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ODS Relacionado Unidade de Implantação Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Sociedade Realizar um conjunto de 
atividades para sensibilizar a 
sociedade sobre a importância do 
dia mundial de luta contra o 
trabalho infantil 
(Meta 11 do CNJ) 

2020 Combate ao 
trabalho infantil e 
estímulo à 
aprendizagem 

Sensibilizar a sociedade 
sobre a importância do dia 
mundial de luta contra o 
trabalho infantil 

PROAD 2075/2020 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

TRT12 Impulsionar a conciliação das 
ações cadastradas exclusivamente 
a acidente de trabalho e/ou a 
doenças ocupacionais para 
atendimento da Meta 9/2020 do 
CNJ, vinculadas aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS 8), da Agenda 2030 

2020 Trabalho Decente 
e Crescimento 
Econômico 

A iniciativa visa reduzir o 
tempo da prestação 
jurisdicional de ações 
judiciais cadastradas 
exclusivamente a acidente 
de trabalho e/ou a doença 
ocupacional e ao mesmo 
tempo estimular a 
conciliação. 

PROAD 5171/2020 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

TRT12 META 9: Primeiro grau busca 
conciliar processos de acidente de 
trabalho ou doença ocupacional 

2020 Trabalho Decente 
e Crescimento 
Econômico 

As unidades de primeiro 
grau do TRT-SC têm até 
outubro para incluir na pauta 
de conciliação todos os 
processos relativos a 
acidente de trabalho ou 
doença ocupacional. A 
solicitação é da Corregedoria 
Regional e do Programa 
Trabalho Seguro (PTS) em 
Santa Catarina, para que o 
Tribunal cumpra neste ano 
uma meta do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
relacionada à agenda da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

_________________ 
 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Sociedade Elaboração de vídeo sobre a Meta 
9 para o II Encontro Ibero-
Americano da Agenda 2030 no 
Poder Judiciário 

2020 Trabalho Decente 
e Crescimento 
Econômico 

Durante o encontro foram 
exibidos vídeos enviados por 
diversos tribunais 
apresentando como cada um 
deles implementou a Meta 

_________________ 
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Nacional 9 do Poder 
Judiciário, que prevê ações 
de prevenção ou 
desjudicialização de litígios 
voltadas aos ODS. 
 
No vídeo produzido pela 
Secretaria de Comunicação 
Social do TRT-SC exibido 
durante o evento, a 
desembargadora Lourdes 
Leiria expôs um dos planos 
de ação do órgão. No caso 
da Justiça do Trabalho, o 
ODS escolhido para a 
integração é o de número 8 
(são 17 objetivos ao todo), 
qual seja: promover o 
crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno 
e produtivo e trabalho 
decente para todos. 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Sociedade Elaboração de uma Cartilha de 
Acessibilidade do TRT da 12ª 
Região, para o público-alvo adulto, 
tanto para quem não tem 
deficiência, como para quem é 
pessoa com deficiência, bem como 
para as pessoas que trabalham 
nos recursos humanos e a 
sociedade em geral, com o 
objetivo de apresentar conceitos, 
informações e orientações a serem 
observadas no relacionamento 
com pessoas com deficiência. 

2020 Acessibilidade Praticar a acessibilidade e a 
inclusão como meio de 
transformação social é 
acreditar num futuro com 
maior qualidade de vida. 
Assim, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região - 
Santa Catarina desenvolve 
ações de acessibilidade e 
inclusão junto as suas 
rotinas de atividades para o 
cumprimento desses 
objetivos. 

PROAD 10592/2020 
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ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Sociedade Cartilha sobre cidadania 
denominada de “Você Sabia? 
Conversando sobre cidadania”. 

2020 Educação A nova cartilha amplia o 
leque de materiais ofertados 
pelo Programa, buscando 
despertar nas crianças a 
ideia de cidadania, a 
organização do Estado 
Brasileiro, o direito ao voto, 
a atuação dos três Poderes, 
enfocando o papel exercido 
pelo Judiciário e 
especificamente pela Justiça 
do Trabalho, inserindo ainda 
a temática do combate ao 
trabalho infantil e o estímulo 
à aprendizagem. 

Em elaboração 
 
PROAD 10593/2020 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

------------------------------------
- 

Portaria PRESI nº 246/2020 
Institui Laboratório de inovação, 
inteligência e objetivos de 
desenvolvimento Sustentável do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
12ª Região - LIODS-TRT12. 

