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PJe-JT

Nova versão do PJe-JT tornou o sistema 
mais rápido

Os cinco primeiros TRTs que instalaram o 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do 
Trabalho (PJe-JT) de forma piloto (12ª Re-
gião/SC, 7ª Região/CE, 23ª Região/MT, 2ª 
Região/SP e 10ª Região/DF-TO) finalizam 
a migração do sistema para uma versão 
mais moderna. 

Com novas funcionalidades, fica mais fácil 
acessar o sistema. Batizada de Descanso, 
em referência a um município catarinense, 
a versão agrupa menus de maneira mais 
didática, melhora a forma de notificação 
das partes e permite assinar documentos 
em lote.

Uma das principais vantagens é o controle 
de prazo para novos processos. O sistema 
alerta magistrados, servidores e advoga-
dos sobre o tempo restante para realizar 
cada tarefa. Também é possível criar avi-
sos personalizados para auxiliar os usuá-
rios em rotinas de trabalho. 

Na 7ª Região (CE), a atualização já foi con-
cluída. Os servidores percebem as vanta-
gens diariamente. “A nova versão tornou o 
sistema muito mais rápido”, destaca o ser-
vidor Abel Arimateia, da Vara do Trabalho 
de Caucaia. 

Um das funções que chama a atenção do 
servidor é o acompanhamento do tempo 
gasto para realizar cada tarefa. Com isso, 
é possível saber onde e o que é preciso 
aprimorar para oferecer soluções mais 
ágeis para os conflitos que chegam à Jus-
tiça do Trabalho.  

A versão Descanso já é utilizada pelos sete 
tribunais que instalaram a ferramenta na 
fase de expansão do PJe-JT. 

(Patricia Resende/CSJT, com Ascom/TRT-CE)

2ª Semana do TST: prazo para sugestões de pauta se encerra dia 15 de agosto  

Com o objetivo de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional, o Pleno do TST aprovou, 
dia 6 de agosto, o calendário da 2ª Semana do TST, que será realizada entre os dias 10 e 14 
de setembro.  A partir do último dia 7 a presidência do Tribunal está  recebendo  sugestões 
de temas relativos à jurisprudência e às normas trabalhistas que, após seleção, passam a 
compor a pauta da Semana. O prazo de encaminhamento se encerra no dia 15 de agosto. 
Instituições interessadas,  como o Ministério Público do Trabalho, sindicatos, associações 
de magistrados e advogados, devem encaminhar as sugestões para o e-mail presidencia@
tst.jus.br .

A exemplo do que ocorreu em maio de 2011, nessa semana o Tribunal suspenderá suas 
atividades judicantes (sessões de Turmas e de Seções Especializadas) para discutir pon-
tos polêmicos ou não consensuais de sua jurisprudência, e estudar alterações regimen-
tais e propostas de modificação na legislação trabalhista.  

O presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen, propôs a estruturação dos trabalhos 
em dois grupos – um de normatização e outro de jurisprudência. O primeiro vai estudar 
propostas de alterações no Regimento Interno e no Regulamento Geral do Tribunal e ela-
borar anteprojetos de lei voltados para a tramitação e a solução de processos. O segundo 
analisará possíveis modificações nas súmulas, orientações jurisprudenciais e instruções 
normativas do TST. No último dia, o Tribunal Pleno se reúne para votar as propostas tra-
zidas pelos dois grupos.

Programação-  As atividades dos grupos, reservadas aos ministros, ocorrerão de segun-
da (10) a quinta-feira (13). Na quinta e na sexta-feira (14) haverá reuniões plenárias. As 
propostas de edição, revisão ou cancelamento de súmulas e de alteração do Regimento 
Interno que foram aproadas por maioria absoluta de votos nas plenárias serão submetidas à 
ratificação do Tribunal Pleno. As propostas de alteração do Regulamento Geral da Secreta-
ria, dos Regimentos Internos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e do CSJT e do 
estatuto da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 
(Enamat), aprovadas por maioria simples, serão submetidas ao Órgão Especial.

