PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

2ª Reunião dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa Trabalho Seguro
Via chamada de vídeo – 5 de junho de 2020, às 14h-17h

PROPOSTA DE PAUTA

Itens para pauta
1.1 Boas-vindas pela Ministra Coordenadora e pelos Gestores Nacionais.

1.2 Informes:



Descentralização orçamentária;
Live Programa Trabalho Seguro;

1.3 Metas do ano de 2020.
1.4 Ações do 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. (tema do mês no
TST; criação de slogans para dia 27 de julho, distribuindo para os TRTS entre outros.)
1.5 Ações do Programa no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho.
1.6 Outros assuntos.

Discussão dos itens da pauta:
2.

Item para pauta

Item: 2.1. Abertura
ID
Situação atual: Ministra Delaíde justificou a ausência do Desembargador Sebastião Oliveira e explicou que é
a primeira reunião do Programa na Gestão da Ministra Maria Cristina Peduzzi. Foram ouvidos todos
Gestores e o que está sendo feito de ação e projeto em cada Tribunal Regional do Trabalho.
Encaminhamento: Registrar as boas práticas

Item:

2.2. Descentralização orçamentária

ID
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Situação atual: A Ministra informou que não houve acréscimo no orçamento para o ano de 2020. A
proposta de descentralização orçamentária, após retirada da porcentagem prevista para o TST, será
destinada no orçamento total do Programa Trabalho Seguro, no valor de 200.000,00, dividido aos Tribunais
Regionais do Trabalho nas seguintes proporções:, a) R$ 9.051,00 (nove mil e cinquenta e um reais) aos
Tribunais Regionais do Trabalho de grande porte; b) R$ 6.038,00 (seis mil e trinta e oito reais) aos Tribunais
Regionais do Trabalho de médio porte e; c) R$ 5.131,00 (cinco mil e cento e trinta e um reais) aos Tribunais
Regionais do trabalho de pequeno porte. Apenas neste ano de 2020, não haverá o desconto do que foi
inscrito em restos a pagar. A partir do próximo, do valor do repasse, será descontado o valor inscrito em
restos a pagar.
Encaminhamento: o repasse será realizado até final de junho e já está em andamento na SEOFI-TST e na
Secretaria-Geral. Houve sugestão no sentido de que os TRTs fossem avisados por e-mail e no grupo do
whatsapp quando for efetuado o repasse, visto que esta informação interna pode demorar à ciência do
gestor. Sugestão de que o CSJT direcionasse indicações em que pode ser gasto o valor destinado e sugestão
de que fosse realizada uma licitação para compra de máscaras para doação com a logomarca do programa
Trabalho Seguro.

Item: 2.3. Live Programa Trabalho Seguro (live em agosto).
ID
Situação atual: possibilidade de realização de Live nacional no dia 6 de agosto de 2020. Sugestão de uma
Live por Região, de acordo com o que está sendo feita nos moldes da 3ª Região.
Encaminhamento: Sugestão de que cada Gestor Nacional vai organizar o calendário das Lives dos Tribunais
Regionais correspondentes, podendo trazer convidados especialistas na temática, estabelecido apenas o
período final do calendário para final de julho. A SECOM sugeriu que cada Região fizesse uma Live, cobrindo
as cinco semanas do mês de julho e finalizando com a Live do TST na semana de agosto. A Secom vai tentar
nacionalizar a campanha do PTS além do ramo do Trabalho Seguro em jornais parceiros, de grande
circulação.