2020 Inovação • fomentar atividades de 
pesquisa e inovação no 
TRT da 12ª Região; 

• monitorar e promover a 
gestão judicial processual 
e administrativa dos dados 
da Agenda 2030 no âmbito 
do TRT da 12ª Região; 

• elaborar e implementar 
plano de ação com 
soluções conjuntas  
voltadas à melhoria da 
gestão pública, visando 
evitar judicialização 
excessiva, e outras 
agendas de interesse 
global; 

• conectar agentes públicos, 
iniciativa privada, 
instituições de ensino e 
pesquisa, associações e 
entidades de classe e 
demais pessoas e 
organizações que possam 

_________________ 
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auxiliar o TRT da 12ª 
Região a resolver  
problemas reais da Justiça 
do Trabalho;  

• apoiar a administração do 
TRT da 12ª Região na 
busca de soluções para 
problemas complexos, 
tomando por base 
metodologias de inovação 
e inteligência que 
considerem a empatia, 
colaboração 
interinstitucional e a 
experimentação. 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Sociedade Elaboração e divulgação do vídeo 
“Programa Jovem Aprendiz” 

2020 Combate ao 
trabalho infantil e 
estímulo à 
aprendizagem 

A ação proposta tem o 
objetivo de sensibilizar e 
chamar a atenção da 
sociedade em geral, que a 
aprendizagem é um 
importante instrumento de 
profissionalização de 
adolescentes, na medida 
em que permite sua 
inserção simultânea no 
mercado de trabalho e em 
cursos de formação técnico-
profissional, com garantia 
de direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

Em elaboração 
 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Secretarias de Educação de 
Palhoça e São José  

Aquisição e doação de 2.000 (dois 
mil) máscaras infantis em 
parceria e recurso do TRT12, 
para serem distribuídas às 
crianças carentes 

2020 Combate ao 
trabalho infantil e 
estímulo à 
aprendizagem 

Proteger crianças que vivem 
em comunidades carentes, 
tendo em vista a conclusão 
já consolidada acerca do 
potencial das máscaras em 
relação à defesa contra o 
contágio e propagação do 

_________________ 
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vírus responsável pela 
pandemia da Covid-19. 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Secretarias de Educação de 
Chapecó e Itajaí  

Aquisição e doação de 2.166 (dois 
mil cento e sessenta e seis) 
máscaras com recursos do 
Programa para serem distribuídas 
às crianças carentes 2020 

Combate ao 
trabalho infantil e 
estímulo à 
aprendizagem 

Proteger crianças que vivem 
em comunidades carentes, 
tendo em vista a conclusão 
já consolidada acerca do 
potencial das máscaras em 
relação à defesa contra o 
contágio e propagação do 
vírus responsável pela 
pandemia da Covid-19.  

_________________ 
 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Sociedade Divulgação, por meio das redes 
sociais do TRT-12, de parte dos 
desenhos premiados no Concurso 
de Desenhos realizado pelo PCTI 
e TRT-12 no ano de 2019 

2020 

Campanha com o 
tema “Criança não 
trabalha: lugar de 
criança é na 
escola” marca a 
ação voltada ao 
dia mundial do 
Combate ao 
Trabalho Infantil e 
de Estímulo à 
Aprendizagem 

Divulgar a campanha 
voltada à erradicação do 
trabalho infantil realizada 
por meio de concurso de 
desenho, dando publicidade 
aos trabalhos dos alunos do 
quarto ano do ensino 
fundamental das cidades 
participantes do projeto 
(que agregou a formação 
de professores e a 
discussão do tema em sala 
de aula e resultou em 
retratos do olhar das 
crianças sobre as diversas 
formas de trabalho infantil 
que ainda são realidade no 
Estado) 

_________________ 
 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

Sociedade Campanha com uma série de 04 
vídeos curtos, gravados pelas 
juízas e gestoras Patrícia 
Sant’Anna, Lisiane Vieira, Desirré 
Dorneles de Ávila Bollmann e 
Janice Bastos com temas que 
envolvem o combate ao trabalho 
infantil e estímulo à 

2020 
Campanha 30 
anos do ECA 

Conscientização da 
sociedade acerca da 
necessidade de tomar 
medidas imediatas e 
eficazes para proibir e 
eliminar o trabalho infantil. 

_________________ 
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aprendizagem, dando visibilidade 
à data que comemora os 30 anos 
do ECA 

ODS8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico 

TRT12 Instalação e substituição de 
plotagens nas instalações físicas 
da Sede deste Tribunal, Fóruns e 
das Varas Trabalhistas de Santa 
Catarina dos seguintes 
programas: 
Programa de Combate ao 
Trabalho Infantil e Estímulo à 
Aprendizagem e 
Programa Trabalho Seguro no 
Estado de Santa Catarina. 

2020 Combate ao 
Trabalho Infantil e 
Estímulo à 
Aprendizagem e 
 
Programa 
Trabalho Seguro 

Dar conhecimento e obter 
engajamento da sociedade, 
por meio da comunicação 
visual que a Justiça do 
Trabalho está engajada nas 
lutas pela erradicação do 
trabalho infantil, por meio do 
Programa de Combate ao 
Trabalho Infantil e de 
Estímulo à Aprendizagem, e 
pela condição digna e segura 
na execução do trabalho, 
por meio do Programa 
Trabalho Seguro. 

-------------------------- 

 


