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PJe-JT
Nova versão do 
PJe-JT já está dis-
ponível

Testada pelos TRTs 
nas últimas sema-
nas, a versão de 

outubro (1.4.5) do PJe-JT já está disponível 
para utilização. Foram realizadas sete mu-
danças que vão facilitar o trabalho de ma-
gistrados, servidores e usuários externos. 

Agora, os magistrados poderão assinar 
de uma única vez todos os despachos 
ou decisões de quaisquer processos na 
tarefa “análise do despacho ou decisão”. 
Também poderão produzir minutas de um 
mesmo despacho ou decisão para uso em 
diversos processos. 

Outra novidade para os magistrados é o 
fato de poderem visualizar o último despa-
cho ou decisão proferida nas tarefas “aná-
lise do gabinete”, “análise do conhecimen-
to”, “análise de liquidação” e “análise de 
execução”. Deixou de ser necessária, nes-
ses casos, a abertura do processo comple-
to para conhecer o teor do documento. Os 
Atos de Comunicação poderão ser encami-
nhados para vários destinatários. Até então 
só era permitido aos servidores enviar a 
comunicação para um único endereço. 

Para facilitar o controle do diretor de se-
cretaria ou magistrado sobre mandados 
devolvidos pelo oficial de justiça, foi cria-
do um agrupador específico. Além disso,  
a nova versão só exibe agrupadores que 
tiverem processos. 

Por fim, para melhorar a performance do 
usuário, o assinador de documentos foi 
reformulado de forma a não onerar a co-
nexão de dados. Veja mais em www.csjt.
jus.br/pje-jt 

PJe-JT ultrapassa marca de 100 varas 
operando com o sistema 

Nesta segunda-feira (12/11), a Justiça do 
Trabalho ultrapassará a marca de 100 Va-
ras do Trabalho operando de forma ele-
trônica. Ao fim do dia, o PJe-JT estará em 
pleno funcionamento em 104 varas em 18 
estados. Até o fim da semana, o total deve 
subir para 113. Com cronograma sendo 
cumprido à risca pelos Regionais, a expec-
tativa é a de que, até meados de dezem-
bro, a meta de instalação do sistema em 
10% das varas existentes seja superada 
em quase 70%. Acesse o cronograma de 
implantação aqui. 
(Patrícia Resende/CSJT) 

Programa Trabalho Seguro do TST é vencedor do Prêmio Innovare 

O “Programa Trabalho Seguro”, iniciativa do TST e 
do CSJT, foi o vencedor da IX edição do Premio In-
novare, na categoria Tribunal. O presidente do TST, 
João Oreste Dalazen, recebeu o prêmio durante ce-
rimônia realizada no dia 7 de novembro no Supremo 
Tribunal Federal. Para o ministro, o prêmio repre-
senta o reconhecimento aos esforços que a Justiça 
do Trabalho e o TST vêm desenvolvendo em prol da 
preservação de vidas humanas e da dignidade das 

pessoas, e consequente redução do número de processos trabalhistas.  “É um fator de 
estímulo e de encorajamento para que prossigamos na defesa do direito fundamental a 
um meio ambiente de trabalho protegido dos riscos nele inerentes”, destacou.

O Programa, criado com o objetivo de contribuir para a diminuição do número de aciden-
tes de trabalho, foi contemplado por ser uma prática bem sucedida e que contribui para a 
modernização, rapidez e eficiência da Justiça brasileira. Para o diretor-presidente do Insti-
tuto do Prêmio Innovare, Sergio Freitas, a prática apresentada pelo TST tem repercussão 
e riqueza extraordinárias, com impacto imenso na sociedade.  “Uma prática educacional 
que entendeu os valores dos trabalhadores, que muitas vezes não cuidam da própria se-
gurança e, de uma forma educativa, fez com que eles preservem mais a vida e a própria 
integridade. Um exemplo de uma Justiça que não se limita a ler o que está nos autos, mas 
de compreender a realidade dos problemas representados nos autos,” ressaltou Freitas. 

Com os temas “Desenvolvimento e Cidadania” e “Justiça e Sustentabilidade”, a nona edi-
ção do Prêmio elegeu outras cinco práticas e homenageou 14 iniciativas que contribuem 
para o aprimoramento da Justiça no país.  Ao todo foram 417 atividades avaliadas. Veja 
aqui mais detalhes sobre as premiações. 

