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Apresentação 
 
28 DE ABRIL, UM DIA PARA NÃO ESQUECER 

 

Por meio da Lei n. 11.121/05, o Brasil instituiu há 15 anos o “Dia Nacional 
em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”, celebrado no dia 28 
de abril de cada ano, seguindo a diretriz emanada pela Organização Internacional do 
Trabalho, que no ano de 2003 designou também o dia 28 de abril para lembrar 
dessas vítimas no mundo inteiro. É um dia que historicamente tem o seu marco na 
trágica acidentalidade em uma mina de carvão em 1969, que resultou no óbito de 78 
trabalhadores no estado da Virginia, nos Estados Unidos da América. 

O Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina colhe desta oportunidade 
para pronunciar sua preocupação com o expressivo número de casos de acidentes e 
de doenças do trabalho que diuturnamente são acometidos os trabalhadores nesse 
rico estado da Federação e nas mais diversificadas de suas atividades. 

Essa preocupação se realça ainda mais neste período de pandemia do 
Covid-19, o que impõe a exortação para o cumprimento das normas de segurança e 
medicina do trabalho em todas as atividades de produção de bens e de serviços. 

No entanto, importa aqui fazer um registro especial para os trabalhadores 
dos setores da saúde, que heroicamente neste momento enfrentam o risco de 
acentuada contaminação por estarem na linha de frente desta guerra contra o 
coronavírus. 

A imprensa tem mostrado regularmente o descaso a que esses 
trabalhadores são expostos para executarem suas funções, sem as adequadas 
condições de higiene, segurança e saúde. A precariedade e a insuficiência de 
equipamentos de proteção individual e coletiva nesse setor não é fruto exclusivo 
deste momento de doença altamente contagiante. 

As atividades de atendimento hospitalar são as que mais afastam 
trabalhadores por acidentes e doenças do trabalho no Brasil. Em Santa Catarina, 
não é diferente. De 2016 a 2018 (último dado disponibilizado pelo INSS), foram 
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5.787 casos no estado, representando 7,3% das ocorrências devidamente 
comunicadas ao INSS, ou seja, emitidas por Comunicação de Acidentes de Trabalho 
(CAT). No período, houve uma morte. O índice está abaixo da média nacional, de 
11% e 63 mortes. Os dados foram extraídos da plataforma Observatório de 
Segurança e Saúde no Trabalho, mantido pelo Ministério Público do Trabalho. 

Os dados são alarmantes, já vem de longa data e não se resumem a 
médicos e enfermeiros, mas a todos os que executam as suas atividades na área de 
ambiente hospitalar, dado o risco elevado de contaminação por agentes químicos e 
biológicos e por radiação ionizante. A NR 32 auxilia na identificação de riscos e, por 
isso, é importante que seja rigorosamente cumprida para dar segurança a esses 
profissionais, a fim de que possam executar dignamente suas atividades. 

O tema do biênio 2020/2022 do Programa Trabalho Seguro - “Construção do 
Trabalho Seguro e Decente em Tempos de Crise” - é muito apropriado para, além de 
conscientizar, implementar de fato a cultura prevencionista e de adoção de medidas 
pró-ativas, que atinjam todos os agentes sociais, públicos e do mundo laboral. Só 
assim, as condições de trabalho serão dignas e saudáveis, contribuindo 
sensivelmente para minimizar a ocorrência de acidentalidades. 

 

 

 

 

 
 

Roberto Luiz Guglielmetto 
Desembargador Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro 
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1. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho – 

Programa Trabalho Seguro  

O Programa Trabalho Seguro foi instituído pela Resolução CSJT nº 96/2012 
com objetivo de desenvolver, em caráter permanente, ações voltadas à promoção da 
saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST. 

As atividades do Programa são norteadas pelas seguintes linhas de atuação: 
política pública; diálogo social e institucional; educação para a prevenção; 
compartilhamento de dados e informações; estudos e pesquisas; efetividade 
normativa e eficiência jurisdicional. 

 

2. Metas 2. Metas 2. Metas 2. Metas (Bi)(Bi)(Bi)(Bi)Anuais do Programa Trabalho SeguroAnuais do Programa Trabalho SeguroAnuais do Programa Trabalho SeguroAnuais do Programa Trabalho Seguro    

ANO TEMA 

2012 Acidente na construção civil 

2013 Acidente no setor de transportes 

2014 Acidente com trabalhadores rurais 

2015 Acidente nos trabalhos com máquinas 

2016 

2017 
Transtornos mentais relacionados ao trabalho 

2018 

2019 

Violência no trabalho: enfrentamento e 

superação 

2020 

2021 

Construção do trabalho seguro e decente em 

tempos de crise: prevenção de acidentes e de 

doenças ocupacionais 
 
 

2.1. Cumprimento das Metas – 2020  

O Ofício Circular CSJT.SG.AGGEST nº 17/2020 comunicou que a Comissão 
Nacional e os Gestores Regionais do Programa Trabalho Seguro (PTS) deliberaram 
que, em razão dos recentes acontecimentos no Brasil e no mundo ocasionados pelo 
coronavírus, excepcionalmente no biênio 2020-2021 as metas do Programa fossem 
anuais. 
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Com ações pautadas no tema do biênio 2020-2021 - Construção do trabalho 
seguro e decente em tempos de crise: prevenção de acidentes e de doenças 
ocupacionais – o Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina durante o o ano de 
2020 às Metas nacionais estabelecidas, conforme a seguir transcrito. 

