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INTRODUÇÃO 

O CNJ propõe em sua Meta 9 de 2020 "Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário", tendo os 

TRT's o objetivo de realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos 

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030. 

Para o atendimento da meta estão previstas as seguintes etapas: 

Seleção de ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 

Seleção de Assunto da TPU (Tabela Processual Unificada) correlacionado ao ODS 

escolhido 

Elaboração de Plano de Ação 

Envio do Plano de Ação ao CNJ 

Execução do Plano de Ação 
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SELEÇÃO DO ODS E TPU 

O CSJT orientou a escolha do Objetivo 8: "Trabalho Decente e Crescimento Econômico", tendo 

em vista as ações já realizadas com o Programa Trabalho Seguro.  

A meta prevê a escolha de um dos três assuntos mais demandados no Tribunal, dentre os 

assuntos vinculados ao ODS, conforme o Anexo I do Glossário de Metas do CNJ 2020.   

Após a definição do ODS 8, foi selecionado o assunto “864 - Direito do Trabalho (Todos os 

Assuntos da Hierarquia)”, dentro do qual foi escolhido o assunto “Acidente de Trabalho”.  

De acordo com levantamento realizado para o ano de 2019, este assunto foi demandado nos 

processos do TRT-PR conforme abaixo: 
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PLANO DE AÇÃO 2020 

Apresentamos a seguir o plano de ação do TRT-PR em execução pelo Programa Trabalho 

Seguro em 2020, com a maioria das ações adaptadas para o cenário atual de teletrabalho em 

virtude da pandemia. 

 

Ação Data Responsável Custo 

Palestra “Trabalho Sustentável: uma 
nova forma de gestão para as redes de 
supermercados” no Fórum Trabalho 
Sustentável realizado no FECOMERCIO e 
promovido pela APRAS (Associação 
Paranaense de Supermercados). A palestra 
foi ministrada pelo Juiz do Trabalho do 
TRT-PR  Marcus Aurélio Lopes, Gestor do 
PTS-PR. 

10/03/2020  Programa 
Trabalho Seguro 
(TRT-PR) 

Sem custo para o 
TRT-PR. 

Campanha “Abril Verde – Prevenção ao 
Covid-19 para os trabalhadores dos 
serviços essenciais”. Nesta ação os times 
de futebol Coritiba e Atlético Paranaense 
divulgaram posts em suas redes sociais 
com peças da campanha, levando o Abril 
Verde a um público diverso e mais jovem.   

Abril/2020 Programa 
Trabalho Seguro 
(TRT-PR)  

Sem custo para o 
TRT-PR. 

Live da Região Sul do Programa Trabalho 
Seguro com o debate “Organização do 
trabalho - prevenção ao adoecimento 
decorrente da pandemia da Covid-19”, 
integrando a série de lives “Construção do 
trabalho seguro e decente em tempos de 
crise" 

23/07/2020 Escola Judicial e 
ASCOM - TRT-
PR 

R$ 2.200,00 
referente 
remuneração de 
dois palestrantes.  

Live em parceria com o SESI - “A 
Segurança e a Saúde do Trabalhador e 
as relações de trabalho frente à COVID 
19 – Como fica a Prevenção?” 

26/08/2020 Programa 
Trabalho Seguro 
(TRT-PR) e SESI 

Sem custos para o 
TRT-PR 
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Manter atualizadas as páginas do Programa 
Trabalho Seguro no Portal do TRT-PR, com 
a divulgação e materiais das ações 
realizadas.  

Ago/2020 a 
Dez/2020 

Programa 
Trabalho Seguro 
(TRT-PR) 

Sem custos 

Ação telepresencial em conjunto com a 
OAB – Setembro Amarelo – “Projeto 
Saúde mental frente à pandemia”. 

Set/2020 Programa 
Trabalho Seguro 
(TRT-PR), TJ-PR 
e OAB-PR 

R$ 1.100,00, 
referente 
remuneração de um 
palestrante. 

Café filosófico telepresencial em conjunto 
com o SESI – “Impacto da pandemia no 
trabalho” 

Out/2020 Programa 
Trabalho Seguro 
(TRT-PR) e SESI 

Sem custos para o 
TRT-PR 

Evento telepresencial de Término de Ano 
com o assunto “As mudanças no mundo 
do trabalho após a pandemia” 

Nov/2020 
ou 
Dez/2020 

Programa 
Trabalho Seguro 
(TRT-PR) 

No máximo R$ 
3.300,00 referente  
remuneração de três 
palestrantes. 

 

 
(assinado digitalmente) 

Valéria Rodrigues Franco da Rocha 
Juíza do Trabalho - Gestora Regional  

Tribunal Regional do TRabalho da 9ª Região-PR 
 

 

(assinado digitalmente) 
Sérgio Guimarães Sampaio 

Desembargador Gestor de Metas 
Tribunal Regional do TRabalho da 9ª Região-PR 
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