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PJe-JT
CSJT institucionaliza Programa de Pre-
venção de Acidentes de Trabalho 

O Programa Nacional de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho – Programa Trabalho Seguro – foi institucionalizado no âmbito da Justiça 
do Trabalho pela Resolução nº 96/2012 do CSJT. Com a medida, todos os TRTs deverão de-
senvolver, em caráter permanente, ações voltadas à promoção da saúde dos trabalhadores, à 
prevenção de riscos, doenças e acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional 
de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), instituída pelo Decreto 7.602/2011. O Programa 
também deverá ser estendido aos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, com base 
nas diretrizes da Resolução CSJT nº 84/2011. 

Com a normatização do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT), por 
meio da Resolução nº 94/2012 aprovada na mesma data (ver matéria nesta edição), os dois 
principais pilares da administração do presidente do TST e do CSJT, ministro João Oreste 
Dalazen, estão institucionalizados.

Relator do processo, o ministro ressaltou que a institucionalização do programa de prevenção 
é de grande relevância. “Estamos fazendo uma verdadeira cruzada cívica em prol da preser-
vação da vida e da dignidade das pessoas. Pela primeira vez, a Justiça do Trabalho desen-
volve um projeto que eu considero pró-ativo, em que a sua atuação não se dá pós-litígio, mas 
antecedendo ao litígio, no afã de preveni-lo”, afirmou.

As atividades do Programa Trabalho Seguro deverão ser norteadas por sete principais linhas 
de atuação, que deverão contemplar: políticas públicas, diálogo social e institucional com a 
sociedade e instituições públicas e privadas, educação para a prevenção, compartilhamento 
de dados e informações, estudos e pesquisas, efetividade normativa e eficiência jurisdicional. 
Poderão ser estabelecidos projetos, metas e planos de ação para alcance dos resultados 
esperados em cada linha de atuação. (Veja aqui a íntegra da matéria).

(Noemia Colonna/CSJT)

Emoção marca ato por Trabalho Seguro em estádio de Natal

Cerca de 600 operários se entusiasmaram com os dis-
cursos, vídeos, sorteios e distribuição de um kit com 
camiseta, cartilha educativa e outros brindes durante o 
segundo ato público pelo Trabalho Seguro na Constru-
ção Civil, dia 28 de março, na obra do Estádio Arena das 
Dunas, em Natal (RN). O ato integra a segunda etapa 
do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, coordenado pelo TST e pelo CSJT. A presen-
ça do ídolo Bebeto, representante do Comitê Local da 
Copa do Mundo de 2014, causou especial comoção.

O presidente do TST e do CSJT, ministro João Oreste Dalazen, voltou a alertar para a neces-
sidade da utilização de equipamentos de segurança . “Quase todos os acidentes do trabalho 
são evitáveis”, afirmou, ao fazer referência aos elevados índices de acidentes nos últimos 
anos, principalmente na construção civil. “Em 2014 vocês serão os atletas, não da bola, mas 
da construção. Craques da construção”, disse aos operários. De acordo com ele, a função 
da Justiça do Trabalho, no caso, é de orientar e trazer informações para que se forme uma 
grande massa consciente na sociedade, a fim de evitar o que chamou de “flagelo social”.

O tetracampeão Bebeto foi bastante aplaudido e relem-
brou que o Brasil está em quarto lugar do mundo em 
acidentes de trabalho. “A gente tem que virar esse jogo 
e deixar de ser o quarto em acidentes para nos tornar-
mos o melhor do mundo”, afirmou. Bebeto disse ainda 
que, durante os 38 anos em que jogou futebol, nunca 
sofreu um acidente de trabalho. Ele recordou a lição que 
aprendeu quando chegou ao Flamengo, com o craque 
Zico, em seu primeiro dia de treino: “o uso de caneleira 
e da tornozeleira é fundamental para evitar acidentes”. 

CSJT divulga cronograma nacional de 
instalação do PJe-JT para o segundo 
semestre de 2012

A presidência do CSJT já definiu o crono-
grama nacional de implantação do Proces-
so Judicial Eletrônico da Justiça do Tra-
balho (PJe-JT) para o segundo semestre 
deste ano. Varas ou TRTs de 16 regiões 
receberão o sistema. O Comitê Gestor do 
PJe-JT reforça que  todas as implantações se-
rão coordenadas pelo CSJT.  