(Carmem Feijó/TST)

Personalidades são homenageadas com Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Em solenidade concorrida, o TST reali-
zou  a entrega da medalha Ordem do 
Mérito Judiciário do Trabalho no último 
dia 8 de agosto. Foram condecorados 
autoridades, magistrados, advogados, 
empresários e profissionais de diversas 
áreas.  O Centro Cultural Banco do Bra-
sil foi homenageado como instituição. 

O presidente do TST, ministro João 
Oreste Dalazen, disse que a comenda 
é uma forma de o TST demonstrar sua admiração a instituições e personalidades que, 
no exercício de suas atividades, prestaram um tributo à sociedade brasileira. “É pelo estí-
mulo ao que é modelar e exemplar que vamos construir uma sociedade melhor”, afirmou.

Entre os agraciados, o deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, 
lembrou sua origem sindical trabalhista, e afirmou que a homenagem representa o co-
nhecimento de uma instituição que tem por finalidade proteger o trabalho. A cantora Ive-
te Sangalo foi a personalidade mais assediada, tanto pela imprensa como pelos fãs. O 

Notícias

CSJT
Servidores fazem treinamento em siste-
ma de gestão estratégica

A primeira turma de diretores, secretários 
e assessores de Gestão Estratégica e de 
Tecnologia da Informação de TRTs iniciou, 
dia 6 de agosto, treinamento para utilização 
do Sistema de Gestão Estratégica da Jus-
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ex-jogador de futebol e deputado estadual pelo Rio de Janeiro Bebeto (José Roberto de 
Oliveira), ressaltou a sua parceria com o Programa Trabalho Seguro, do TST e CSJT, 
conscientizando os trabalhadores da importância de usar os equipamentos de segurança. 

Combate à discriminação e direitos humanos também homenageados - Primeiro 
deficiente visual do Poder Judiciário brasileiro, o desembargador do TRT da 9ª Região 
(PR) Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, recebeu a OMJT no grau de Comendador. 
Ex-procurador do Trabalho, Ricardo Tadeu atuou por anos em causas como o combate 
à discriminação, ao trabalho infantil, às cooperativas fraudulentas de mão de obra,  e na 
regularização do trabalho de adolescentes. Na Justiça do trabalho desde 2009, o desem-
bargador afirmou que a comenda “é um grande reconhecimento e um grande estímulo.”

Ricardo Tadeu contou que, na magistratura, além do direito do Trabalho, tem se dedicado 
especialmente à pessoa com deficiência. Ele lembrou que, quando ainda no MP, teve a 
oportunidade de trabalhar na ONU, na redação da convenção sobre o direito internacio-
nal da pessoa com deficiência, que o Brasil subscreveu em 2007 e ratificou com status 
constitucional. “É o primeiro trato que o Brasil implementa constitucionalmente no nosso 
ordenamento jurídico. Agora, fui convidado para compor um grupo de trabalho para redigir 
o estatuto da pessoa com deficiência.”

Também homenageado, o deputado Jean Willis (PSOL/RJ) disse que foi uma grande hon-
ra ter recebido a comenda, e que a homenagem reafirma seu compromisso com seus elei-
tores e a sociedade. “Estar aqui, ser talvez o primeiro defensor de minorias como LGBT, 
negro e de mulheres, e homossexual, a receber essa homenagem no Tribunal Superior 
do Trabalho, é realmente muito especial.” Para o ministro Lelio Bentes, o deputado não 
defende apenas a causa homoafetiva, mas os direitos humanos, pois esses se aplicam a 
todos os grupos que sofrem uma visão discriminatória. “Essa homenagem representa um 
compromisso do TST com as pessoas que assumem essa postura com firmeza a afirma-
ção na promoção dos direitos humanos”. 

Veja a lista de homenageados e as fotos da cerimônia.

