
Correio da Justiça do Trabalho
Ano 2 – Número 39 –  6 de agosto de 2012

Correio da Justiça do Trabalho -  nº  39 - 6 de agosto de 2012

PJe-JT
PJe-JT já funciona em metade dos TRTs

Com a instalação, dia 3 de agosto, do PJe-
JT na 15ª Região (SP-Campinas), o siste-
ma já alcança metade dos TRTs. Apenas 
no mês de julho, outros três Regionais (20ª 
Região/SE, 24ª Região/MS e 22ª Região/
PI) implantaram a ferramenta em pelo me-
nos uma Vara do Trabalho e em uma classe 
originária de 2º grau.  

“O panorama é animador e nos traz a firme 
esperança de que conseguiremos cumprir 
a meta que nos propusemos de implantar 
em todas as Regiões e em pelo menos 
10% das varas”, afirmou o presidente do 
TST e do CSJT, ministro João Oreste Da-
lazen, na sessão de abertura do semestre. 

Para constantemente aperfeiçoar o siste-
ma, as equipes técnicas trabalham em vá-
rias frentes de trabalho. Uma delas corres-
ponde à integração do PJe-JT com bancos 
oficiais, para envio e recebimento de depó-
sitos, alvarás e guias de recolhimento. Há 
ainda a interligação com os Correios, que 
tornará possível enviar notificações pelos 
sistemas e viabilizar o encaminhamento de 
Avisos de Recebimento (ARs) digitais. O de-
senvolvimento da funcionalidade de extração 
dos dados necessários para a geração de 
estatísticas do Sistema de Gerenciamento 
de Informações Administrativas e Judiciárias 
da Justiça do Trabalho (e-Gestão) avança. 

Em agosto, serão intensificados os traba-
lhos para a liberação de outros pacotes de 
serviço. Além disso, já se encontra na fase 
de testes e homologação a funcionalidade 
de geração de dados do boletim estatístico, 
que será utilizada de forma paliativa até a 
sua paulatina substituição pelos indicadores 
do e-Gestão, mais completos e detalhados.

Outra parceria corresponde à integração 
com o sistema do Ministério Público do Tra-
balho.  Dia 1º de agosto, o ministro Dalazen 
e o procurador-geral do Trabalho, Luís Ca-
margo, assinaram protocolo de cooperação 
técnica com vistas à interligação do PJe-JT 
e do MPT Digital. As ações de capacitação 
estão sendo reforçadas com o apoio da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiço-
amento de Magistrados do Trabalho (Ena-
mat). Nos próximos dez dias, a Escola reali-
zará um curso a distância para magistrados 
e servidores específico sobre a ferramenta.

Já a Associação dos Advogados de São 
Paulo (AASP) promove, nesta semana, 
curso a distância para difundir conheci-
mento sobre o processo eletrônico para os 
advogados brasileiros. 

Saiba mais sobre o PJe-JT em www.csjt.
jus.br/pje-jt

(Patrícia Resende/CSJT)

Ato pelo Trabalho Seguro na Bahia contou com mais de três mil operários 

Em discurso durante o ato pelo Trabalho 
Seguro, no canteiro de obras da Arena 
Fonte Nova, em Salvador, no dia 13 de 
julho, o presidente do TST, João Oreste 
Dalazen, lembrou as vítimas da queda de 
um elevador que culminou com a morte de 
nove operários naquela cidade. “Cuidem-
se, meus irmãos”, alertou Dalazen. A pre-
ocupação atual dos órgãos que tentam di-
minuir a incidência dos acidentes por meio 
do Programa Trabalho Seguro é a pressão 
sofrida com as obras da Copa do Mundo 
e das Olimpíadas de 2016. “Quanto maior 

a rapidez, maior é o receio de que haja negligência na execução da tarefa e, por conse-
guinte, um maior número de acidentes de trabalho”, costuma ressaltar o ministro Dalazen.
 
O acidente citado não é um fato isolado. De acordo com dados do Ministério da Previdên-
cia Social, na Bahia, a cada três dias, morre uma pessoa vítima de acidente de trabalho. 
Foram 24 mil acidentes no ano passado, com 119 mortes, ou seja, 4,38% do número total 
de óbitos no país. Os números refletem uma situação nacional considerada preocupante 
pelas autoridades que lutam contra um drama que atinge cada vez mais famílias brasileiras.

Durante o sexto ato pelo Trabalho Seguro, no Estádio Nacional Mané Garrincha, na Ca-
pital Federal, dia 4 de julho, por exemplo, foi prestada homenagem ao ajudante de obras 
José Afonso de Oliveira Rodrigues, de apenas 21 anos, que morreu após acidente duran-
te o expediente nas obras do estádio, em junho. 