Além de receberem 
apoio técnico para 
instalação do sis-
tema, os Regionais 
deverão indicar 
multiplicadores que 
serão capacitados 
para difundir co-
nhecimento sobre 
como usar a ferra-
menta. 

A partir da primeira implantação, os Tribu-
nais poderão instalar o PJe-JT em outras 
Varas do Trabalho, com o objetivo de cum-
prir a meta de 10% de Varas utilizando o 
sistema já em 2012.

(Patrícia Resende/CSJT)

Notícias

Clique na imagem para ver o 
cronograma completo

Bebeto, Rosalba Ciarlini, governadora do Rio 
Grande do Norte, e ministro Dalazen

Ministro Dalazen e outras autoridades no ato pelo 
Trabalho Seguro em Natal

Gestão da JT
Meta 18 otimiza a execução de recursos 
orçamentários na Justiça do Trabalho

Específica da Jus-
tiça do Trabalho, a 
Meta 18 do CNJ 
prevê que, em 
2012, os Tribunais 
executem, até se-
tembro, pelo me-

nos 60% do orçamento anual disponível, 
excluídas as despesas de pessoal. São 
considerados como orçamento disponível 
os recursos passíveis de empenho, e não 
devem ser incluídos no cálculo aqueles 
que sejam objeto de contingenciamento. 

A execução de 60% deve ser medida em 
cada uma das ações que compõem as 
atividades administrativas (apreciação de 
causas, exceto pessoal, assistência jurídi-
ca a pessoas carentes, capacitação, ma-
nutenção de varas itinerantes e divulgação 
institucional).

De acordo com o secretário-geral da Pre-
sidência do TST, juiz Rubens Curado, o 
objetivo da Meta 18 é fazer com que os 
recursos orçamentários sejam utilizados 
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Na Mídia

“Assim como para os atletas de futebol são necessários equipamentos de proteção, para os cra-
ques da construção também é essencial o uso dos Equipamentos de Proteção Individual”, alertou.

Participaram do evento representantes do governo do Rio Grande do Norte e de entidades 
ligadas ao programa. A comissão do Programa no estado, sob a coordenação do TRT-RN, 
está iniciando as visitas a canteiros de obra da capital e do interior com o objetivo de informar 
e orientar os trabalhadores e empregadores sobre a importância do uso dos equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e alertá-los para a prevenção dos acidentes de trabalho.

Visita - O presidente do TST recebeu dia 2 de abril visita de cortesia do ministro do Esporte, 
Aldo Rebelo. Os dois conversaram sobre a importância dos atos públicos pelo trabalho seguro 
na construção civil que vêm sendo promovidos nas obras dos estádios que sediarão a Copa 
do Mundo de 2014. 

Veja aqui o cronograma dos atos do Trabalho Seguro.

(Augusto Fontenele e MC/TST e Ciro Pedroza/TRT-RN)

CSJT normatiza Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho

O CSJT aprovou, na sexta-feira dia 23, a  Resolução nº 94/2012,  
que institui o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho 
(PJe-JT) como sistema de processamento de informações e prá-
tica de atos processuais. Aprovada por unanimidade, a resolução 
também estabelece os parâmetros para implementação e funciona-
mento do PJe-JT. “A proposta foi encaminhada a todos os Tribunais, 
recebeu inúmeros subsídios visando a aprimorá-la, muitos dos quais 
foram acolhidos”, lembrou o presidente do TST e do CSJT, ministro 

João Oreste Dalazen, autor da proposta.  

A resolução estabelece que a implantação do PJe-JT ocorrerá de forma gradual, conforme 
cronograma definido pela presidência do CSJT. O sistema compreenderá o controle da trami-
tação dos processos, a padronização de dados e informações, a produção, registro e publici-
dade dos atos processuais, e o fornecimento de dados essenciais à gestão das informações 
necessárias aos diversos órgãos de supervisão.  Conforme o PJe-JT for sendo instalado nas 
unidade judiciárias, os atos processuais terão registro, visualização, tramitação e controle ex-
clusivamente em meio eletrônico, e serão obrigatoriamente assinados de forma digital. 