(Augusto Fontenele, Ricardo Reis, Rafaela Alvim e Marta Crisóstomo/TST)

Anuário traça perfil da Justiça do Trabalho 

O primeiro amplo perfil da Justiça do Trabalho foi lançado dia 9 
de agosto no TST. A edição teve apoio institucional do Tribunal e 
foi publicada pela revista Consultor Jurídico. Com 322 páginas, o 
anuário apresenta a composição do TST e dos Regionais, traça 
um perfil do pensamento dominante em cada uma das Turmas e 
reproduz decisões eleitas destaque em cada Tribunal. Apresenta 
ainda um perfil do juiz do Trabalho.  O evento teve a presença de 
diversas personalidades do mundo jurídico, como o ministro do 
STF Gilmar Mendes e o presidente do STJ, Ari Pargendler. 

Anuário - Segundo pesquisa feita em parceria com as assessorias de comunicação de 
todo o país, 59% dos magistrados do segundo grau são homens, com idade média de 56 
anos e a maioria oriunda de escola pública (54%). E uma curiosidade é que, no primeiro 
grau, há exatamente o mesmo número de homens e mulheres, sendo que no Rio de 
Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Pará, Sergipe, Rio Grande do Norte e Piauí as 
mulheres são maioria. Veja a matéria completa. 

(Rafaela Alvim e Augusto Fontenele /TST)

Eventos
Hidrelétrica de Itaipu também vai aderir 
ao Programa Trabalho Seguro

No próximo dia 24 de agosto, o presidente 
do TST e do CSJT, João Oreste Dalazen, 
visitará a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Na 
ocasião, será assinado o termo de adesão 
da usina ao Programa.Trabalho Seguro. 
Construída no rio Paraná por um consórcio 
binacional formado pelo Brasil e Paraguai 
entre 1975 e 1982, Itaipu é, atualmente, a 
maior usina geradora de energia do mun-
do. Nela atuam um total de 3.344 trabalha-
dores, dos quais 1.277 do lado brasileiro e 
2.067 no setor paraguaio.

Por seu caráter  binacional, a constituição 
jurídica da Itaipu é bastante  excepcional, 
considerada fruto de uma “engenharia jurí-
dica”, que estabeleceu a legislação traba-
lhista e as formas de controle da empresa. 

(Marta Crisóstomo/TST)

Cronograma PJe-JT e Trabalho Seguro

tiça do Trabalho (SIGEST).  Durante dois 
dias e meio, os participantes conheceram 
o funcionamento da ferramenta, adquirida 
para auxiliar na gestão dos Planejamentos 
Estratégicos estabelecidos pelos TRTs, 
TST e CSJT. 

O primeiro grupo foi composto por 29 ser-
vidores do TRT da 3ª Região (MG), 4ª Re-
gião (RS), 5ª Região (BA), 10ª Região (DF/
TO), 12ª Região (SC), 14ª Região (RO/AC) e 
19ª Região (AL). Todos serão credenciados 
como Administradores. Até o dia 22 desse 
mês, outros 100 servidores designados pelos 
TRTs passarão pelo treinamento, em Brasí-
lia, conforme cronograma estabelecido. 

Além de haver apresentação de todas as 
funcionalidades oferecidas, foram realiza-
das simulações de configuração e de uso. 
Com o sistema, será possível acompanhar 
o cumprimento dos objetivos estratégicos 
pelos tribunais e das metas estabelecidas 
junto ao CNJ. Veja a matéria completa.

(Patrícia Resende/CSJT)

Divulgado cronograma do PJe-JT e Trabalho Se-
guro para 2012/2013

O TST e o CSJT divulgaram o cronograma atualiza-
do, para este ano e 2013, com os eventos de implan-
tação do PJe-JT, e os novos atos públicos do Pro-
grama Trabalho Seguro. O PJe-JT será instalado em 
12 Varas do Trabalho e TRTs até o final deste ano 
(contando-se a partir da próxima instalação, dia 29 
de agosto). Quanto ao Programa Trabalho Seguro, 
serão quatro atos públicos em estádios de futebol, e 
dois nas hidrelétricas de Jirau, em Porto Velho/RO, e 
na de Belo Monte, em Altamira/PA – ambas em cons-
trução. Na lista também consta a visita à Hidrelétrica 
Itaipu Binacional, no próximo dia 24. Clique aqui ou 
na imagem ao lado para ver o cronograma.  

(Marta Crisóstomo/TST) 
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