Item: 2.4. Metas do Ano de 2020
ID
Situação atual: Saúde e segurança nas relações trabalhistas será o tema do mês da Biblioteca do TST. Alguns
TRTs enviaram as sugestões de metas para o ano de 2020.
Encaminhamento: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região: Promover e incentivar campanhas e atos
públicos de solidariedade aos trabalhadores de atividades tidas com essenciais na pandemia do
Coronavírus. Foi enfatizado que a maioria das campanhas é direcionada aos trabalhadores desempregados e
famílias sem renda, mas é de grande importância pensar também naqueles que estão na linha de frente, e
muitas vezes desprovidos de equipamentos de proteção adequados, levando a um alto grau de
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contaminação e mortes pela Covid-19.
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: Foi sugerido o aproveitamento integral das mesmas metas do
biênio 2018/2019. Adicionalmente, outras metas referentes ao trabalho seguro em tempos da atual
pandemia, com atividades com o público externo, demonstrando a necessidade de adaptação de cada local
de trabalho às necessidades atuais.
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região: Meta 1 - Realizar Ato Público para divulgação do tema junto à
Assembleia Legislativa e à Câmara dos Vereadores. Meta 2 - Realizar evento científico multidisciplinar na
jurisdição do Tribunal Regional sobre o tema do biênio. Meta 3 - Produzir proposições de melhoria
institucional decididas a partir de cada evento científico. Meta 4 - Intensificar a atuação junto ao Comitê
Interinstitucional local para realização de ações conjuntas com ênfase no tema do biênio. Meta 5 - Cooperar
para implementação da Resolução CNJ nº 240/2016 que estabelece a Política Nacional de Gestão de
Pessoas do Poder Judiciário, em sintonia com a Resolução CNJ 207/2015 que estabelece a Política de
Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores, inclusive junto às Escolas Judiciais. Meta 6 Promover gestões junto às Escolas Judiciais, instituições de ensino, OAB etc. para inclusão do tema de
segurança, saúde e meio ambiente do trabalho nos currículos e nos programas de concurso e de formação
inicial e continuada.
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região: Meta 1 - Promover palestras na modalidade "live" em parceria
com Escolas Judiciais e instituições públicas e privadas, tratando dos temas de segurança, saúde e meio
ambiente do trabalho em tempos de pandemia, com especial destaque para a questão da prevenção e
saúde mental; Meta 2 - Realizar eventos científicos (telepresencial) multidisciplinar sobre o tema no âmbito
dos Tribunais Regionais do Trabalho; Meta 3 - Produzir proposições de melhoria institucional decididas a
partir de cada evento cientifico; Meta 4 - Realizar em 2020 o VI Seminário Internacional sobre prevenção de
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais no C. TST, na modalidade telepresencial.
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região: Realização de videoconferências/lives, por Youtube ou
Instagram, envolvendo os parceiros - sindicatos, empresas, instituições, empregados - sobre a necessidade
de cumprimento das NRs no período de pandemia e seu nexo causal.
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região: Sugere-se a renovação das metas 2 e 7 do biênio anterior, com
eventuais adaptações que se fizerem necessárias ao momento atual, em que ainda não se vislumbra termo
final para o isolamento social. Meta 2 - Realizar evento científico multidisciplinar na jurisdição do Tribunal
Regional sobre o tema do biênio. Meta 7 - Promover gestões junto às Escolas Judiciais, instituições de
ensino, OAB etc. para inclusão do tema de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho nos currículos e
nos programas de concurso e de formação inicial e continuada.
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região: Meta 1 - Promover ações de divulgação do tema do biênio
utilizando as redes sociais como ferramentas. Meta 2 - Realizar evento científico multidisciplinar on-line
sobre o tema do biênio. Meta 3 - Produzir proposições de melhoria institucional decididas a partir de cada
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evento científico on-line.
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região: Meta 1 - Adoção de um programa de humanização destinado
aos servidores e magistrados após o retorno do isolamento, composto por psicólogo, gestor de recursos
humanos, médico etc; Meta 2 - Treinamento de servidores que atuam na linha de frente como seguranças,
atendentes etc a partir de um protocolo adotado nos tribunais, elaborado com a participação do programa
trabalho seguro; Meta 3 - Lives debatendo o trabalho em tempo de pandemia e suas consequências, tendo
como entrevistados engenheiros de segurança, membros do MPT, médicos, psicólogos, comunicadores etc.
Meta 4 - Atuar juntamente com as instituições representativas da sociedade a exemplo das Universidades,
OAB, MPT, Secretarias de Estado da Saúde etc.

