
 
 

 
Plano de Ação para a Meta Nacional 9 de 2020  

 
 
 
Apresentação 
 

Este documento trata do Plano de Ação desenvolvido pelo TRT 10 para o cumprimento da Meta Nacional nº 9 de 2020:  Integrar a Agenda 2030 ao 
Poder Judiciário, assim descrita: 

"Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da 
Agenda 2030". 

 
Foi escolhido do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS – Nº 8 – Emprego Decente e Crescimento Econômico. 

 
Pela Tabela Processual Unificada – TPU, na Classe Direito do Trabalho, optou-se pelo assunto: Responsabilidade Civil do Empregador, que contem as 

seguintes subdivisões: 

- Indenização por Dano Material - Acidente de Trabalho (Código 8809) 

- Indenização por Dano Moral - Acidente de Trabalho (Código 2569). 

  

 
 
 
 



AÇÃO (O que?) JUSTIFICATIVA (Por que?) 

Seminário Online de 
Capacitação de Professores 
para a Prevenção de Acidentes 
de Trabalho 
 
A ação consiste na articulação de 
parcerias institucionais com o 
objetivo de sensibilizar e 
capacitar professores da rede 
pública para a prevenção de 
acidentes de trabalho, por meio 
da realização do Seminário 
Online em Comemoração ao Dia 
Nacional da Segurança e Saúde 
nas Escolas. 
 
No Distrito Federal, a parceria 
será feita entre o TRT 10, por 
intermédio Programa Trabalho 
Seguro - PTS, e a Amatra 10, com 
o envolvimento do Programa 
Trabalho, Justiça e Cidadania – 
TJC, que já tem convênio 
firmado com a Secretaria de 
Educação do DF. 
 
No Tocantins, a parceria será 
efetuada entre os Foros 
Trabalhistas de Araguaína e 

A Resolução CSJT Nº 96/2012, que dispõe sobre o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, traz, no 
que diz respeito às linhas de atuação do Programa: 

“Art. 2º As atividades do Programa serão norteadas pelas seguintes linhas de atuação:  
(...)  
III – educação para a prevenção: desenvolvimento de ações educativas, pedagógicas e de capacitação 
profissional em todos os níveis de ensino, diretamente a estudantes, trabalhadores e empresários; 
(...)”(grifo nosso) 
 

 Ainda, segundo o Art. 14 da Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que trata da segurança 
e da saúde dos trabalhadores: 

“Art. 14 — Medidas deverão ser adotadas no sentido de promover, de maneira conforme à prática e às condições 
nacionais, a inclusão das questões de segurança, higiene e meio ambiente de trabalho em todos os níveis de 
ensino e de treinamento, incluídos aqueles do ensino superior técnico, médico e profissional, com o objetivo de 
satisfazer as necessidades de treinamento (em questões de segurança e saúde) de todos os trabalhadores.” 
(acréscimo entre parênteses e grifo nossos) 

A preparação para o mercado de trabalho começa nas escolas e, portanto, precisa abranger a importância da segurança 
no trabalho e da prevenção de acidentes.  

Para tanto, é necessário que a temática seja adequadamente discutida com professores, com o intuito de gerar reflexões 
e aprendizagens que propiciem a sua atuação na abordagem de questões relevantes ao princípio da prevenção em sala 
de aula. 

Ações como a aqui propostas, com o passar dos anos, têm o potencial de produzir um diálogo social eficaz que pode 
reduzir índices relativos a acidentes de trabalho e favorecer, consequentemente, a desjudicialização desse tipo de 
demanda. 

 



Palmas e as Diretorias Regionais 
de Ensino – DRE. 
 

 

 ATIVIDADES Objetivo 
(Para que?) 

Cronograma 
(Quando?) 

Unidades envolvidas/ 
Local 
(Onde?) 

Responsável  
(Quem/) 

Metodologia 
(Como?) 

Custos 
(Quanto 
custa?) 

1 Promover tratativas entre 
Presidência do TRT 10, 
Gestão Regional do 
Programa Trabalho Seguro, 
Amatra 10 e Programa TJC 
para formação de parceria 

Estreitar o 
relacionamento 
institucional e 
agilizar a 
comunicação 
com o público 
alvo do evento 

Até  
18/09/2020 

Presidência do TRT 10, 
Gestão Regional do 
Programa Trabalho 
Seguro, Amatra 10 e 
Programa TJC 
 
DIGER/SEADM/NUCOT 

Juíza Audrey 
Choucair Vaz 
(Presidente da 
Amatra 10) 
Desembargador 
Mário Carón 
(Coordenador 
do GETRIN) 

- Realização de reuniões; 
- Elaboração de termo de 
parceria a ser firmado 
entre TRT 10 e Amatra 10  

Não há 
 

2 Estabelecer comunicações 
com as Diretorias Regionais 
de Ensino de Araguaína e 
Palmas 
 

Estreitar o 
relacionamento 
institucional e 
favorecer o 
engajamento 
do público alvo 
no evento 
 

Até 
18/09/2020 

Foro de Araguaína 
Foro de Palmas 
 
 

Juíza Sandra 
Nara Bernardo 
Silva 
 
 
 
 

- Realização de reuniões; 
- Efetivação de parceria 
com as DREs.  

Não há 

3 Oficiar e informar a 
Secretaria de Educação do 
DF a respeito do evento a ser 
promovido 

Vez que já há 
uma parceria 
instituída, 
possibilitar e 
favorecer o 
engajamento 
do público alvo 
no evento 
 

Até 
18/09/2020 

Amatra 10/Programa 
TJC 

Juíza Audrey 
Choucair Vaz 

- Realização de reuniões; 
- Envio de comunicação 
formal. 

Não há 



4 Formatação do evento Definir 
questões 
logísticas e de 
inscrição,  
objetivos de 
aprendizagem 
e palestrantes 

Até 
18/09/2020 

TRT 10/Gestão 
Regional do Programa 
Trabalho Seguro  
 
Amatra 10/Ematra 10 

Juíza Sandra 
Nara Bernardo 
Silva 
 

- Elaboração da 
programação do evento. 

Não há 

5 Comunicações pré-evento 
aos professores 

Possibilitar a 
participação 
dos 
interessados 

Até o dia do 
evento 

Diretorias Regionais de 
Ensino 
 
SEDF  

Diretorias 
Regionais de 
Ensino 
 
SEDF  

- Divulgação do evento e 
formas de inscrição nos 
veículos adequados (lista 
de e-mails, notícias na 
intranet, etc);   
 

Não há 

6 Realização de Seminário 
Online de Prevenção de 
Acidente de Trabalho, em 
comemoração ao Dia 
Nacional da Segurança e 
Saúde nas Escolas 

Proporcionar a 
sensibilização e 
a capacitação 
de professores, 
a partir da 
mobilização em 
torno da data 
comemorativa  

Até 
30/11/2020 

Gestão Regional do 
Programa Trabalho 
Seguro  
 
Amatra 10/Ematra 10 

Juíza Sandra 
Nara Bernardo 
Silva 
 
Juíza Audrey 
Choucair Vaz 

- Transmissão de 
palestras ao vivo por 
meio da plataforma 
Youtube; 
- Emissão de certificados 
aos participantes pela 
Ematra 10.  
 
 

Não há 

 
 
 