 

2.1.1. META 1. “Realizar evento científico multidisciplinar na jurisdição do Tribunal 
Regional sobre a Covid-19, de forma virtual.” 

 
2.1.1.1. LIVE ocorrida em 03 de dezembro de 2020. 
Evento on line promovido pela UNOESC com a participação da Juíza Gestora 
Auxiliar Lisiane Vieira e representantes do INSS e a Universidade, abordando 
o tema Respeito e Inclusão de reabilitados em acidentes de trabalho e 
pessoas com deficiências e o mercado de trabalho (identificação de 
competências e limitações por equipe especializada, com emissão de laudo). 

 
 

2.1.2. META 2: "Atuar em parceria com as Escolas Judiciais ou com instituições 
públicas e privadas para divulgar medidas de prevenção da saúde mental, após o 
trauma da pandemia da Covid-19.” 

 
2.1.2.1. LIVE ocorrida em 22 de setembro de 2020. 
Evento on line promovido pelo PTS-SC e pelo TRT-SC, com apoio da EJUD-
12, com o tema Trabalho saudável em tempos de pandemia, aspectos 
psicossociais e ergonômicos do trabalho.  
O Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn coordenou a live transmitida pelo canal 
do YouTube da Escola Judicial, a qual contou com a participação da psicóloga 
Elaine Dal Col da Silva e da fisioterapeuta Angela Carbonera Mazzi, ambas 
servidoras do TRT-SC, abordando as novas e atuais variáveis do trabalho 
visando evitar problemas de saúde, tanto de ordem física como mental. 

 
 

2.1.3. META 3: " Colaborar com os Tribunais Regionais para promoção de medidas 
de segurança e saúde dos magistrados e servidores, em razão da Covid-19 e 
especialmente no que se refere à retomada gradativa do trabalho presencial.” 

 
2.1.3.1. REUNIÃO ocorrida em 27 de agosto de 2020. 
O Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz Guglielmetto e o Juiz Gestor 
Regional Ricardo Jahn participaram da reunião por videoconferência do 
Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores para 
tratar de assunto relativo à retomada do trabalho presencial visando a 
promoção de medidas de segurança e saúde dos magistrados e servidores, 
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em razão da Covid-19 e especialmente no que se refere à retomada gradativa 
do trabalho presencial. 
 
 

3. Gestão Nacional do Programa Trabalho Seguro – 2020-2021 

Coordenação: Presidência do CSJT 

 

Composição do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro: 

� Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, do TST, Coordenadora 

� Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT da 3ª Região 

� Desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes, do TRT da 23ª Região 

� Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa, do TRT da 11ª Região 

� Juiz do Trabalho André Machado Cavalcanti, do TRT da 13ª Região 

� Juiz do Trabalho Leonardo Vieira Wandelli, do TRT da 9ª Região 

 

Gestores Nacionais do Programa Trabalho Seguro 

 
Coordenadora: Ministra DELAÍDE ALVES MIRANDA 
Tribunal Superior do Trabalho 
 
Representante da Região Sudeste 
Desembargador SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) 
 
Representante da Região Centro-Oeste 
Desembargadora MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) 
 
Representante da Região Norte 
Desembargadora MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA 
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) 
 
Representante da Região Nordeste 
Juiz do Trabalho ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI 
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB) 
 
Representante da Região Sul 
Juiz do Trabalho LEONARDO VIEIRA WANDELLI 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
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4. Gestão Regional do Programa Trabalho Seguro – 2020-2021 

Gestores Regionais do PTS-SC: 
� Desembargador Roberto Luiz Guglielmetto  

� Juiz Ricardo Jahn  

 
Gestores Auxiliares do PTS-SC: 

� Juiz Elton Antônio de Salles Filho – 1ª Circunscrição (a partir de 30-06-
2020) 

� Juíza Maria Aparecida Ferreira Jeronimo - 1ª Circunscrição 
� Juiz Rogério Dias Barbosa – 2ª Circunscrição 

� Juiz Rodrigo Goldschmidt – 3ª Circunscrição 

� Juiz Elton Antônio de Salles Filho - 3ª Circunscrição (até .30-06-2020) 
� Juiz Alessandro Friedrich Saucedo – 4ª Circunscrição (a partir de 30-06-

2020) 
� Juiz Daniel Lisboa – 4ª Circunscrição (até .30-06-2020) 
� Juíza Lisiane Vieira – 5ª Circunscrição 

� Juiz Fabio Moreno Travain Ferreira - 6ª Circunscrição  

� Juíza Hérika Machado da Silveira Cecatto – 7ª Circunscrição 

� Juiz Daniel Lisbôa – 7ª Circunscrição (a partir de 30-06-2020) 
� Juiz Carlos Frederico Carneiro – 8ª Circunscrição 

� Juíza Ana Paula Flores – 9ª Circunscrição 
� Juíza Adriana Xavier de Camargo – 10ª Circunscrição 

� Juiz Leonardo Rodrigues Itacaramby Bessa – 11ª Circunscrição (a partir 
de 30-06-2020) 

� Juíza Paula Naves Pereira dos Anjos – 11ª Circunscrição (a partir de 30-
06-2020) 

� Juiz Alessandro Friedrich Saucedo – 11ª Circunscrição (até 29-06-2020) 

 
(Portaria SEAP nº 167/2017). 
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5. Parceiros do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina 
Atualmente o PTS-SC conta com 133 entidades parceiras, dentre elas 

associações, sindicatos, federações, confederações, conselhos, fundações, 
municípios, empresas e outros. 

