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PJe-JT
Grupo de trabalho avalia expansão do 
PJe-JT para a 3ª Instância

Até outubro, o Grupo de Trabalho para Es-
pecificação de Requisitos para o Processo 
Judicial Eletrônico do TST, instituído em 
julho, deve finalizar proposta de funcionali-
dades para o módulo de 3º grau do PJe-JT.  
O desenvolvimento ocorrerá nos meses 
subsequentes e, no início de 2013, a ferra-
menta deve ser instalada no TST. 

Para o ministro Augusto César Leite de 
Carvalho, coordenador do grupo, a futura 
implantação do módulo permitirá atingir o 
objetivo principal do projeto, que é unir a 
Justiça do Trabalho por meio de um siste-
ma único. “Será um avanço extraordinário. 
O sistema criará uma base única de dados 
e permitirá a visualização por todas as ins-
tâncias igualmente”, afirma. 

Composto por magistrados e servidores 
de gabinetes de ministros e de Tecnologia 
da Informação, o grupo também sugeri-
rá medidas para a adequação do PJe-JT 
aos requisitos legais. Além disso, proporá 
estratégias a serem utilizadas na implan-
tação, manutenção e demais ações neces-
sárias à operação do sistema no TST. As-
sim, será possível viabilizar o recebimento 
de eventuais recursos contra decisões de 
TRTs proferidas via PJe-JT. Vale destacar 
que os processos iniciados na forma física 
ou digitalizados em sistema específico do 
TST permanecerão da mesma maneira até 
serem concluídos. 

Atualmente, o PJe-JT já funciona em 21 
Varas do Trabalho e, em 2º grau, em 12 
TRTs. Até o fim do ano, todos os Regionais 
já utilizarão o sistema.  A meta para 2012 é 
que pelo menos 10% das unidades judiciá-
rias funcionem com o PJe-JT. 

(Patrícia Resende/CSJT)

Em ato pelo Trabalho Seguro, governo do Ceará assina decreto que obriga capaci-
tação de trabalhadores 

O oitavo ato pelo Trabalho Seguro, no canteiro de obras do estádio do Castelão em For-
taleza-CE, foi marcado pelo anúncio feito pelo governador do estado, Cid Gomes, de que 
assinou decreto que torna obrigatória a inclusão de cláusula de exigência de capacitação 
dos trabalhadores em saúde e segurança do trabalho nas licitações e contratos adminis-
trativos da administração estadual. O governador parabenizou a iniciativa da Justiça do 
Trabalho.

O evento na Arena Castelão, promovido pelo TST e pelo CSJT, em parceria com o TRT-
CE, apesar de seu caráter pedagógico e preventivo, teve ares de comemoração. Isso por-
que, com mais de 80% do cronograma de obras cumprido, não houve sequer um registro 
de acidentes fatais ou considerados graves. “Espero que esta arena seja o castelo onde 
se realizem os sonhos das torcidas apaixonadas”, disse o presidente do TST, ministro 
João Oreste Dalazen. “Vocês se dirigem ao local para ganhar a vida e não para serem 
mutilados. Queremos progresso e vida, e não progresso e mortes”, disse. 

Apesar do alerta, a ausência de registros de acidentes no canteiro do Castelão é um 
fator de comemoração ainda maior se comparados com os dados de acidentes de traba-
lho registrados no estado do Ceará, entre 2006 e 2010. Nesse período, as ocorrências 
cresceram 103%. Em 2010, registrou-se a significativa marca de 12.135 acidentes. Com 
o objetivo de mudar o cenário que matou 2.796 trabalhadores no último ano, e alertar 
patrões e empregados para a necessidade de ampliar a prevenção, é que o ministro João 
Oreste Dalazen, já percorreu oito canteiros de obras nos estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal. O 
próximo ato pelo Trabalho Seguro ocorrerá em setembro, em Pernambuco. Leia a íntegra 
da matéria.