O sistema estará disponível 24 horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de 
manutenção. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe-JT somente estará 
disponível pela rede mundial de computadores para as respectivas partes processuais, advo-
gados em geral, Ministério Público e para os magistrados, sem prejuízo da possibilidade de 
visualização nas secretarias de órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em 
sigilo ou segredo de justiça.  Para a consulta, será exigido credenciamento prévio. 
(Patrícia Resende/CSJT)

TST divulga lista de desembargadores inscritos para vagas de ministros 

A Presidência do TST recebeu 27 inscrições de desembargadores interessados em se can-
didatar a duas vagas de ministro do Tribunal destinadas à carreira da magistratura, abertas 
com a nomeação da ministra Rosa Weber para o STF e com a aposentadoria do ministro 
Milton de Moura França. As inscrições se encerraram no último dia 23. De acordo com o 
artigo 111-A, inciso II, da Constituição Federal, cabe ao TST encaminhar ao Poder Executivo 
a lista de magistrados. Confira aqui a relação dos inscritos por Tribunais Regionais.

(Secom/TST)

TST realiza em abril seminário internacional para discutir liberdade sindical 

Estão abertas, por meio de formulário eletrônico, até o dia 24 de abril, as inscrições para o 
seminário “Liberdade sindical e os novos rumos do sindicalismo no Brasil”, cuja proposta é 
difundir conhecimento especializado a respeito do modelo sindical 
brasileiro à luz do direito comparado e das normas da OIT. As vagas 
são limitadas. Foram mais de 500 inscrições na primeira semana.

O seminário, de 25 a 27 de abril no TST, busca promover uma am-
pla discussão sobre o modelo sindical brasileiro, por iniciativa do 
presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen, que, desde sua 
posse, em março de 2011, defende que a reforma trabalhista seja 
precedida de uma reforma sindical. O seminário reunirá magistra-
dos, procuradores, dirigentes sindicais, servidores, professores e 
estudantes, e terá como palestrantes especialistas internacionais. 

(Carmem Feijó e MC/TST)

com eficiência. “Muitas vezes os Tribunais 
aplicam grande parte dos recursos apenas 
nos três últimos meses do ano. É preciso 
planejamento, sob pena de se perder qua-
lidade na execução do orçamento”, avalia. 

O secretário-geral acrescenta que a ideia 
é criar uma nova cultura entre as unidades 
administrativas que compõem os Tribunais.  
Ele lembra que a  mesma meta, para 2013, 
prevê um percentual ainda maior (65%) de 
execução do orçamento até setembro, re-
forçando o caráter educativo da medida. 

(Noemia Colonna/CSJT)

Tribuna do Norte Online - Natal | 28/03/2012
Ato quer evitar acidentes
O segundo ato público pelo Trabalho Seguro na 
Construção Civil acontece hoje, às 15h30, no 
canteiro de obras do estádio Arena das Dunas, 
construção iniciada no dia 15 de agosto do ano 
passado. O evento que será dirigido pelo presi-
dente do TST e do CSJT, ministro João Oreste 
Dalazen, faz parte do Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. Leia mais

O Estado do Paraná - Online | 28/03/2012
AGU tenta barrar auxílio a magistrados
A Advocacia-Geral da União requereu ao STF de-
claração de inconstitucionalidade da Resolução 
133 do CNJ, que estende aos magistrados vanta-
gens concedidas ao Ministério Público. Leia mais 

G1 - Globo | 26/03/2012
Empresas somem, e terceirizados não rece-
bem direitos, diz sindicato
“Aqui todo dia chega um trabalhador reclaman-
do que a empresa sumiu, fechou, faliu”, resume 
a sindicalista Maria Isabel Caetano dos Reis, 
presidente do Sindicato dos Empregados em 
Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho 
Temporário, Prestação de Serviços e Serviços 
Terceirizáveis do Distrito Federal. Leia mais

R7 | Economia | 24/03/2012
Resolução institui sistema informatizado da 
Justiça do Trabalho
Foi aprovada, nessa sexta-feira (23/03), pelo 
CSJT, a resolução que institui o Sistema de Pro-
cesso Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho 
(Pje-JT) como sistema de processamento de infor-
mações e prática de atos processuais.  Leia mais
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