O Termo de Adesão ao Programa Trabalho Seguro é o documento utilizado 
para celebrar parceria com o PTS-SC. 
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6. Minuta de projeto de lei recomendada aos municípios:6. Minuta de projeto de lei recomendada aos municípios:6. Minuta de projeto de lei recomendada aos municípios:6. Minuta de projeto de lei recomendada aos municípios:    
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7. Quadro das atividades realizadas em 207. Quadro das atividades realizadas em 207. Quadro das atividades realizadas em 207. Quadro das atividades realizadas em 2020202020    

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Programa Trabalho Seguro 
em Santa Catarina, durante o ano de 2020, destacam-se: 

 

TIPO DE ATIVIDADE 2020 

VISITAS 2 

REUNIÕES 10 

ENTREVISTAS 2 

EVENTOS DO PTS-SC 1 

EVENTOS VIRTUAIS 7 

PALESTRAS 4 

ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO 2 

CELEBRAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS 1 

PUBLICAÇÕES 1 

INOVAÇÕES 4 

TOTAL 34 
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8. Descrição das atividades realizadas em 208. Descrição das atividades realizadas em 208. Descrição das atividades realizadas em 208. Descrição das atividades realizadas em 2020202020        
8.1. Visitas8.1. Visitas8.1. Visitas8.1. Visitas    

8.1.1. Visita à empresa Itagrés 

Local: sede da empresa em Tubarão, SC 

Data: 05 de fevereiro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 
Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

JUIZ VISITA FÁBRICA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS NO SUL DO ESTADO 

 

Juiz Ricardo Jahn (de terno) conheceu o chão de fábrica da Itagres 

Dando continuidade ao projeto que visa a conscientização da sociedade para a importância de 

atuar na prevenção dos acidentes de trabalho, o juiz Ricardo Jahn, um dos gestores regionais 

do Programa Trabalho Seguro (PTS), conheceu na quarta (5) o chão de fábrica da produtora de 

revestimentos cerâmicos Itagres, em Tubarão. Jahn falou aos empresários e trabalhadores 

sobre medidas que podem ser tomadas no ambiente laboral para evitar acidentes.  

Fundada em 1982 como Pisos Tubarão, a empresa iniciou suas atividades na produção de 

revestimentos em pequenas quantidades. Quase dez anos depois, virou a Itagres. Atualmente, 

conta com 400 colaboradores.  

Para o advogado da empresa, Marcos Morais, a visita proporcionou uma troca de experiências 

bastante proveitosa. “Além de ter conhecido "in loco" o nosso processo produtivo, o juiz 

Ricardo falou de atitudes que mudaram a percepção sobre segurança no trabalho em outras 

empresas, nos estimulando a aplicá-las aqui na Itagres”, assinalou o advogado, que acredita 

que a conscientização é o maior desafio. 

 

 

8.1.2. Visita à empresa Cejatel 

Local: sede da empresa em Jaguaruna, SC 

Data: 12 de fevereiro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

EMPRESA DE PISOS E TELHAS DE SC É CONVIDADA PARA PARCERIA COM O PROGRAMA 
TRABALHO SEGURO 

 
 

Juiz Ricardo Jahn ao lado de representantes da Cejatel 

 
A Cejatel, indústria de pisos e telhas de Jaguaruna, foi convidada para ser parceira do 

Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. O pedido partiu do juiz Ricardo Jahn, gestor 

regional do Programa Trabalho Seguro (PTS), durante visita ao chão de fábrica da empresa na 

última semana (12).  

Além de conhecer a estrutura do local, o magistrado procurou sensibilizar os trabalhadores e 

empregadores sobre as consequências da falta de segurança no trabalho, tanto para os 

envolvidos, como para a própria sociedade e o poder público. Jahn também apresentou dados 

de acidentes do Brasil. 

A advogada da empresa, Evelyn Kuerten, considerou bastante benéfica essa aproximação do 

Judiciário. “Foram abordados temas de suma importância sobre prevenção à saúde do 

trabalhador e iniciativas de práticas educativas sobre segurança do trabalho”, afirmou, 

contando ainda que os diretores da empresa ficaram agradecidos pela visita que permitiu 

sentir o Judiciário “não como um cobrador, mas um incentivador do trabalho”. 

No mercado desde a década de 70, a Cejatel conta com três fábricas, onde atuam cerca de 

400 colaboradores. Seus produtos são exportados para mais de 50 países. 
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8.2. Reuniões8.2. Reuniões8.2. Reuniões8.2. Reuniões    

8.2.1. 1ª Reunião dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa Trabalho 
Seguro 

Local: Sede do TST em Brasília, SC 

Data: 19 de fevereiro de 2020 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

GESTORES DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO PARTICIPAM DE ENCONTRO NACIONAL NO TST 

Desembargador Roberto Guglielmetto e Juiz Ricardo Jahn representaram Santa Catarina 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) promoveu na quarta (19) a primeira reunião dos gestores 

nacionais e regionais do Programa Trabalho Seguro (PTS). Durante o evento, os participantes 

tiveram a oportunidade de apresentar as boas práticas e discutir as dificuldades encontradas no 

último biênio. 

