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PJe-JT Caros (as) colegas
PJe-JT implementado em toda a Justiça 
do Trabalho

Pouco mais de um 
ano após a instala-
ção do PJe-JT na 
primeira Vara do 
Trabalho,  em Nave-
gantes (SC), em 5 de 
dezembro de 2011, 
o  Processo Judicial 

Eletrônico da Justiça do Trabalho já é realida-
de em todo o país. Presente no TST, nos 24 
Regionais, em 338 Varas e ainda no CSJT, o 
PJe-JT alcançou este mês a marca de mais 
de 100 mil processos e cerca de 35 mil audi-
ências realizadas.

A expansão do sistema foi rápida. Mas foi a 
parceria estabelecida com os Regionais que 
permitiu a instalação da ferramenta em apro-
ximadamente 25% das Varas do Trabalho do 
país. Em nove capitais, todas as VTs operam 
com o PJe-JT: Rio Branco, Macapá, São Luís, 
Aracaju, Cuiabá, Fortaleza, Florianópolis e 
Boa Vista. A 20ª Região (Sergipe) é a primeira 
100% digitalizada.

A Justiça do Trabalho é o primeiro ramo do 
Judiciário a ter um único sistema processu-
al em todas as instâncias. Iniciativa inédita 
que proporciona economia, rapidez, acessi-
bilidade e transparência. Advogados, partes 
e magistrados podem ter acesso simultâneo 
ao processo disponível na internet, mediante 
certificação, 24 horas.

No primeiro grau cerca de 40 mil advogados 
estão habilitados para operar o PJe-JT. No 
segundo grau são aproximadamente 15 mil. 
Em média 1,5 mil novos processos são ajui-
zados por dia via PJe-JT.

No final do mês, foi publicada a versão 1.4.7 
do sistema. As atualizações são necessárias, 
pois introduzem novas funcionalidades e fazem 
pequenos ajustes. Os desafios, porém,  ainda 
são muitos, de acordo com os operadores do 
sistema. Veja aqui a legislação sobre o PJe-JT.

(Rafaela Alvim/CSJT)

Cora Coralina, poetisa brasileira de todos conhecida, ensina que 
“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 
Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”.

E, ainda sobre caminhadas, rememoro as sempre ponderadas 
palavras de Dom Hélder Câmara, saudoso arcebispo emérito de 
Recife e Olinda, segundo quem “É graça divina começar bem. 
Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça das graças 
é não desistir nunca”.

Evoco as linhas poéticas desses dois importantes brasileiros, para saudar os colegas magistra-
dos do trabalho neste nosso último encontro, na condição de Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Pela graça de Deus, encerramos bem essa caminhada intensa de dois anos e podemos, olhan-
do para trás, vislumbrar o campo pronto para colheita.

Com o apoio indispensável dos ministros do TST, de desembargadores, juízes e servidores, ti-
vemos a felicidade de participar de realizações expressivas e históricas da Justiça do Trabalho.

Limito-me a ressaltar apenas duas: o PJe-JT e o Programa Trabalho Seguro.

O Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho opera, hoje, pouco mais de um ano da 
primeira implantação em vara piloto, em 338 varas do trabalho, espalhadas por todos os 24 
Tribunais regionais e no Tribunal Superior do Trabalho. Somos o primeiro ramo do Judiciário a 
implantar um sistema uno, moderno e nacional em todas as instâncias.

Já o Programa Trabalho Seguro estabeleceu-se como uma inovadora mudança de postura da 
Justiça. Habituados a esperar o conflito que resulta dos acidentes de trabalho, para solucioná-
-lo, saímos às ruas, em contato direto com empregadores, empregados, estudantes e cidadãos 
em geral, para alertar da urgência de criarmos uma cultura da prevenção, preservando vidas. 
Apenas nos Atos Públicos pelo Trabalho Seguro, a mensagem de prevenção chegou a cerca 
de 50.000 trabalhadores.

Dois exemplos das revoluções silenciosas e radicais pelas quais passa a Justiça do Trabalho, 
nesta quadra do século XXI, para manter-se jovem e ativa, no alto de seus 72 anos.

Conclamo todos a mantermos a unidade e a união que vêm caracterizando o funcionamento 
institucional da Justiça do Trabalho, sempre com vistas a prestar a tutela essencial, precisa, 
tempestiva e útil!

Animo-me no ensino de Santo Agostinho: “Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, 
sempre haverá mais um caminho a percorrer”. A estrada que se finda dá lugar a novos caminhos. 

