 
do resíduo proveniente de outros anos. 

A fase de execução continua sendo o maior desafio. O número de execuções iniciadas 
em 2011 aumentou 28%, e o de encerradas cresceu 17%. No ano passado, 1,05 milhões 
de processos entraram na fase de execução e 1,04 milhões tiveram sua cobrança encer-
rada. No entanto, as Varas do Trabalho continuam com um acumulado de 2,9 milhões de 
processos de trabalhadores que não receberam seus créditos.

(Augusto Fontenele/TST)

CSJT

Notícias

Relatórios de auditorias na JT podem 
ser acessados no portal do CSJT

O inteiro teor 
dos relatórios 
das auditorias 
realizadas nos 
TRTs agora es-
tão disponíveis 

no portal do CSJT,  no link Controle e Au-
ditoria/Auditorias. A medida visa a aprimo-
rar os mecanismos de transparência das 
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Resultados do Prêmio Excelência mostra avanços 
na gestão da Justiça do Trabalho

Dois TRTs tiveram os melhores resultados na pres-
tação jurisdicional durante o ano de 2011. São Paulo 
(TRT da 2ª Região) foi o grande vencedor do Prêmio 
Excelência, com quatro premiações, sendo três pri-
meiros lugares: dois em “Performance Jurisdicional” 
(Região e 2º Grau) e um em “Performance na Execu-

ção”. Já o Tribunal de Goiás (18ª Região), também com quatro prêmios, ficou em primeiro 
lugar na categoria “Performance Jurisdicional em 1º Grau”. O reconhecimento do trabalho 
de magistrados e servidores ocorreu durante cerimônia de entrega do Prêmio Excelência, 
realizada no TST dia 27 de junho.

Os 24 TRTs concorreram nas categorias Metas Nacionais, Performance Jurisdicional 
(TRT, 1º e 2º graus), Conciliação (1º Grau, Vara do Trabalho), Performance em Execução 
e Semana Nacional da Execução Trabalhista. Os três primeiros lugares em cada categoria 
foram premiados de acordo com os dados da Consolidação Estatística da Justiça. 

Nove dos 24 TRTs foram premiados. Além de São Paulo e Goiás, também receberam a 
homenagem: 3ª Região (Minas Gerais), 11ª (Amazonas e Roraima), 14ª (Rondônia e Acre), 
15ª (Campinas), 17ª (Espírito Santo), 19ª (Alagoas), 22ª (Piauí). Ainda foram premiadas 
duas Varas do Trabalho de Santa Catarina (Videira e Canoinhas) e uma do Rio Grande do 
Sul (Estância Velha), que obtiveram as melhores performances em conciliação.

Esta foi a segunda edição do Prêmio Excelência, criado em 2011 pelo CSJT, com o objeti-
vo de estabelecer uma política permanente de reconhecimento institucional aos órgãos da 
Justiça do Trabalho que apresentem os melhores desempenhos. Confira a classificação 
dos TRTs que receberam o Prêmio Excelência 2011.

(Rafaela Alvim e Marta Crisóstomo/TST e Noêmia Colonna/CSJT)

IPEA apresenta projeto da primeira pesquisa nacional sobre a JT

Os detalhes da primeira experiência da Justiça do Trabalho  em uma pesquisa nacional 
para seu próprio conhecimento foram apresentados durante o 2º encontro de Estatística 
de Gestão Estratégica da JT pelo professor Alexandre dos Santos Cunha, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Trata-se de uma investigação a ser realizada 
a partir de protocolo de cooperação técnica firmado entre o Instituto e o TST em abril. O 
encontro ocorreu dia 28 de junho, no CSJT. Veja aqui a matéria sobre o 2º Encontro.

O secretário-geral da Presidência do TST, juiz Rubens Curado, ressaltou que o investi-
mento em pesquisa é uma novidade na Justiça do Trabalho, e essa é uma ferramenta fun-
damental para gerar conhecimento e ajudar na definição de políticas públicas. “Os dados 
estatísticos são um importante instrumento de gestão que pode melhorar o desempenho 
e a performance da Justiça do Trabalho”, frisou.

A pesquisa a ser conduzida pelo IPEA tem por objetivos principais: 
- determinar o custo e o tempo médio de duração dos diferentes tipos de ações trabalhistas; 
- verificar o quantitativo de ações trabalhistas nos quais há reconhecimento de vínculo 
empregatício, e seu impacto sobre o mercado de trabalho formal;
- revelar quais os obstáculos existentes ao êxito das execuções trabalhistas e calcular o 
valor do passivo acumulado e potencial de arrecadação, assim como o perfil dos devedores; 
- descrever o modo como a Justiça do Trabalho processa e julga as ações de indenização por 
acidente de trabalho - mapeamento, valores das indenizações, tipo de acidente por região etc.

O presidente do TST e do CSJT, ministro João Oreste Dalazen, ressaltou que este é um 
primeiro passo para a celebração de convênio posterior visando ao desenvolvimento de 
pesquisas sobre os mais variados temas. A iniciativa também visa formar quadros especí-
ficos na Justiça do Trabalho, já que a coleta de dados deve mobilizar 32 servidores, que 
serão capacitados e orientados, de janeiro a junho do ano que vem, pelo próprio IPEA. 
(Marta Crisóstomo/TST)

Presidente do TST lamenta resistências a mudanças na legislação processual 

O presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen, manifestou preocupação com as 
resistências encontradas à aprovação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal pelo 
Congresso Nacional, especialmente o que aperfeiçoa a sistemática de recursos (Projeto 
de Lei nº 2214/2011),  e o que procura disciplinar mais adequadamente a execução tra-
balhista (Projeto de Lei do Senado nº 606/2011). “Há uma obstrução incompreensível e 
injustificada, para dizer o mínimo, por conta de um segmento do empresariado que não 
compreende bem a finalidade dessas alterações”, afirmou. Veja aqui a íntegra da matéria)
(Carmem Feijó/TST)

Eventos

ações realizadas pelo CSJT e foi solicitada 
pelos conselheiros presidentes de TRTs, 
em reunião no dia 20 de abril de 2012.

De acordo com o presidente do Conselho, 
ministro João Oreste Dalazen, “os relatórios 
das auditorias são referências importantes 
para o aprimoramento da gestão adminis-
trativa da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus”, afirma. Para o presidente, 
“disponibilizá-los na internet permitirá aos 
Regionais a adoção de ações preventivas 
para reparar procedimentos porventura 
praticados em desacordo com as orienta-
ções emanadas deste CSJT”, frisou.

A publicação dos relatórios de auditoria no 
portal do CSJT só ocorrerá após eles terem 
sido apreciados pelo plenário do Conselho. 
Para acessá-los, clique aqui. A auditoria é 
o instrumento de fiscalização utilizado pelo 
CSJT para exame da legalidade e legitimi-
dade de atos de gestão. 

(Noemia Colonna/CSJT)

Estádio de Brasília terá ato pelo Trabalho 
Seguro dia 4 de julho 

No próximo dia 4 de julho, o Estádio Nacio-
nal de Brasília Mané Garrincha, em obras 
para a Copa do Mundo, vai receber o ato 
pelo Trabalho Seguro. Dia 13 será a vez do  
estádio Fonte Nova, em Salvador. Serão, 
respectivamente, o sexto e o sétimo atos do 
programa, que têm reunido milhares de ope-
rários, ex-atletas e autoridades dos estados 
onde têm acontecido, sempre conduzidos 
pelo presidente do TST e CSJT, João Ores-
te Dalazen. Confira aqui o cronograma dos 
eventos, até 2013. 
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