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PJe-JT
PJe-JT já atinge 70% dos TRTs

Com a instalação do Processo Judicial Ele-
trônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT)  na 
17ª Região (Espírito Santo), ocorrida dia 3 
de outubro, o sistema já atinge 70% dos 
TRTs. Ao todo, 17 Regionais utilizam o mó-
dulo de 2º grau do sistema. 

Nesta segunda-feira, dia 8 de outubro, o 
PJe-JT chegará ao Norte do Brasil.  A ferra-
menta será instalada no Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) 
e nas quatro varas do Fórum Trabalhista 
de Ananindeua, que fica a 20km de Be-
lém. A 2ª Região (SP) também implantará 
o sistema nas duas Varas do Trabalho de 
Franco da Rocha nesta segunda.  Ao final 
do dia, o PJe-JT estará em plena operação 
em 18 TRTs e em 47 Varas do Trabalho.

O cronograma completo das instalações 
programadas até o fim de 2012 já está dis-
ponível na página oficial do PJe-JT no Por-
tal do CSJT. A meta de instalar o sistema 
em 10% das Varas do Trabalho de cada um 
dos 24 TRTs deve ser cumprida com folga. 
“As estimativas indicam que encerraremos 
o ano de 2012 com cerca  de 17% das Va-
ras do Trabalho do País funcionando com 
o PJe-JT, o que superará em 70% a meta 
de implantação este ano assumida junto 
ao CNJ”, avalia o presidente do TST e do 
CSJT, ministro João Oreste Dalazen. 

Para que as instalações ocorram da melhor 
maneira possível, servidores, magistrados e 
advogados estão sendo treinados pelos Re-
gionais. O CSJT deve oferecer, em breve, 
um curso a distância com módulos de acor-
do com o perfil de cada usuário. Uma nova 
versão do sistema, com melhorias e novas 
funcionalidades, deve estar disponível aos 
Regionais ainda em outubro. Saiba mais so-
bre o PJe-JT em: www.csjt.jus.br/pje-jt

(Patrícia Resende/CSJT)

Seminário sobre trabalho infantil começa nesta terça-feira, dia 9 

Com mais de 1,6 mil inscritos, começa nesta terça-feira, 
dia 9, o Seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Jus-
tiça do Trabalho, promovido pelo TST e CSJT com o obje-
tivo de promover o debate para estimular o levantamento 
e implementação de propostas de erradicação do trabalho 
infantil, e definir a competência para expedição de autori-
zações para esse tipo de trabalho, proibido pela Constitui-
ção Federal, a não ser em condições especiais. Para se 
inscrever no Seminário, clique aqui. 

 A conferência de abertura será proferida pelo ativista de 
direitos humanos indiano Kailash Satyarthi, com o tema 
“Erradicação do trabalho infantil: Desafios e perspecti-
vas”. Satyarthi foi indicado em 2006 para o Prêmio Nobel da Paz. Assista aqui uma das 
operações de resgate de trabalhadores escravos – inclusive crianças – efetuadas por ele 
na Índia. 

Nos dias 10 e 11, magistrados, professores e procuradores, entre outros especialistas, 
debaterão temas como “Trabalho infantil esportivo e artístico: Conveniência, legalidade”  
e “Limites e autorização judicial para trabalho: Competência”. Este último, com o de-
sembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Siro Darlan de Oliveira. Também 
estará presente a ministra de Estado da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Ro-
sário Nunes, mestra em Educação e Violência Infantil pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, que falará sobre “Trabalho infantil doméstico: O desafio de superar a 
invisibilidade”. 

A conferência de encerramento será feita pelo diretor-adjunto do Programa Internacional 
para Erradicação do Trabalho Infantil (IPEC) da Organização Internacional do Trabalho, 
Geir Myrstad. Ele discorrerá a respeito de “Boas práticas e desafios no desenvolvimento 
profissional dos adolescentes”.

Livro e exposição fotográfica – No segundo dia 
do Seminário será lançado o livro da ministra do 
TST, Kátia Arruda, intitulado “A jurisdição extraor-
dinária do TST na admissibilidade do Recurso de 
Revista”, às 18h30. Durante o evento haverá ainda 
a exposição fotográfica baseada no livro “Às vezes 
criança. Um quase retrato de uma infância rou-
bada”, quarta obra de Sérgio Carvalho. Fotógrafo 
desde 1990, Carvalho já publicou, entre outros, o 

livro  Retrato Escravo, onde, em parceria com o também fotógrafo João Roberto Ripper,  
relata a vida de trabalhadores brasileiros que vivem em regime de escravidão. O trabalho 
foi exposto no TST em 2010.
(Marta Crisóstomo e Ricardo Reis/TST)

“Biblioteca” do site sobre trabalho infantil traz artigos e entrevistas sobre o tema

Na “Biblioteca”  do site do  Seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Tra-
balho podem ser encontrados, além de links para diversas entidades que lidam com o 
tema  e normas nacionais e internacionais sobre o assunto,  entrevistas e artigos com in-
formações e pontos de vistas de autoridades e especialistas. Há, por exemplo, artigos da 
ministra do TST Kátia Magalhaes Arruda, como o intitulado “O trabalho infantil doméstico, 
rompendo com o conto da Cinderela”.  