Item: 2.5. Ações do 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
ID
Situação atual: A Secom esclareceu que haverá no mês de julho matérias multimídias no site do TST e CSJT
referente ao tema “Saúde e Segurança no Trabalho”, incluindo a Ministra Delaíde como Fonte e
Personagem da matéria temática. No mesmo sentido, notícias de Rádio e Vídeo sobre o assunto do que já
foi produzido pela SECOM, compilando a matérias já elaboradas. Nas redes sociais, uma postagem de
carrossel com identidade visual e slides-post que incluam todas as Regiões, com dados impactantes e frase
de solução do problema.
Encaminhamento: A SECOM vai dar suporte para o desenvolvimento das Artes dos TRTs de forma que a Live
do dia 27 de julho seja divulgada em todos os Tribunais Regionais, em ação conjunta nacional. Sugeriu-se
que houvesse um evento único neste dia e que houvesse um compromisso dos TRTs de cumprir o previsto
na Agenda 2030 do CNJ, no sentido de que fossem pautados processos trabalhistas com essa temática de
acidente de trabalho e doença ocupacional.

Item: 2.6. Ações do Programa no âmbito dos TRTs
ID
Situação atual: Todos os Tribunais Regionais do Trabalho expuseram seus programas e ficou definido que
seriam realizadas cinco Lives, uma para cada Região, no modelo da realizada no dia 10 de junho pelo TRT da
3ª Região, coordenada pelo Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, com o apoio da Escola Judicial.
Encaminhamento: Os gestores nacionais (Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa – Região Norte;
Juiz André Machado Cavalcanti – Região Nordeste; Desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes –
Região Centro-Oeste; Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira – Região Sudeste e Juiz Leonardo Vieira
Wandelli – Região Sul) ficaram responsáveis em organizar uma Live para sua Região, com a participação dos
Gestores Regionais, inclusive na divulgação e demais ações. Importante mencionar que é uma ação do PTS
no âmbito de cada Região, com o apoio do CSJT e do TST.
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Item: 2.6. Sugestões
Situação atual: Boas práticas já estão sendo realizadas em cada TRT

ID

Encaminhamento: Na reunião, foram registradas algumas sugestões, a saber:
1. QR Codes para doações nas Lives, como está sendo feito nas lives dos artistas;
2. Edição de um pequeno vídeo, de 5 minutos, com a Ministra Delaíde, que possa ser apresentado em
cada Live dos Tribunais Regionais, a fim de padronizar a ação;
3. Neste momento histórico, que o Programa Trabalho Seguro se posicionasse contra o racismo ("não
basta não ser racista, temos que ser antirracistas");
4. Se possível incluir a colaboração das Escolas Judiciais;
5. Incluir o tema do acidente de trabalho por coronavírus nas Lives e ações do PTS

A ata foi submetida aos membros do Comitê e convidada, que a aprovaram.
Nome

Assinatura

Participantes da Reunião:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adriano mesquita dantas
Adhara Campos Vieira
Alessandro jaco de almeida
Alexandre correa da cruz
Alexandre Erico Alves da
Alexandre Teixeira de Freitas
Amábile Rego Marques
Ana Maria Aparecida
André Machado Cavalcanti
André Wilson Avellar de Aquino
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Beatriz Theodoro
Bianca Tenório Calaça
Carlos Rebonatto
Delaíde Alves Miranda Arantes
Denise Alves Horta
Ediandro Martins
Edilson Carlos de Souza
Fábio André de Farias
Firmino Alves Lima
Francisca Nepomuceno
Francisco José Gomes da Silva
Francisco Montenegro
Germana de Morelo
Guilherme Santos de Castro
Ivani Contini Bramante
Juiz Ricardo Janh
Júlia Nunes
Júlio Bebber
Leonardo Wandelli
Liliana Boueres
Lorival Ferreira dos Santos
Lorena de Mello Rezende Colnago

M Raquel Zagari Valentim
Márcia Nunes da Silva
Márcia Nunes da Silva
Márcio Alexandre
Mariana Gomes Barbosa
Maurício Westin
Mônica Siqueira Dutra Pinto
Patrícia Therezinha de Toledo
Raimundo Itamar Lemos
Roberto Guglielmetto
Rubem Dias do Nascimento Júnior
Sandro Nahmias Melo
Simone Medeiros Jalil
Taciana Geisel
Tatiana Pitombo
Thenisson Doria
Valéria Rodrigues
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50. Walter Roberto Paro
51. Welingtom Luís Peixoto
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