Santa Catarina foi representada pelos gestores regionais, desembargador Roberto Guglielmetto e 

juiz Ricardo Jahn. Entre as ações apresentadas pelos magistrados constou o Concurso 

Universitário de Peças Publicitárias, realizado com acadêmicos da área de Comunicação sobre o 

tema “Violências no trabalho.”  

Outros assuntos abordados foram o orçamento para as ações do Programa, os temas que 

poderão pautar as atividades dos próximos anos, o cumprimento das metas e as adesões ao PTS - 

somente em Santa Catarina, são mais de 120 parceiros. O desembargador aproveitou a 

oportunidade para convidar os presentes a visitarem o site do Tribunal e conhecerem um pouco 

mais sobre o PTS. 
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8.2.2. Reunião com representante da Spal Indústria Brasileira de Bebidas (Coca-
Cola) 

Local: TRT da 12ª Região em Florianópolis, SC 

Data: 05 de março de 2020 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

GESTOR DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO RECEBE REPRESENTANTE DA COCA-COLA 

 
Desembargador Roberto Guglielmetto e a advogada Cíntia Bernardo 
dos Santos 

 

O desembargador Roberto Guglielmetto, gestor regional do Programa Trabalho Seguro (PTS), 

recebeu nesta quinta (5) a visita da advogada Cíntia Bernardo dos Santos, da Spal Indústria 

Brasileira de Bebidas, uma das franquias da Coca-Cola no país. A iniciativa do encontro partiu do 

interesse da empresa em conhecer o Programa. 

Durante a reunião, o desembargador falou das ações desenvolvidas pelo PTS com o objetivo de 

educar e conscientizar toda a sociedade civil sobre a importância da prevenção aos acidentes de 

trabalho. O magistrado também colocou-se à disposição para ir até a empresa e conversar com os 

colaboradores sobre o assunto.  

A advogada reconheceu o engajamento da Justiça do Trabalho para a redução dos números de 

acidentes e afirmou que terá um encontro com a área jurídica da empresa para conversar sobre 

uma possível adesão ao Programa.  

Com uma de suas fábricas instalada em Antônio Carlos (SC), unidades operacionais de 

distribuição e comercial em todo o estado, a Spal conta hoje com mais 1,6 mil colaboradores, 

sendo 632 na área fabril – no Brasil, são 20 mil. 
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8.2.3. Reunião com a Secretaria de Comunicação do TRT de Santa Catarina 

Local: TRT da 12ª Região em Florianópolis, SC 

Data: 05 de março de 2020 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  

A Direção da SECOM do TRT-SC reuniu-se com o Desembargador Gestor Regional 
Roberto Luiz Guglielmetto para tratar sobre o planejamento das atividades de 
divulgação do Programa para o ano de 2020. 

 

 

8.2.4. 2ª Reunião dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa Trabalho 
Seguro 

Local: Sede do TST em Brasília, SC - videoconferência 

Data: 05 de junho de 2020 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

GESTORES DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO EM SANTA CATARINA PARTICIPAM DE REUNIÃO 

NACIONAL 

 
Juiz Ricardo Jahn e desembargador Roberto Guglielmetto 
(respectivamente 1º e 3º à esquerda da última linha, de cima para 
baixo) representaram o Regional catarinense 
 

Os gestores do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina, desembargador Roberto 

Guglielmetto e juiz Ricardo Jahn, participaram na sexta-feira (5) de uma reunião com cerca de 

outros 50 magistrados gestores regionais e com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

Delaíde Miranda Arantes, coordenadora do Programa no país. 
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No encontro, realizado por videoconferência, foram apresentadas ações realizadas neste ano e 

debatidas dificuldades relacionadas à pandemia da Covid-19. Os gestores de Santa Catarina 

destacaram ainda o total de parcerias firmadas pelo Programa no estado (131) e demonstraram 

preocupação com o número de contaminações de trabalhadores em frigoríficos da região. 

A gestão nacional do PTS também anunciou que será realizado um evento temático para marcar o 

Dia de Prevenção de Acidentes de Trabalho (27 de julho). Houve ainda uma apresentação sobre 

como evitar doenças neste momento de isolamento social, tanto no aspecto da saúde mental 

quanto física. 

 

 

8.2.5. Reunião dos Gestores Regionais da Região Sul do Programa Trabalho Seguro 

Local: Sede do TST em Brasília, SC - videoconferência 

Data: 16 de junho de 2020 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

Os Magistrados Gestores Regionais da Região Sul se reuniram por meio de 
videoconferência para tratativas acerca da realização de live a ser realizada no dia 
23 de julho de 2020, em homenagem ao Dia da Prevenção de Acidentes do 
Trabalho. A maratona de lives sugerida pelo Comitê Nacional do PTS com o tema 
“Construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise” busca conscientizar 
a sociedade sobre a importância da saúde laboral em tempos de pandemia. 