(Alexandre Machado/TST)

Treinamento sobre prevenção de acidentes de trabalho 
em canteiro de obras: iniciativa inédita na Bahia

A iniciativa inédita da Associação dos Magistrados da Jus-
tiça do Trabalho da 5ª Região (Amatra5), de fornecer aos 
operários do estádio Arena Fonte Nova, em Salvador, co-
nhecimento e informação sobre prevenção de acidentes de 
trabalho, trouxe, além de conscientização dos trabalhado-
res, mais integração do juiz com a sociedade, “contribuindo 
para alterar a mística do juiz isolado, encastelado em seu 
gabinete”. 

Foi o que afirmou a juíza Ana Cláudia Scavuzzi, presidente da Amatra5, ao falar da expe-
riência de promover os encontros entre juízes e operários durante o Treinamento Diário 
do Trabalho (TDT), que ocorria às quintas-feiras no canteiro de obras do estádio, que está 
sendo reformado para a Copa do Mundo de 2014. Como resultado da demanda dos pró-
prios trabalhadores, foram ministradas palestras, distribuídas cartilhas, exibidos vídeos e 
apresentadas esquetes teatrais sobre prevenção de acidentes. 

O encerramento da iniciativa se deu durante o ato público do Programa Trabalho Seguro, 
no último dia 13 de julho, no canteiro de obras do estádio. “Salvador foi a primeira cidade 
que desenvolveu, antes do ato público, um programa planejado de conscientização e in-

Notícias

Notas
Semana Nacional da Conciliação será 
de 7 a 14 de novembro

A 6ª edição da Semana Nacional da Con-
ciliação será realizada de 7 a 14 de no-
vembro de 2012, anunciou o CNJ dia 13 
de agosto. Pela primeira vez, a iniciativa 
terá sete dias corridos de duração, e con-
tará com audiências também nos fins de 
semana. “Essa é uma experiência nova e 
veremos se dará ou não resultado. A in-
tenção é dar mais oportunidades aos cida-
dãos que não podem participar do mutirão 
durante a semana”, afirmou o conselheiro 
José Roberto Neves Amorim, coordenador 
do Comitê Gestor do Movimento Conciliar 
é Legal. Veja a matéria completa.

(Patrícia Resende/CSJT, com informações do CNJ)
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formação sobre prevenção de acidentes, direitos e deveres dos trabalhadores, prevenção 
do uso de drogas e outros temas importantes”, ressaltou a presidente da Amatra5. Ao 
todo, foram sete encontros promovidos pela entidade. 

As palestras no canteiro ocorreram dentro do programa Trabalho, Justiça e Cidadania 
(TJC), da Associação Nacional do Magistrados do Trabalho (Anamatra). O TJC é uma 
ação solidária da Anamatra, pela qual juízes, advogados, promotores, professores e ser-
vidores semeiam noções básicas sobre direito do Trabalho, da Criança e do Adolescente, 
etc, além de ética e cidadania, nas escolas públicas de diversos estados e municípios.  Na 
Fonte Nova, os operários foram ouvidos para saber o que eles tinham maior interesse de 
conhecimento. O secretário-geral da presidência do TST, juiz Rubens Curado, lembra que 
todas as Amatras são parceiras do Programa Trabalho Seguro, e têm colaborado muito. 
Iniciativas como a da Amatra5, porém, são exemplares, “e precisam ser divulgadas como 
uma prática a ser multiplicada, afirmou.

(Augusto Fontenele e Marta Crisóstomo/TST, Ascom TRT-5 e Amatra5)

TRTs têm até 24 de agosto para enviar práticas de sucesso na prevenção de aci-
dentes

Termina nesta sexta-feira, dia 24 de agosto, o prazo dado pela presidência do CSJT para 
que os TRTs encaminhem práticas de sucesso adotadas nos estados para prevenção de 
acidentes, conforme as linhas de atuação delineadas no Programa Trabalho Seguro. As 
melhores iniciativas serão apresentadas aos gestores regionais do programa, que partici-
parão de reunião em Brasília no dia 30 de agosto. Na ocasião, os gestores apresentarão 
um relatório sintético das atividades desenvolvidas e discutirão propostas de novas ideias 
e metas para os dois semestres. 

