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META NACIONAL 9   

“Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030”. 

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico 
 



(WHAT) - DESCRIÇÃO DA INICIATIVA   

Conforme orientações contidas no Glossário de Metas Nacionais do Poder Judiciário, dentre os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, foi escolhido o ODS 8 “Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.” 
Escolhido o ODS, optou-se por utilizar o assunto Acidente de Trabalho (Cód. 2569 das Tabelas Processuais Unificadas). A 
partir daí, elabora-se o presente plano de ação voltado à realização de iniciativas para impulsionar o julgamento e a 
conciliação no primeiro grau de jurisdição, além de prevenir novas ações relacionadas ao assunto escolhido . 



(WHY) – POR QUE A INICIATIVA É IMPORTANTE  

(HOW MUCH) – CUSTO DA INICIATIVA   

A iniciativa não apresenta necessidade de investimento. 

(WHERE) – ÁREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA INICIATIVA 

Corregedoria Regional, Programa Trabalho Seguro e Secretaria de Desenvolvimento Institucional 

A iniciativa visa reduzir o tempo da prestação jurisdicional, estimular a conciliação e prevenir novas ações judiciais 
relacionadas ao assunto acidente de trabalho. 

(WHEN) – PRAZO FINAL PARA A EXECUÇÃO  

19 de dezembro de 2020 

Desembargadora Mery Bucker Caminha – Corregedora Regional e Gestora de Metas 



(HOW) – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA O ALCANCE DO OBJETIVO 

AÇÕES DATA INÍCIO DATA FIM RESPONSÁVEL 

1) Realizar levantamento dos processos com assunto “Acidente de Trabalho” 
pendentes de solução no Tribunal 

01/07/2020  19/12/2020 Coordenadoria de Estatística 

2) Monitorar mensalmente os processos com assunto “Acidente de Trabalho” 
pendentes de solução no Tribunal 

 01/07/2020   19/12/2020  Coordenadoria de Estatística 

3) Informar às unidades judiciárias a listagem de processos pendentes com assunto 
“Acidente de trabalho” para que as referidas ações sejam incluídas em pauta para 
tentativa de conciliação 

  01/09/2020  19/12/2020 
 Coordenadoria de Estatística 

e Corregedoria Regional 

4) Promover ações de conscientização do trabalho seguro e prevenção de acidentes 
de trabalho 

 01/07/2020  19/12/2020 

Programa Trabalho Seguro e 
Coordenadoria de Disseminação da 

Segurança no Trabalho e de 
Responsabilidade Socioambiental 

5) Realização de seminário abordando diversos temas relativos à pandemia, como os 
impactos emocionais da pandemia no mundo do trabalho e 
desigualdade/antidiscriminação no trabalho, além de audiência virtual com o tema 
“Justiça do Trabalho e saúde” 

 19/10/2020 22/10/2020  

Programa Trabalho 
Seguro/Coordenadoria de 

Disseminação da Segurança no 
Trabalho e de Responsabilidade 
Socioambiental/Escola Judicial 

6) Incluir nas semanas de conciliação e de execução os processos pendentes com 
assunto “Acidente de Trabalho” para tentativa de conciliação 

 30/11/2020 04/12/2020  
Corregedoria Regional/Secretaria-

Geral Judiciária/Varas do 
Trabalho/CEJUSCs 