 

8.2.6. Reunião de planejamento dos Gestores Regionais do PTS-SC 

Local: Florianópolis, SC - videoconferência 

Data: 18 de agosto de 2020 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

Reunião por videoconferência entre os Gestores Regionais Desembargador Roberto 
Guglielmetto e Juiz Ricardo Jahn e a servidora assessora para alinhamento de 
projetos do PTS-SC para o 2º semestre de 2020. 

 

 

8.2.7. Reunião do Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e 
Servidores do TRT da 12ª Região 

Local: Florianópolis, SC - videoconferência 

Data: 27 de agosto de 2020 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
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O Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz Guglielmetto e o Juiz Gestor 
Regional Ricardo Jahn participaram da reunião por videoconferência do Comitê 
Gestor de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores para tratar de 
assunto relativo à retomada do trabalho presencial visando a promoção de medidas 
de segurança e saúde dos magistrados e servidores, em razão da Covid-19 e 
especialmente no que se refere à retomada gradativa do trabalho presencial. 

 

 

8.2.8. Reunião da Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina - FIESC 

Local: Florianópolis, SC - videoconferência 

Data: 10 de novembro de 2020 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  

 

REUNIÃO virtual da Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina - FIESC, com a participação do Desembargador Gestor 
Regional Roberto Luiz Guglielmetto falando sobre as relações de trabalho em 
decorrência da pandemia.  

 

 

8.2.9. Reunião de Planejamento da UNOESC e INSS 

Local: Joaçaba, SC - videoconferência 

Data: 13 de novembro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

REUNIÃO de planejamento com a participação da Juíza Gestora Auxiliar Lisiane 
Vieira e representantes da UNOESC e INSS, acerca de projeto que visa apoiar a 
inclusão de reabilitados e PCDs no mercado de trabalho em parceria com o 
Programa Trabalho Seguro -SC. 

 

 

8.2.10. 3ª Reunião dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa Trabalho 
Seguro 

Local: Sede do TST em Brasília, SC - videoconferência 

Data: 10 de dezembro de 2020 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

GESTORES DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO EM SANTAGESTORES DO PROGRAMA 

TRABALHO SEGURO PARTICIPAM DO ÚLTIMO ENCONTRO DE 2020 

 

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) promoveu por meio de videoconferência a 

terceira e última reunião dos gestores nacionais e regionais do Programa Trabalho Seguro 

(PTS) em 2020. Participaram do evento, realizado na última quarta (2), os dois gestores 

regionais do Programa em Santa Catarina: o desembargador Roberto Guglielmetto e o juiz 

Ricardo Jahn. 

O encontro teve por objetivo apresentar os projetos desenvolvidos ao longo deste ano por 

cada Regional, além de discutir questões relacionadas ao orçamento do PTS e propostas de 

temas que irão nortear as atividades do Programa em 2021, entre outros assuntos.  

Na sua fala, o desembargador Guglielmetto destacou a participação do PTS na elaboração e 

execução do plano de ação da Meta 9 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a série de 

vídeos gravados pelos gestores de SC sobre a importância de se manter os ambientes de 

trabalho seguros e saudáveis durante a pandemia da Covid-19.  

O Trabalho Seguro é uma iniciativa do CSJT e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 

parceria com diversas instituições públicas e privadas, com o objetivo de formular e executar 

projetos e ações nacionais com o intuito de reduzir os acidentes de trabalho. 
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8.3. Entrevistas8.3. Entrevistas8.3. Entrevistas8.3. Entrevistas    

8.3.1. Entrevista para a TV Criciúma 

Local: Município de Criciúma, SC 

Data: 21 de abril de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Entrevista à TV Criciúma, com transmissão também pelo Facebook, abordando o 
tema “Algumas reflexões no atual momento de pandemia e a segurança nas 
reflexões políticas, sociais, jurídicas, econômicas e de trabalho considerando o 
mundo global e plano”. Também foi abordado assunto relativo ao Ofício Circular SEI 
nº 1088/2020 do Ministério da Economia, que trata das orientações gerais aos 
trabalhadores e empregadores em razão da pandemia da COVID-19. 

 

 

8.3.2. Entrevista para a NSC TV 

Local: Município de Florianópolis, SC 

Data: 12 de junho de 2020 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Entrevista à NSC TV, com transmissão feita durante o “NSC Notícias” esclarecendo 
as regras para empresas em tempos de COVID-19. 
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8.4. Eventos do PTS8.4. Eventos do PTS8.4. Eventos do PTS8.4. Eventos do PTS----SCSCSCSC    

8.4.1. Live “Trabalho saudável em tempos de pandemia, aspectos psicossociais e 
ergonômicos do trabalho” 

Data: 22 de setembro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 

Evento on line promovido pelo PTS-SC e pelo 
TRT-SC, com apoio da EJUD-12, com o tema 
Trabalho saudável em tempos de pandemia, 
aspectos psicossociais e ergonômicos do 
trabalho. O Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
coordenou a live transmitida no canal do 
YouTube da Escola Judicial a qual contou com 
a participação da psicóloga Elaine Dal Col da 
Silva e da fisioterapeuta Angela Carbonera 
Mazzi, ambas servidoras do TRT-SC, 
abordando as novas e atuais variáveis do 
trabalho visando evitar problemas de saúde, 
tanto de ordem física como mental. 