(Taciana Giesel/TST)

Dalazen destaca planejamento estratégico como essencial ao Judiciário

O presidente do TST e do CSJT, ministro João Oreste Dalazen, exaltou, durante o VI En-
contro Nacional do Poder Judiciário realizado semana passada em Aracaju (SE), o planeja-
mento estratégico e a gestão estratégica como ferramentas essenciais para o melhor desem-
penho do Judiciário brasileiro. “Os fatos apontam para a urgência da mais ampla utilização de 
tais ferramentas na construção de uma Justiça forte”, afirmou, durante a abertura do segundo 
dia do encontro, no dia 6. 

Ao comentar o desempenho da Justiça do Trabalho no cumprimento das metas anuais, 
estabelecidas durante os Encontros Nacionais realizados sob a coordenação do CNJ, o 
presidente TST e do CSJT destacou que a meta de implantação do PJe-JT “está sendo 
cumprida à risca”. De acordo com Dalazen, na  última sexta-feira (09/11), a Justiça do 
Trabalho terá implantando o PJe-JT em pelo menos 90 Varas e em 20 dos 24 TRTs. “E a 
implantação segue em franca e vertiginosa velocidade”, destacou.

O VI Encontro Nacional do Judiciário foi aberto dia 5, no Tribunal de Justiça de Sergipe 
(TJ-SE), com a presença dos presidentes, vice-presidentes e corregedores dos 91 tri-
bunais brasileiros. O evento contou ainda com a participação de palestrantes que não 
integram o mundo jurídico, que apresentam pontos de vista externos sobre os problemas 
e desafios da Justiça. 

(Fonte: CNJ)

Ato institui Núcleo Permanente de Conciliação do TST 

O presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen, assinou nes-
ta quinta-feira (8/11) ato (TST.GP 732/2012) que institui o Núcleo 
Permanente de Conciliação do Tribunal Superior do Trabalho (NU-
PEC). O núcleo visa estimular a prática dos meios consensuais 
na solução, incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos proces-
suais de resolução de litígios no âmbito do Tribunal. Entre as atri-
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buições estão atuar na interlocução com os núcleos de conciliação dos TRTs e prestar 
auxílio administrativo e operacional às audiências de conciliação. O ato dispõe ainda so-
bre o funcionamento do núcleo, como solicitar a audiência de conciliação, além de todos 
os procedimentos necessários para a tentativa conciliatória. A Secretaria-Geral Judiciária 
(SEGJUD) será responsável por desempenhar as atribuições do NUPEC, e a coordena-
ção ficará a cargo do ministro presidente do TST.

A criação do núcleo segue as determinações contidas na Resolução nº 125/2010 do CNJ, 
que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses no âmbito do Poder Judiciário.
(Ricardo Rafael/TST)

TST é convidado a participar da organização da III Confe-
rência Global sobre Trabalho Infantil, em 2013

O TST foi convidado a integrar a Comissão Organizadora Na-
cional da III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que 
pela primeira vez será realizada no Brasil, em outubro de 2013. 
A Comissão será instalada nesta segunda-feira, dia 12, no Mi-
nistério das Relações Exteriores. 

O convite, feito ao TST pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), Tereza Campello, se deveu ao êxito do seminário Trabalho Infantil, Aprendiza-
gem e Justiça do Trabalho, promovido pelo Tribunal e pelo CSJT de 9 a 11 de outubro 
passados. O ministro Lelio Bentes Corrêa, que coordena a Comissão de Erradicação do 
Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, instituída em julho pelo Ato conjunto do TST e do 
CSJT nº 21/2012, representará o Tribunal na solenidade. 

A Comissão Organizadora Nacional da III Conferência Global sobre Trabalho Infantil é 
formada por diversos órgãos ministeriais, pelos Conselhos Nacionais de Assistência So-
cial e dos Direitos da Criança e do Adolescente e pela Comissão Nacional de Erradicação 
de Trabalho infantil, além de representantes da OIT, do Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil, do GDF, MPT, e organizações de trabalhadores e empre-
gadores de âmbito nacional. Veja mais sobre a Conferência aqui
(Marta Crisóstomo/TST) 

Justiça do Trabalho julgou mais e reduziu gastos em 2011

O relatório Justiça em Números, divulgado pelo CNJ dia 29 de outubro, aponta que a Justiça 
do Trabalho conseguiu baixar mais processos do que o quantitativo ingressado em 2011. 
Além disso, houve redução na taxa de congestionamento e no número de processos pen-
dentes. Os bons índices foram alcançados com redução de gastos nos últimos dois anos.  

