PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

6ª Reunião dos Gestores Nacionais do Programa Trabalho Seguro
Via Chamada de Vídeo – 20/08/20 15h-16h

PROPOSTA DE PAUTA

1. Pendências de reuniões anteriores

Identificador

1.1 Meta 9 do CNJ.
1.2 Definições finais sobre o Webnário do Programa Trabalho Seguro.
1.3 Material Revista Preven: divulgação de material do Programa Trabalho Seguro.

2.

Itens para pauta

Identificador

2.1 Meta 9 do CNJ: análise e validação do Plano de Ação.
2.2 Definições finais do webnário de 28/08 às 16h (organização da live – ordem de fala
de cada Gestor Nacional e prazo para envio das perguntas aos palestrantes e à
SECOM)
2.3 Material Revista Preven – divulgação de material do Programa Trabalho Seguro.
2.4 Informes.

3.

Pendências de reuniões anteriores

Identificador

3.1 Vide item 1.

4.

Deliberações via e-mail

Identificador

4.1 Houve deliberação por grupo de WhatsApp referente à confirmação dos
palestrantes do Webnário, bem como sobre a liberação do valor reservado para
custeio de diárias e passagens dos Gestores Nacionais para ações do TST.

5.

Agendamento da próxima reunião

Identificador

5.1 A próxima reunião será agendada no início de setembro.
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ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

20/08/2020

No dia 20 de agosto de 2020, por vídeo-conferência, das 15h às 16h, ocorreu a Reunião dos Gestores
Nacionais e Regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à aprendizagem e
do Programa Trabalho Seguro. Ministra Delaíde Arantes comunicou a ausência do Desembargador
Sebastião Geraldo de Oliveira, da Região Sudeste, por motivos particulares.
Estiveram presentes os seguintes membros do referido Comitê, bem como das servidoras da
Assessoria de Governança e Gestão Estratégica (AGGEST-CSJT):
Nome
Ministra Delaíde Miranda Arantes
Coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro
Márcia Nunes da Silva Bessa
Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Região
Norte

Maria Beatriz Theodoro Gomes
Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Região
Centro-Oeste

Juiz André Machado Cavalcanti
Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região Região
Nordeste

Juiz Leonardo Vieira Wandelli
Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – Região
Sul

Ivan Bonifácio
Assessora de Governança e Gestão Estratégica

Taciana Giesel
Servidora SECOM
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Alessandro Jacó
Servidor SECOM
Anna Carolina Villela de Brito
Servidora SECOM
Júlia Nunes
Servidora TST lotada na AGGEST

Adhara Campos Vieira
Servidora TST lotada na AGGEST

Após agradecer a presença de todos, encaminhou a discussão dos itens da pauta:
ID
Item:

2.1 Meta 9, CNJ – análise e validação do Plano de Ação.

Situação atual: foram apresentadas informações sobre a Meta 9 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) ao
Comitê Nacional, a fim de validar e verificar concordância com a proposta.
Em 2019, no âmbito da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho aprovou para o ano de
2020 a Meta Nacional 9, voltada a todos os tribunais do segmento.
A Meta 9 de 2020 busca integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. Especificamente para o TST e os TRTs
tem o objetivo de realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030.
De acordo com a meta, com foco na realização de ações de prevenção, o Tribunal, dentre os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), escolheu o Objetivo 8: "Trabalho Decente e Crescimento Econômico",
com intuito de promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todas e todos.
Nesse sentido, a Justiça do Trabalho desenvolve o Programa Trabalho Seguro, ao qual caberia, dentro do
proposto o seguinte: validação político institucional (Comitê do Programa e Presidência do TST/CSJT); revisão
textual; programação visual; e, estratégicas de divulgação da cartilha.
Foi incluída pela equipe da AGGEST uma fase de capacitação (que não havia sido pensada pela Conselheira
do CNJ) para que a futura Cartilha alcance maior efetividade. Para essa última entrega (capacitação) há
pretensão de se contar com o apoio dos Gestores Regionais.
Dr. Wandelli citou a importância de termos indicadores mais qualitativos na atuação dos Programas.
Registrou a experiência do Relatório Justiça em Números que quantifica velocidade, produção e
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quantificação. Pontuou a importância de ter indicadores quantitativos e qualitativos para a construção e
monitoramento de políticas públicas de acesso à justiça.
Ivan colocou que o CNJ avançou muito em demonstrar o funcionamento do Poder Judiciário em termos
quantitativos. Os 17 objetivos da ONU demonstram que o acesso à Justiça não é somente acesso ao Poder
Judiciário. Falou do Projeto Observatório de Justiça no qual IPEA, IBGE e Ministério da Justiça fizeram pesquisa
no sentido de não se ter informação além do Poder Judiciário. Registrou que há uma lacuna na compreensão
do atendimento aos excluídos do sistema social. Esclareceu o trabalho que está sendo desenvolvido a partir
de uma demanda do CNJ no sentido de produção da cartilha do Programa Trabalho Seguro em relação às
barreiras, com prazo até novembro e divulgação em dezembro. A proposta de Plano de Trabalho é a produção
de uma cartilha para orientar trabalhadores de barragem para desenvolver formas de garantir um trabalho
seguro dentro deste escopo. Em 2021, será realizada a capacitação relativa ao tema, de forma que esta ação
será o cumprimento da meta 9 pelo TST.
Após a validação do disposto acima, a Comissão Nacional do Programa Trabalho Seguro irá apreciar o Plano
de Ação apresentado, o qual será submetido à Assessoria de Gestão Estratégica do TST para validação e
submissão à Ministra Presidente do TST/CSJT.
Dr.ª Márcia Nunes colocou a importância da participação das metas da ODS, que considera como uma
oportunidade.
Dr. Wandelli pontuou que uma cartilha para trabalho em barragens é algo bem complexo e distinto de
proteção ao COVID. Citou as Notas técnicas emitidas pelo MPF e MPT e a nota técnica da Secretaria de
Trabalho e Previdência. Indicou a importância de ter um discurso de abordagem da percepção de risco,
desenvolvido pelo Dr. João Areosa, que seria uma grande contribuição da segurança em barragem, e o Dr.
Mário Parreira, destacando que ambos fizeram palestras no Evento do PTS.
Dr.ª Maria Gomes pontuou a necessidade de se utilizar uma linguagem acessível e equipe técnica de
comunicação inclusive para elaboração desta Cartilha, considerando inclusive que alguns trabalhadores não
detêm escolaridade. Registrou a importância de equilibrar profundidade e acessibilidade.
Dr. André se colocou à disposição para colaborar com a Cartilha.
Ministra Delaíde pediu para agendar a reunião na primeira semana de setembro para propor as ações para
os Programas e definir a questão do Webnário.
Ivan colocou os dois caminhos possíveis: produzir pela SECOM ou buscar patrocínio. Reunião preliminar dos
gestores nacionais com os produtores de conteúdo, juiz federal responsável pelo caso de Brumadinho. Em
princípio será uma Cartilha feita pela SECOM do TST.
Encaminhamento: (1) após sugestão dos Gestores Nacionais, o Plano de Ação foi aprovado e será submetido
à Assessoria de Gestão Estratégica do TST para continuidade do trâmite de aprovação e validação. (2) Reunião
da Cartilha será realizada no dia 26/08/2020 às 18h com a equipe do CNJ que assessora a Conselheira Maria
Tereza Uille e a equipe da AGGEST. (3) Contato com os Drs. João Areosa e Dr. Mário Parreira para contribuírem
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com a Cartilha do Programa Trabalho Seguro – CSJT, em parceria com o CNJ, para tratar do tema das
Barragens.