Cerca de 650 pessoas acessaram o link de 
acesso à live por meio das redes socias do 
TRT-SC, sendo que 141 pessoas preencheram 
o formulário de inscrição ao evento, dentre eles 
magistrados, servidores e público externo. 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

PROGRAMA TRABALHO SEGURO TRANSMITE LIVE SOBRE SAÚDE MENTAL E FÍSICA EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Com o intuito de alertar sobre os cuidados com a saúde mental e física, o Programa Trabalho 

Seguro em Santa Catarina realiza, na próxima terça (22), às 17h, a live “Trabalho saudável em 
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tempos de pandemia: aspectos psicossociais e ergonômicos do trabalho”. A palestra será 

transmitida no canal do YouTube da Escola Judicial sob a coordenação do gestor regional do 

Programa, juiz Ricardo Jahn. 

Para falar sobre o assunto, foram convidadas a psicóloga Elaine Dal Col da Silva e a 

fisioterapeuta Angela Carbonera Mazzi, ambas da Coordenadoria de Saúde do TRT-SC. A 

participação no evento poderá ser averbada por magistrados e servidores como horas de 

treinamento. 
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8.5. Eventos 8.5. Eventos 8.5. Eventos 8.5. Eventos virtuaisvirtuaisvirtuaisvirtuais    

8.5.1. Participação em live promovida pela AMATRA 12 com o tema “Trabalho 
Seguro e Pandemia” 

Data: 20 de julho de 2020 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Live promovida pela AMATRA 12 debatendo 
o tema “Trabalho Seguro e Pandemia” com a 
participação do Desembargador Gestor 
Regional Roberto Luiz Guglielmetto 
juntamente com a Juíza Titular de Vara do 
Trabalho Maria Beatriz Vieira da Silva 
Gubert. 

 

 

 

8.5.2. Participação em live promovida pelo Programa Trabalho Seguro TST/CSJT 
com o tema “Prevenção ao adoecimento decorrente da pandemia do COVID-19” 

Data: 23 de julho de 2020 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

LIVE HOJE (23), ÀS 16H30, VAI TRATAR SOBRE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E PREVENÇÃO DO 

ADOECIMENTO NA PANDEMIA 
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O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Programa Trabalho Seguro) da 

Justiça do Trabalho vem realizando, neste mês de julho, uma maratona de transmissões ao vivo 

pela internet com o tema “Construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise”. A ação 

quer marcar o Dia da Prevenção de Acidentes do Trabalho, lembrado na próxima segunda, 27 de 

julho, e conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde laboral em tempos de pandemia. 

A quarta live acontece nesta quinta (23), às 16h30, com representantes da região Sul do Brasil. Na 

segunda-feira (27), será a vez da última live, com representantes da região Sudeste.  

 

Confira abaixo o tema e os palestrantes da live de hoje (23 de julho), às 16h30: 

 

 

8.5.3. Participação em live promovida pela UNESC com o tema “Futuro da Gestão 
Pública e Privada nos novos tempos” 

Data: 27 de julho de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo 
Jahn 

Live promovida pelo Curso de Direito da UNESC referente 
à Jornada Integrada das Ciências Sociais Aplicadas - 
Futuro da Gestão Pública e Privada nos novos tempos - 
abordando assunto referente à Justiça do Trabalho e o 
trabalho seguro em tempos de pandemia. 
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8.5.4. Vídeo disponibilizado nas redes sociais  

Data: 30 de julho de 2020 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar 
Lisiane Vieira 

Vídeo apresentado pela Juíza Gestora Auxiliar 
Lisiane Vieira em comemoração aos 30 anos do 
ECA. Na oportunidade, a magistrada discorreu 
sobre os riscos do trabalho rural infantil para a 
integridade física e para a vida das crianças e 
adolescentes, já que combater o ingresso 
precoce no trabalho é medida importante de 
saúde e segurança no trabalho. 

 

 

8.5.5. Participação no Webinário "Construção do Trabalho Seguro e Decente em 
Tempos de Pandemia" promovido pelo CSJT 

Data: 28 de agosto de 2020 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

O Desembargador Gestor 
Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e o Juiz Gestor 
Regional Ricardo Jahn 
participaram como ouvintes 
do webinário "Construção 
do Trabalho Seguro e 
Decente em Tempos de 
Pandemia", transmitido pelo 
canal do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) no 
YouTube. O evento foi 
promovido pelo Conselho 
Superior da Justiça do 

Trabalho (CSJT), por meio do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Trabalho Seguro), e buscou discutir as maneiras adequadas para prevenir 
danos ainda maiores aos trabalhadores durante a pandemia. 
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8.5.6. Participação no Webinário de abertura da SIPAT e da 11ª Semana da 
Qualidade de Vida da Empresa CGT Eletrosul 

Data: 26 de outubro de 2020 

Representante do PTS-SC: Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Webinário de abertura da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
(Sipat) e da 11ª Semana da Qualidade de Vida da empresa CGT Eletrosul, 
ministrado pelo Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn. Com o tema “Programa Trabalho 
Seguro e a organização do trabalho em época de pandemia”, o evento contou 
remotamente com a presença de 75 empregados e gestores da empresa, 
distribuídos pelos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio 
Grande do Sul. O magistrado destacou as ações realizadas pelo PTS no estado, o 
papel dos gestores e trabalhadores na construção de ambientes de trabalho seguros 
e saudáveis e os impactos da atual pandemia na organização do trabalho. 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

GESTOR DO PTS ABRE SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA ELETROSUL 

 
Webinário ministrado pelo juiz Ricardo Jahn aconteceu na terça-feira (26) 

O juiz Ricardo Jahn, um dos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa 

Catarina, ministrou na terça-feira (26) o webinário de abertura da Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) e da 11ª Semana da Qualidade de Vida da 

empresa CGT Eletrosul. 