Meu sincero agradecimento e um fraternal abraço!
João Oreste Dalazen

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Notícias
PJe-JT foi instalado no TST no último dia 26

O Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) foi instalado no TST dia 26 de 
fevereiro, em cerimônia transmitida ao vivo pelo Youtube, na TV TST. No evento, o presidente 
do TST, ministro João Oreste Dalazen, afirmou que a Justiça do Trabalho é o primeiro segmen-
to do Poder Judiciário a utilizar um sistema único de tramitação eletrônica em todas as instân-
cias, do primeiro grau ao tribunal superior. Dalazen destacou que o processo de implantação 
do PJe-JT foi marcado pelo diálogo permanente com a OAB e o MPT.

“Iniciamos hoje a implantação do novo, moderno, uno e nacional sistema de processo judicial 
eletrônico da Justiça do Trabalho também no TST, fruto de um projeto institucional da Justiça do 
Trabalho e de sua determinação de superar o isolamento de dezenas de sistemas de proces-
sos eletrônicos que não se comunicam entre si”, disse o ministro Dalazen. O presidente do TST 

Notas
Presidente do TST entregou Ordem do Méri-
to do Trabalho à presidenta Dilma Rousseff 

O presidente do TST, ministro João Oreste 

http://www.csjt.jus.br/pje-jt/legislacao
http://www.tst.jus.br/busca-avancada?p_p_id=advancedsearchv62_WAR_advancedsearchv62portlet_INSTANCE_9V1k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1 &advanced-search-display=yes &articleId=3517769 &version=1.1 &groupId=10157 &entryClassPK=3517771
http://www.tst.jus.br/busca-avancada?p_p_id=advancedsearchv62_WAR_advancedsearchv62portlet_INSTANCE_9V1k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1 &advanced-search-display=yes &articleId=3517769 &version=1.1 &groupId=10157 &entryClassPK=3517771
http://www.youtube.com/playlist?list=PLSAyE9HVlBfK9ltLQ4WFzCljgpRXAjRg4
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Ato pelo Trabalho seguro no estádio Mané Garrincha, em Brasília 
(DF), em agosto de 2012

assegurou que a implantação do PJe-JT obedeceu a um ritmo adequado e necessário, em estrito 
cumprimento a cronogramas planejados por todos os tribunais regionais. Veja a matéria na íntegra. 

(Pedro Rocha/MB)

TST dá posse a nova direção na terça-feira, dia 5

O TST realiza amanhã (terça-feira, dia 5), às 16 
horas, sessão solene de posse da nova direção da 
Corte: ministros Carlos Alberto Reis de Paula (presi-
dente), Antônio José de Barros Levenhagen (vice-
-presidente) e Ives Gandra da Silva Martins Filho 
(corregedor-geral da Justiça do Trabalho). Os novos 
dirigentes foram eleitos no dia 12 de dezembro de 
2012 para o biênio 2013/2015. A solenidade será 
na Sala de Sessões Plenárias Ministro Arnaldo Süs-
sekind, no térreo do Bloco B do edifício sede do TST. 

O próximo presidente do TST é mineiro de Pedro Leopoldo. Como magistrado de carreira da Justiça 
do Trabalho, é defensor da conciliação como meio de solução dos conflitos trabalhistas. Nos dois 
últimos anos, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como representante do TST. 
Ele afirma que suas atividades no CNJ lhe trouxeram uma visão ampla da relação entre sociedade 
e Justiça. Entre as prioridades de sua gestão está a consolidação do PJe-JT.

(Secom/TST)

Trabalho Seguro alcançou mais de 22 mi-
lhões de pessoas em 2012 

Vinte e dois milhões de pessoas foram al-
cançadas indiretamente pelas ações do Pro-
grama Trabalho Seguro em 2012, e 58.258, 
presencialmente – entre empregados, em-
pregadores, magistrados, servidores e estu-
dantes, entre outros. Os dados foram apre-
sentados durante a 5ª Reunião dos gestores 
nacionais e regionais do Programa Nacional 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, dia 
26 de fevereiro, quando foi feito um balanço 
do Programa e avaliadas as perspectivas, metas e linhas de atuação para 2013.

No encontro foi definido que, devido ao grande número de acidentes de trabalho e à edição da 
nova Lei 12.619/2012, que dispõe sobre a profissão de motorista, o setor de transportes será o 
foco das ações do Trabalho Seguro este ano, que terá orçamento de R$ 5 milhões.