Já a juíza Andréa Saint Pastous Nocchi trata da importância da Comissão de Erradicação 
do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, criada para elaborar estudos e propostas de 
atuação em prol da erradicação do trabalho infantil. Estão ainda disponiveis artigos do 
juiz José Roberto Dantas Oliva, e dados da Pesquisa Nacional por Amostragem Familiar 
(PNAD) sobre o trabalho infantil no Brasil. Veja a matéria completa.
(Augusto Fontenele/TST)
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Redes
Página do TST no Facebook ultrapassa 
30 mil fãs 

O TST alcançou, na última semana de se-
tembro, o número de 30 mil fãs em sua 
página oficial no Facebook. O espaço é uti-
lizado para divulgar as principais notícias, 

http://www.csjt.jus.br/pje-jt/-/asset_publisher/B7fk/content/com-instalacao-no-espirito-santo-pje-jt-atinge-70-dos-trts?redirect=%2Fpje-jt%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_B7fk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_B7fk_delta%3D10%26_101_INSTANCE_B7fk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_B7fk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_B7fk_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
http://www.csjt.jus.br/pje-jt/-/asset_publisher/B7fk/content/pje-jt-chega-ao-norte-do-brasil-na-segunda-feira-08-10?redirect=%2Fpje-jt%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_B7fk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_B7fk_delta%3D10%26_101_INSTANCE_B7fk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_B7fk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_B7fk_andOperator%3Dtrue%26cur%3D1
http://www.csjt.jus.br/pje-jt/-/asset_publisher/B7fk/content/pje-jt-chega-ao-norte-do-brasil-na-segunda-feira-08-10?redirect=%2Fpje-jt%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_B7fk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_B7fk_delta%3D10%26_101_INSTANCE_B7fk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_B7fk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_B7fk_andOperator%3Dtrue%26cur%3D1
http://www.csjt.jus.br/cronograma-de-implantacao
www.csjt.jus.br/pje-jt
http://www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil/inicio
http://www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil/inicio
http://www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil/incricoes
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:entrevistas-materias&Itemid=41
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BWz8xB-xLbE#
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BWz8xB-xLbE#
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BWz8xB-xLbE#
http://www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil/biblioteca
http://www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil/inicio
http://www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil/inicio
http://www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil/noticias/-/asset_publisher/azK5/content/%E2%80%9Cbiblioteca%E2%80%9D-do-site-sobre-trabalho-infantil-traz-artigos-e-entrevistas-sobre-o-tema?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Ftrabalho-infantil%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_azK5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
http://www.facebook.com/TSTJus
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Notícias
Programa Trabalho Seguro - definidas novas 
metas (2012/2013) e escolhidas boas práticas 

O Programa Trabalho Seguro  possui cinco novas 
metas para o período 2012/2013. As propostas fo-
ram elaboradas durante o 4º Encontro de Gestores 
Nacionais e Regionais do Programa Trabalho Se-
guro, ocorrido em 30 de agosto, e aprovadas pela 
presidência do TST e do CSJT. As novas metas se 
somam às metas já fixadas para 2012, no início desse ano. No 4º encontro, também fo-
ram apresentadas as boas práticas adotadas pelos TRTs para prevenção de acidentes de 
trabalho. Após aprovação da presidência do TST e do CSJT, as ações foram compiladas 
para servir de referência aos parceiros do programa. 

Metas 2012/2013 - Entre as novas metas, que já trazem estipulado um cumprimento 
mínimo, estão realizar a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho, envolvendo 
juízes, servidores e entidades parceiras, de 22 a 26 de abril de 2013. Está previsto ainda 
o fomento à edição de atos dos estados e/ou municípios para inclusão, nos editais de 
licitação e contratos administrativos, de cláusulas com exigências de capacitação mínima 
permanente de trabalhadores terceirizados; estímulo à inclusão do tema saúde e segu-
rança no trabalho em todos os níveis de ensino, divulgação de mensagens educativas so-
bre saúde, segurança e meio ambiente de trabalho, com foco na prevenção de acidentes 
de trabalho, por mecanismos de comunicação de massa, como extratos bancários, contas 
diversas, e intimações/notificações/andamentos processuais, entre outras. 