Com o tema “Programa Trabalho Seguro e a organização do trabalho em época de pandemia”, 

o evento contou remotamente com a presença de 75 empregados e gestores da empresa, 

distribuídos pelos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. 

O magistrado destacou as ações realizadas pelo PTS no estado, o papel dos gestores e 

trabalhadores na construção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis e os impactos da 

atual pandemia na organização do trabalho. 
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8.5.7. Participação em live promovida pela UNOESC 

Data: 03 de dezembro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Live promovida pela UNOESC com a participação da Juíza Gestora Auxiliar Lisiane 
Vieira e representantes do INSS e a Universidade, abordando o tema Respeito e 
Inclusão de reabilitados em acidentes de trabalho e pessoas com deficiências e o 
mercado de trabalho. 
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8.6. Palestras 8.6. Palestras 8.6. Palestras 8.6. Palestras     

8.6.1. Palestra para alunos do CEDUP de Joinville 

Data: 8 de setembro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 

 

O Juiz Gestor Auxiliar 
Rogério Dias Barbosa 
proferiu palestra, por 
videoconferência, aos 
alunos do curso Técnico 
em Administração e 
Técnico em Recursos 
Humanos do CEDUP de 
Joinville (parceiro do 
PTS-SC) referentes à 
disciplina Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

 

 

 

 

8.6.2. Palestra para alunos da Unisinos 

Data: 24 de setembro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Daniel Lisbôa 

 

Evento on line transmitido para alunos da Unisinos em que o Juiz Gestor Auxiliar 
Daniel Lisbôa falou sobre o PTS e sua atuação, prevenção de acidentes de trabalho, 
entre outros temas. 

 

 

8.6.3. Palestra/aula para alunos do XI Curso de Formação Inicial de Juízes 
Substitutos do TRT da 8ª Região 

Data: 27 de outubro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Elton Antonio de Salles Filho 

 

Palestra/aula on line ministrada pelo Juiz Gestor Auxiliar Elton Antonio de Salles 
Filho no XI Curso de Formação Inicial de Juízes Substitutos do TRT da 8ª Região 
abordando tema relativo às experiências regionais do Programa Trabalho Seguro em 
Santa Catarina. 
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8.6.4. Palestra/aula para alunos do Curso de Formação de Lideranças Comunitárias 
e Sociais promovido pela UNESC 

Data: 29 de outubro de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt 

 

Palestra/aula on line ministrada pelo Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt no 
Curso de Formação de Lideranças Comunitárias e Sociais promovido pela UNESC. 
O magistrado discorreu sobre o Direito do Trabalho e a saúde do trabalhador. 
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8.7. Assinatura de Termo de Adesão ao PTS8.7. Assinatura de Termo de Adesão ao PTS8.7. Assinatura de Termo de Adesão ao PTS8.7. Assinatura de Termo de Adesão ao PTS----SCSCSCSC    

8.7.1. Aderente: EMPRESA DE COURO E CALÇADOS VIPOSA  

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Daniel Lisbôa 

Data: 05 de março de 2020 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

EMPRESA DE COURO E CALÇADOS DE CAÇADOR ADERE AO PROGRAMA TRABALHO SEGURO 

 

Termo de adesão foi firmado pelo juiz Daniel Lisbôa (C) e representantes da empresa 

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) e a empresa de couro e calçados Viposa, do 
município de Caçador, assinaram o termo de adesão ao Programa Trabalho Seguro (PTS), que tem 
como objetivo promover ações voltadas à prevenção dos acidentes de trabalho. 

O protocolo de intenções foi assinado na sede Viposa pelo juiz titular da Vara do Trabalho de 
Caçador, Daniel Lisbôa, um dos gestores auxiliares do PTS, e pela direção da empresa. Criada em 
1954, a Viposa conta com cerca de 1,5 mil empregados diretos. Seus produtos atendem 
principalmente a setores de segurança, inclusive em outros continentes. 