Tramitaram na Justiça do Trabalho, em 2011, aproximadamente 6,9 milhões de proces-
sos, 5% a mais do que em 2010. Desse volume processual, 47% (3,3 milhões) encontra-
vam-se pendentes desde o término do ano anterior. Ao baixar mais processos do que o 
quantitativo ingressado, o estoque diminuiu  0,7%. Estima-se que o ano de 2011 tenha 
sido finalizado com saldo de aproximadamente 3,2 milhões de processos pendentes, ou 
seja, 3% a menos do que o existente no início do ano, em função de haver mais baixas 
do que processos ingressados.

Em linhas gerais, houve redução de despesas em torno de R$ 235,5 milhões, sendo R$ 144,2 
milhões (-1,3%) de 2010 para 2011 e R$ 91,3 milhões (-0,8%), de 2009 para 2010, atingindo o 
valor de R$ 11 bilhões no ano de 2011. Isso foi possível porque a despesa total da Justiça do 
Trabalho teve aumento inferior à inflação do período. Veja aqui a íntegra da matéria.  
(Ascom/CSJT, com informações do CNJ)

Página do TST no Facebook conquista mais de 40 mil 
fãs 

A página oficial do Tribunal Superior do Trabalho no Face-
book alcançou nesta semana a marca de 40 mil fãs. Criada 
com o objetivo de democratizar o acesso à informação, o 
espaço é utilizado para divulgar e disseminar as notícias, 
eventos, fotos e decisões do TST. O intuito da página é in-
tensificar a comunicação com a sociedade, proporcionar mais transparência e facilitar o 
acesso à informação. O Tribunal também utiliza a ferramenta para transmitir eventos ao 
vivo, com interatividade. Para acompanhar as notícias no TST pelo Facebook, acesse 
https://www.facebook.com/TSTJus e curta a página. Além do Facebook, o TST também 
divulga notícias pelo @TST_oficial, no microblog Twitter, e tem ainda um canal no YouTu-
be, ondepublica matérias produzidas pela TV TST.

(Taciana Giesel/TST)
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CSJT é finalista em prêmio da Agenda 
Ambiental da Administração Pública

O CSJT é um dos finalistas da 4ª edição do 
Prêmio “Melhores Práticas da A3P”, promo-
vido pelo Ministério do Meio Ambiente. A 
Agenda Ambiental na Administração Pública 
(A3P) é um programa que visa a implemen-
tar a gestão socioambiental nas atividades 
administrativas e operacionais do governo.

O CSJT inscreveu o “Guia de inclusão de 
critérios de sustentabilidade nas contrata-
ções da Justiça do Trabalho”, na categoria 
“Destaque da Rede A3P”. O guia instituiu 
critérios de sustentabilidade nas contrata-
ções efetuadas pela Justiça do Trabalho. 
Elaborado por um grupo composto por ser-
vidores do CSJT, TST e TRTs, o documen-
to estabeleceu diretrizes para aquisição de 
bens, como materiais de expediente, lim-
peza, alimentos, etc, e instituiu novos crité-
rios para contratação de serviços.

TRTs - Dois TRTs também são finalistas 
do prêmio, que será entregue em 21 de 
novembro deste ano. O TRT da 8ª Região 
(PA-AP) concorre com o projeto “Programa 
TRT8 Ambiental”. Já o TRT da 9ª Região 
(PR), com o projeto “Pare e Pense”. Saiba 
mais sobre a premiação aqui. 

CSJT faz levantamento para aprimorar 
acessibilidade no PJe-JT 

Para garantir que o PJe-JT se torne ple-
namente acessível aos usuários, o CSJT 
realiza levantamento das necessidades de 
magistrados e servidores com deficiências. 
Um formulário eletrônico (compatível com 
programas leitores de tela) esta disponível 
no endereço www.csjt.jus.br/pje-jt/questio-
nario. Além de levantar as necessidades 
de servidores e magistrados com deficiên-
cias diversas, o CSJT quer receber suges-
tões para melhorar a inclusão na Justiça do 
Trabalho. Participe! Saiba mais aqui.

(Patrícia Resende/CSJT)
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