(Patrícia Resende/CSJT)

Indicado ao Nobel da Paz vai abrir seminário sobre tra-
balho infantil do TST 

O ativista de direitos humanos indiano Kailash Satyarthi, 
que tem dedicado a vida à causa da erradicação da escra-
vidão infantil e exploração do trabalho infantil, tendo por 
isso sido indicado ao Nobel da Paz de 2006, vai abrir o 
seminário sobre trabalho infantil que o TST vai promover 
de 9 a 11 de outubro. 

Em 32 anos de trabalho, Kailash liderou o resgate de mais de 78 mil crianças e desen-
volveu um modelo eficiente para educação e reabilitação delas. É um dos fundadores da 
Marcha Global contra o Trabalho Infantil, uma coalização mundial de ONGs, associações 
de professores e sindicatos trabalhistas voltada para a causa da infância digna e protegi-
da. Veja aqui uma entrevista do ativista publicada pela Revista Desafios do Desenvolvi-
mento, do IPEA. 

O seminário 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 erradicação do trabalho infantil, e estabelecer parâmetros para 
garantir a formação profissional aos trabalhadores adolescentes. 

(Marta Crisóstomo/TST)

Justiça do Trabalho ativa no combate ao trabalho infantil

Os integrantes da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, instituída em julho pela 
presidência do TST e do CSJT, participam, nesta semana, de dois eventos importantes. 
Na quarta-feira (22/08), será realizado o 1º Encontro Nacional sobre Trabalho Infantil, 
organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). A abertura contará com a participação do ministro Lelio Bentes, 
coordenador da comissão.  

O ministro avalia que o trabalho infantil constitui um desafio enfrentado pela sociedade 
brasileira e, nesse contexto, magistrados e membros do Ministério Público têm um papel 
de grande relevância. “O trabalho infantil passou por um declínio na década de 90, mas, 
a partir de 2000, tem se mantido, demandando soluções inovadoras, principalmente no 
combate às suas formas mais nocivas, como a exploração sexual ou a atuação em lixões, 
por exemplo, que são deletérias à saúde e ao desenvolvimento humano”, frisa. 

Na quinta-feira (23/08), a comissão permanente da JT fará reunião para discutir propostas 
levantadas previamente para ampliar as ações da Justiça do Trabalho na erradicação do 
trabalho infantil e na formação profissional do adolescente.  Leia a matéria completa. 
(Patrícia Resende/CSJT)

Órgão Especial aprova proposta orça-
mentária da JT para 2013

O Órgão Especial do TST aprovou, dia 6 de 
agosto, a Proposta Orçamentária da Justiça 
do Trabalho para o exercício financeiro de 
2013. O total de recursos chega a R$ 14 mi-
lhóes, montante 5,13% superior ao de 2012 
(R$ 13,3 milhóes). Os recursos estão dividi-
dos em cinco áreas principais: Pessoal, Be-
nefícios, Atividades Administrativas, Projetos 
e Recursos de Convênio. Veja detalhes na 
íntegra da matéria.
(Patrícia Resende/CSJT)

Portal Acesso à Informação do TST está 
na Internet

O Portal Acesso à Informação do TST já 
está ativo no site do Tribunal na Internet. 
Lá são encontradas informações, e-mails 
e telefones de setores e gabinetes dos mi-
nistros. Há, ainda, a inédita Carta de Ser-
viço do Cidadão, um conjunto de dados 
de interesse público que podem atender 
de imediato grande parte da necessidade 
de informações do usuário, e itens como 
Transparência do TST. O portal é gerencia-
do pela Ouvidoria e atende as diretrizes da 
Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o di-
reito constitucional de acesso dos cidadãos 
às informações públicas.
  
(Augusto Fontenele/TST)

Acordo com STJ aperfeiçoa cadastra-
mento de contas no Bacen-Jud 

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, 
ministro Barros Levenhagen, e o presidente 
do STJ, ministro Ari Pargendler, assinaram 
dia 15 de agosto acordo de cooperação 
técnica na área de tecnologia da informa-
ção voltado para o cadastramento de conta 
única no Sistema Bacen Jud. O acordo per-
mitirá que a Corregedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho (CGJT) adote o sistema infor-
matizado atualmente utilizado pelo STJ, e 
as duas partes trabalharão para aperfei-
çoar o sistema, promovendo alterações e 
inovações. Veja a matéria completa. 
(Carmem Feijó/TST)
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