Divididos em grupos, os gestores apresentaram também os planos para o cumprimento das 
metas de 2013 do Programa. O juiz do Trabalho Rubens Curado, secretário-geral da presi-
dência do TST e gestor do programa de prevenção, apresentou um balanço das atividades. 
De acordo com dados obtidos em pesquisa com os TRTs (quatro dos quais não participaram 
da avaliação, por problemas técnicos), apenas com o obtenção do objetivo da Meta 6 (divulgar 
mensagens educativas sobre saúde, segurança e meio ambiente de trabalho, com foco na pre-
venção, por meio de instrumentos como extratos bancários, contas de energia, água e telefone, 
e intimações/notificações/andamentos processuais) em sete TRTs, foi atingido um total de 22,6 
milhões de pessoas.

Já com o cumprimento da Meta 2 (realizar ao menos um ato público pelo trabalho seguro, prefe-
rencialmente em obra da construção civil, da Copa do  Mundo ou de grande porte - 13 atos foram 
realizados no ano passado), 36.116 pessoas foram atingidas presencialmente, sendo 34.550 tra-
balhadores e os demais, magistrados, estudantes, empregadores e servidores, em 17 TRTs. Este 
ano já foram realizados dois atos públicos, em São Luís (MA) e Campo Grande (MS).

A Meta 3 (realizar ao menos um evento científico, preferencialmente com a participação do comitê 
regional) foi cumprida por 17 TRTs, totalizando 34 eventos, entre palestras, seminários e encontros. 

Com o cumprimento da Meta 4 por 15 TRTs (promover ao menos uma ação educativa continu-
ada, com uso do material do programa, voltada a estudantes, trabalhadores e empregadores), 
17.476 pessoas, sendo 15.695 estudantes, receberam informações e treinamento sobre segu-
rança no trabalho.

Para 2013, foram apresentadas modificações em algumas metas, e estabelecida a Meta 9 
(realizar a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho entre 22 a 26 de abril deste ano). 
Leia a matéria na íntegra aqui.

(Marta Crisóstomo/TST)
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Ministros Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Bar-
ros Levenhagen e Ives Gandra da Silva Martins Filho

Dalazen, e o próximo presidente da Corte, 
ministro Carlos Alberto Reis de Paula, estive-
ram no Palácio do Planalto dia 26 de feve-
reiro para entregar à presidenta da República 
Dilma Rousseff o Grão Colar da Ordem do 
Mérito do Trabalho, com o qual ela foi agra-
ciada em agosto de 2012. Também estiveram 
na audiência com a presidenta Dilma a vice-
-presidente do TST, ministra Maria Cristina 
Peduzzi, e os ministros Barros Levenhagen, 
Ives Gandra Martins Filho e Brito Pereira. 
Veja mais detalhes. 
(Mauro Burlamaqui/TST)

Caso Basf /Shell terá nova audiência de 
conciliação nesta segunda-feira, dia 4 
O caso que envolve a maior indenização 
em causa trabalhista tramitando na Justiça 
do Trabalho brasileira ainda não chegou a 
um acordo entre as partes. Na audiência de 
conciliação realizada dia 28 de fevereiro, no 
TST, as empresas Raizen Combustíveis S.A. 
(Shell) e BASF S/A apresentaram propostas 
que não foram acolhidas pelos trabalhadores. 
Diante disso, o presidente da Corte, ministro 
João Oreste Dalazen, submeteu uma nova 
proposta para apreciação. Como não se con-
seguiu chegar a um acordo, o presidente do 
TST marcou nova audiência para a segunda-
-feira, dia 4, às 15h, no TST. Veja íntegra da 
matéria.
(Demétrius Crispim/TST)

Gestores da Execução discutem Semana 
de 2013
Foi realizado dia 28 de fevereiro mais um En-
contro Nacional dos Gestores da Execução 
Trabalhista. Nele foi feito um balanço das me-
didas tomadas em 2012, e avaliadas as pers-
pectivas para este ano. A Semana Nacional da 
Execução 2013 será dos dias 3 a 7 de junho.
(Secom/TST)

CETI lança site contra trabalho infantil

Será lançado, esta semana, o site da Comis-
são para Erradicação do Trabalho Infantil da 
Justiça do Trabalho. Nele serão publicados 
notícias, artigos, estatísticas, normas e de-
mais assuntos relativos ao tema.

(Marta Crisóstomo/TST)
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