O ato em Salvador marcou ainda o encerramento de uma iniciativa da Justiça do Tra-
balho local, o programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC), que levou conhecimento e 
informação aos trabalhadores da Arena Fonte Nova nos últimos dois meses, durante o 
Treinamento Diário do Trabalho (TDT) que ocorria às quintas-feiras no canteiro de obras. 
Durante os encontros, foram ministradas palestras, distribuídas cartilhas, exibidos vídeos 
e apresentadas esquetes teatrais sobre prevenção de acidentes. Promovido pelo TST, 
CSJT e TRT da 5ª Região (Bahia), o ato foi o sétimo a ser realizado em estádios que se 
preparam para receber a Copa do Mundo de 2014. Participou da solenidade o capitão da 
Seleção Brasileira de futebol na Copa de 94, Cafu, que  falou sobre a importância de cada 
operário no canteiro de obras. 

(Augusto Fontenele, Alexandre Machado e Carmem Feijó/TST)

Terceirização na administração pública é tema com 
mais processos sobrestados no TST 
 
A responsabilidade subsidiária da Administração Pública 
por encargos trabalhistas gerados pelo não pagamento 
de verbas trabalhistas por prestadoras de serviços é o 
tema com maior número de processos sobrestados na 
Vice-Presidência do TST. Segundo levantamento da Co-
ordenadoria de Recursos, o Tribunal encerrou o primeiro 
semestre com 13.059 recursos extraordinários aguardan-
do que o Supremo Tribunal Federal decida o caso-paradigma que, por ter repercussão 
geral reconhecida, servirá de fundamento para as demais decisões sobre a matéria.

Ao todo, estão sobrestados no TST 36.166 recursos extraordinários – nos quais uma 
das partes pretende que o caso seja examinado pelo STF por considerar que se trata de 
matéria constitucional. O segundo tema com maior número de processos – a questão do 
recolhimento de FGTS em casos de contratação de servidor público sem aprovação em 
concurso público – foi decidido recentemente pelo STF.

O sobrestamento ocorre quando o STF, no exame de um recurso extraordinário, reco-
nhece a existência de repercussão geral na matéria constitucional discutida – ou seja, 
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Operário recebe camisa da seleção de Cafu e Dalazen
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entende que o tema é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e 
ultrapassa os interesses apenas das partes envolvidas –, os demais recursos aguardam 
a definição daquela Corte. Veja aqui os temas com maior número de processos sobresta-
dos no STF. No site do TST, em “Jurisprudência”, clicando-se em “Repercussão Geral”, é 
possível ver todos os temas com repercussão geral reconhecida, pendentes de análise do 
mérito no STF. Confira aqui todos os temas. 

(Carmem Feijó e Marta Crisóstomo/TST)

Depósitos recursais têm novo valor 

Entraram em vigor dia 1º de agosto os novos valores alusivos aos limites de depósito recur-
sal previstos no artigo 899 da CLT, reajustados pela variação acumulada do INPC do IBGE 
no período de julho de 2011 a junho de 2012. A tabela prevê o depósito de R$ 6.598,21 para 
recurso ordinário e R$ 13.196,42 para recurso de revista, embargos, recurso extraordinário 
e recurso em ação rescisória. Veja aqui o ato que reajustou os depósitos recursais.

Recursos internos - Outra medida em vigor a partir do dia 1º é a exigência de que os 
autores de recursos internos às decisões do TST (embargos, embargos infringentes, agra-
vo regimental, agravo e embargos de declaração) informem o número de inscrição das 
partes no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas da Receita Federal (CPF ou CNPJ). A 
determinação segue a Resolução nº 46 do CNJ, e o objetivo é tornar mais precisa a iden-
tificação dos envolvidos no processo. 
(Secom/TST)

TST realizará seminário sobre o trabalho de 
crianças e adolescentes em outubro 

Resultado das propostas feitas pela comissão 
para discutir a erradicação do trabalho infantil 
criada pelo CSJT em maio, o seminário “A crian-
ça, o adolescente e o trabalho” será realizado 
no TST, de 9 a 11 de outubro. O encontro tem 
por objetivo trazer para o centro dos debates, na 
Justiça do Trabalho, as relações entre criança, 
adolescente e trabalho, ao despertar interesse e 
buscar solução para problemas como a erradica-
ção do trabalho infantil, e estabelecer parâmetros 
para garantir a formação profissional aos traba-
lhadores adolescentes. Outro assunto importante 
a ser discutido é a competência para concessão 
de autorização de trabalho a crianças com idade 
inferior a 14 anos, que atualmente é concedida 
pela Justiça Comum, pelos juízes das Varas da 
Infância e Adolescência. De acordo com o juiz 
auxilar da Presidência do TST e coordenador da 
comissão, Marcos Fava, é crescente o entendi-
mento de que é da competência da Justiça do 
Trabalho a análise de tais pedidos. 
(Marta Crisóstomo/TST)

Ordem do Mérito do Trabalho homenageia 
personalidades 

A solenidade de entrega da Ordem do Mérito 
Judiciário do Trabalho deste ano ocorrerá no 
dia 8 de agosto na sede do TST. Da relação de 
agraciados constam autoridades, magistrados, 
advogados, empresários, profissionais da área 
de cultura e do esporte, entre outros.