Boas práticas - Entre as 11 boas práticas escolhidas, estão a capacitação de magistra-
dos em Saúde, Segurança e medicina do Trabalho (SST), por meio de cursos; a criação 
de equipe de apoio aos Gestores Regionais constituída de, pelo menos, um servidor; dar 
enfoque especial às micro e pequenas empresas por meio de parcerias com órgãos que 
desenvolvam atividades junto a elas; a promoção de visitas a canteiros de obras; a forma-
ção de base de dados para tutela dos interesses coletivos acerca de segurança, saúde e 
meio ambiente do trabalho, permitindo seu compartilhamento, etc.

Veja aqui todas as Metas 2012/2013 e as Boas práticas do Programa Trabalho Seguro

(Ascom/CSJT)

Dezessete desembargadores 
concorrem à vaga de ministro no 
TST 

Os Tribunais Regionais do Trabalho 
enviaram os nomes dos 17 desem-
bargadores, oriundos da magistra-
tura, interessados em concorrer à 
vaga de ministro do TST, aberta em 

virtude da aposentadoria do ministro Horácio de Senna Pires, ocorrida em maio deste 
ano.

No próximo dia 15, em sessão do Tribunal Pleno, os ministros se reúnem para definir a 
lista tríplice que será encaminhada à presidenta da República, Dilma Roussef, para a es-
colha do novo ministro, que ainda passará por sabatina no Senado Federal. 

Do TRT da 1ª Região (RJ) se candidataram os desembargadores Alexandre Teixeira de 
Freitas Bastos Cunha e José Geraldo da Fonseca. Na Segunda Região (SP) também 
foram dois, os desembargadores Sérgio Pinto Martins e Jane Granzoto Torres da Silva.

Do TRT da 5ª Região (BA) os candidatos foram os desembargadores Cláudio Mascare-
nhas Brandão e Norberto Frerichs. Já da 8ª Região (PA/AP) há apenas o desembargador 
Vicente José Malheiros da Fonseca assim como da 9ª Região (PR), desembargador Célio 
Horst Waldraff. O TRT da 10ª Região (DF/TO) enviou os nomes dos desembargadores 
Douglas Alencar Rodrigues e Márcia Mazoni Cúrcio Ribeiro.

O desembargador  Paulo Américo Maia de Vasconcelos Filho é o candidato do TRT da 13ª 
Região (PB) e o TRT da 14ª Região (RO) enviou o nome da desembargadora Vânia Maria 
da Rocha Abensur. Do TRT da 15ª Região (Campinas) veio o maior número de candida-
tos, quatro no total, sendo três desembargadoras: Ana Paula Pellegrina Lockmann, Olga 
Aida Joaquim Gomieri e Tereza Aparecida Asta Gemignani e um desembargador: Lorival 
Ferreira dos Santos. A desembargadora Maria do Pérpetuo Socorro Vanderley de Castro 
é a única representante do TRT da 21ª Região (RN).

(Lourdes Cortes /TST)

fotos, eventos e vídeos do TST na rede so-
cial com maior número de integrantes do 
mundo.

Para promover a página, o Tribunal tem 
transmitido eventos ao vivo, com intera-
tividade, pela rede social. Entre eles, as 
sessões do Tribunal Pleno e do Órgão Es-
pecial que referendaram as mudanças na 
jurisprudência e o julgamento do dissídio 
coletivo de greve dos Correios, realizado 
dia 27 de setembro, por exemplo. 

Além do Facebook, o TST também divulga 
notícias pelo @TST_oficial, no microblog 
Twitter, que conta com mais de 35 mil se-
guidores. Tem ainda um canal no Youtube, 
onde publica matérias produzidas pela TV 
TST.

O intuito é intensificar a comunicação com 
a sociedade, proporcionar mais transpa-
rência e facilitar o acesso à informação, 
uma das metas da gestão do presidente do 
TST, ministro João Oreste Dalazen.

(Taciana Giesel/TST)

Universo Jurídico | 05/10/12
Ministério do Trabalho divulga redução em 
autorizações para trabalho de menor

Em 2011, houve uma redução de 58% do nú-
mero de autorizações judiciais para o trabalho 
de crianças de 10 a 15 anos. De acordo com os 
dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), foram 3.134 autorizações em 2011, 4.287 
a menos do que em 2010. Leia mais.
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