2.2 - Definições finais do Webnário de 28/08 às 16h

ID

Item:
Situação atual: após envio das informações sobre o evento à SECOM do TST para organização técnica do
Webnário e produção da arte de divulgação, faltam as seguintes definições: organizar a ordem de fala de
cada Gestor Nacional e prazo para envio das perguntas aos palestrantes e à SECOM – essa última pediu
urgência, pois necessita passar o roteiro para Ministra Presidente. É necessário ainda: (a) agendamento de
dia para realização de teste do evento; (b) aprovação da arte do evento – a ser apresentada pela SECOM.
Julia pontuou que o sistema do TST não suportaria os cinco gestores e dois palestrantes e sugeriu que o
evento fosse gravado.
Ministra Delaíde explicou que esse formato descaracterizaria a dinâmica pensada para o evento. Comentou
o êxito das lives e traçou uma explicação para a equipe da SECOM (Taciana e Jacó) a respeito do planejamento
do Webnário. Avisou que Ministra Cristina e Ministra Delaíde irão apenas apresentar o evento em no máximo
15 minutos e que os palestrantes podem fazer suas exposições e depois sair do evento.
Taciana explicou que a plataforma sustenta no máximo 7 palestrantes e a sugestão da SECOM sugeriu incluir
uma pessoa da equipe técnica e que as perguntas fossem feitas por meio de vídeos gravados.
Encaminhamento: o formato ficou definido no sentido de 4 gestores participarem e um ficar responsável
pelo vídeo das perguntas. O envio das perguntas deve ser realizado até segunda-feira, 24 de agosto, e o
evento será transmitido pelo Canal do YouTube. O card de divulgação será enviado hoje com duas opções de
layout para aprovação dos gestores.
Item:

2.3 Material Revista Preven – divulgação de material do Programa Trabalho ID
Seguro.

Situação atual: apreciação do material recebido via e-mail, a fim de confirmar se a logística de divulgação
dessa parceria será feita por cada Gestor Nacional aos Gestores Regionais de sua Região.
Encaminhamento: deliberação no grupo do whatsapp
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Outros assuntos:
3.1 Informes

ID

Item:

1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

6ª Reunião dos Gestores Nacionais do Programa Trabalho Seguro
Via Chamada de Vídeo – 20/08/20 15h-16h
Registra-se a confirmação da participação da Ministra Presidente no Webnário do Programa Trabalho
Seguro.

A ata foi submetida aos membros do Comitê, que a aprovaram.
Nome
Ministra Delaíde Miranda Arantes

Assinatura

Coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa
Trabalho Seguro
Márcia Nunes da Silva Bessa

Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Região Norte
Maria Beatriz Theodoro Gomes

Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região Região Centro-Oeste
Juiz André Machado Cavalcanti

Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
Região Nordeste

Juiz Leonardo Vieira Wandelli
Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
– Região Sul

Ministra Delaíde Miranda Arantes
Coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa
Trabalho Seguro
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