Criada em novembro de 1970 pelo TST, a OMJT 
destina-se a homenagear personalidades civis e 
militares, nacionais ou estrangeiras, que tenham 
se distinguido no exercício de suas profissões e 
se constituído em exemplo. São agraciadas tam-
bém as pessoas que, de algum modo, tenham 
contribuído para o engrandecimento do país, 
da Justiça do Trabalho ou de qualquer ramo do 
Poder Judiciário, do Ministério Público ou da 
advocacia, além de instituições civis e militares. 
Confira aqui a lista de homenageados.

(Secom/TST)

Novos ministros do TST tomam posse 

Os magistrados Hugo Carlos Scheuer-
mann e Alexandre de Souza Agra Belmon-
te tomaram posse administrativa dia 16 de 
julho no TST, e já estão no exercício de 
suas funções. O ato de nomeação, assi-
nado pela presidenta da República, Dilma 
Rousseff, foi publicado dia 16 no Diário Ofi-
cial da União. Os dois novos ministros  se-
rão empossados, em  sessão solene dia 22 
de agosto, às 17h, no TST. 

O ministro Hugo Carlos Scheuermann as-
sume a vaga anteriormente ocupada pela 
ministra Rosa Maria Weber, hoje no STF, e 
que compareceu à solenidade dia 16. O mi-
nistro Alexandre de Souza Agra Belmonte, 
por sua vez, ocupa a vaga  que foi do minis-
tro Milton de Moura França, aposentado em 
março. Eles vieram respectivamente dos 
TRTs da 4ª (RS) e 1ª (RJ) Regiões. 

(Lourdes Tavares/TST)

Abertas em setembro as inscrições para 
candidatos à vaga de ministro do TST

O TST deu início à consulta aos interes-
sados em preencher a vaga deixada pela 
aposentadoria, em maio,  do ministro Ho-
rácio de Senna Pires. A vaga deverá ser 
preenchida por magistrados de carreira, 
que poderão se inscrever por meio de for-
mulário eletrônico disponível no endereço  
http://aplicacao.tst.jus.br/inscricaotst2012 
(Usuário: magistrado; Senha: 2012inscrica-
otst). As inscrições, feitas diretamente junto 
à presidência do TST, estarão abertas no 
período de 17 a 28 de setembro de 2012.  

Após as inscrições, os candidatos poderão 
ser recebidos, em audiência, pelos minis-
tros do Tribunal, de 1º a 11 de outubro. A 
escolha dos componentes da lista tríplice a 
ser encaminhada à presidenta da Repúbli-
ca está prevista para o dia 16 de outubro. 

(Marta Crisóstomo/TST)

Presidente do TST homenageia Arnaldo Süssekind

Em julho, o país perdeu o único remanescente da comissão encarrega-
da da elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o jurista 
Arnaldo Lopes Süssekind. Ministro aposentado do TST, ele morreu no 
Rio de Janeiro (RJ) de insuficiência respiratória no dia 10, aos completar 
95 anos. “Ninguém contribuiu tão extraordinariamente para a edificação 
do Direito do Trabalho em nosso país”, afirmou o presidente do TST, 
João Oreste Dalazen, durante o velório do jurista no TRT da 1ª Região 
(RJ).

Dalazen ressaltou que o maior mérito de Arnaldo Süssekind não está 
nos cargos que exerceu, entre os quais o de ministro do Trabalho e Previdência Social, mas 
“no glorioso e precioso legado que deixou à posteridade”.  Acrescentou que, além de ser 
autor de obras clássicas no Direito do Trabalho, “ele formou legiões de discípulos, e eu sou 
um deles”. O presidente do TST destacou, além da trajetória e da inteligência, a habilidade de 
Süssekind, que se notabilizou pela sua participação marcante na Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Em agosto de 2010, o TST prestou homenagem ao ex-ministro durante o 
Fórum Internacional sobre Direitos Sociais – Trabalho Decente e Desenvolvimento Sustentá-
vel. Leia aqui mais sobre o jurista.

(Secom/TST) 

Novos Ministros do TST
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