 

 

8.7.2. Aderente: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL “DARIO GERALDO 

SALLES” - CEDUP DE JOINVILLE 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 

Data: 18 de agosto de 2020 
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8.8. Celebração de datas comemorativas8.8. Celebração de datas comemorativas8.8. Celebração de datas comemorativas8.8. Celebração de datas comemorativas 
8.8.1. Gravação e divulgação de vídeos em comemoração ao Dia Nacional de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho 

Data: 20 a 27 de julho de 2020 

 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn, Juíza Gestora Auxiliar Adriana 
Xavier de Camargo, Juiz Gestor Auxiliar Alessandro Friedrich Saucedo, Juiz Gestor 
Auxiliar Elton Antônio de Salles Filho, Juíza Gestora Auxiliar Hérika Machado da 
Silveira Cecatto, Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira, Juíza Gestora Auxiliar Maria 
Aparecida Ferreira Jeronimo e Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt 

 

As redes sociais do TRT-SC veicularam vídeos gravados pelos Gestores Regionais 
e Auxiliares do PTS-SC alertando sobre a importância de se manter os ambientes de 
trabalho seguros e saudáveis durante a pandemia. A iniciativa está relacionada ao 
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, lembrado anualmente em 27 
de julho. A intenção é reforçar a ideia de que os cuidados com a segurança do 
trabalho não podem ser esquecidos, mesmo nesse momento em que as 
preocupações estão voltadas para como se proteger do novo coronavírus. São nove 
vídeos de 2 a 3 minutos, exibidos diariamente, com cada um deles tratando de 
assuntos específicos, como normas regulamentadoras, responsabilidade conjunta, 
trabalho remoto, trabalho doméstico, frigoríficos e saúde mental. 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

MAGISTRADOS USAM REDES SOCIAIS PARA ALERTAR SOBRE SEGURANÇA DO TRABALHO 

DURANTE PANDEMIA 

As redes sociais do TRT-SC começaram a veicular, nesta segunda-feira (20), vídeos gravados por 

magistrados alertando sobre a importância de se manter os ambientes de trabalho seguros e 

saudáveis durante a pandemia. A iniciativa está relacionada ao Dia Nacional de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho, lembrado anualmente em 27 de julho. 

A intenção dos juízes, todos integrantes do Programa Trabalho Seguro, é reforçar a ideia de que 

os cuidados com a segurança do trabalho não podem ser esquecidos, mesmo nesse momento em 

que as preocupações estão voltadas para como se proteger do novo coronavírus.  

Serão nove vídeos de 2 a 3 minutos, com cada um deles tratando de assuntos específicos, como 

normas regulamentadoras, responsabilidade conjunta, trabalho remoto, trabalho doméstico, 

frigoríficos e saúde mental. Eles serão exibidos diariamente até 27 de julho. 

Santa Catarina registrou 41,4 mil acidentes de trabalho em 2018 (último dado disponível) no 

setor privado formal, de acordo com o INSS, com 118 mortes. No Brasil, foram 623,8 mil 

ocorrências e 2.022 mortes. Esses números não consideram o setor público ou trabalhadores sem 

carteira assinada, que atuam informalmente. 

“Considero necessário manter o foco na manutenção dos programas de prevenção de acidentes e 
doenças ocupacionais. É importante que empregadores e trabalhadores, mesmo neste período 
de pandemia, cumpram com as normas de segurança e saúde no trabalho”, reforça o 
desembargador Roberto Guglielmetto, cujo vídeo foi o primeiro a ser postado. 
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8.8.8.8.9999. Inovações. Inovações. Inovações. Inovações    

8.9.1. Elaboração e encaminhamento de Plano de Ação visando atingir a Meta 
9/2020 do CNJ vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030 

Local: Florianópolis, SC 

Data: Junho de 2020 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Para cumprimento da meta estabelecida no Plano de ação, foi expedido ofício em 
conjunto com a Corregedoria Regional e o PTS-SC, e enviado a todos os 
magistrados do Estado solicitando a inclusão em pauta para conciliação dos 
processos em trâmite nas suas Unidades Judiciárias que se encontram pendentes 
de julgamento em 31/05/2020 e ajuizados até 31/12/2019 e que possuíam em seu 
cadastro exclusivamente como assunto “acidente de trabalho” e/ou “doença 
ocupacional”. Tal medida objetivava atender ao Plano de Ação proposto pelo PTS-
SC visando atingir a Meta 9/2020 do CNJ vinculada aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. 

Durante o 2º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário, 
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido por videoconferência, 
a Desembargadora do Trabalho- Presidente do TRT-SC apresentou Plano de Ação 
de autoria do PTS-SC, sob a coordenação do Desembargador Gestor Regional 
Roberto Luiz Guglielmetto, visando atingir a Meta 9/2020 do CNJ vinculada aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. A iniciativa visa 
impulsionar a conciliação das ações cadastradas exclusivamente como acidente de 
trabalho e/ou doenças ocupacionais. A referida Meta, na medida em que buscava 
reduzir em 10% o acervo de ações cadastradas exclusivamente a acidente de 
trabalho e/ou doenças ocupacionais e incluir em pauta processos cadastrados 
exclusivamente a acidente de trabalho e/ou doenças ocupacionais em 50% 
(cinquenta por cento) das Unidades Judiciárias do TRT da 12ª Região, estabelecida 
para o final do mês de outubro de 2020, já no final de setembro registrou-se que, 
dos 874 processos cadastrados exclusivamente a acidente de trabalho e/ou doenças 
ocupacionais pendentes de julgamento em 31/05/2020 e ajuizados até 31/12/2019, 
377 foram solucionados e, das 60 Varas do Trabalho do Estado, todas incluíram em 
pauta processos cadastrados exclusivamente ao referido assunto. Deste modo, 
foram reduzidas as mencionadas ações em 43%, sendo que a meta era de 10%, e 
100% das Varas Trabalhistas incluíram em pauta os processos cadastrados 
exclusivamente a acidentes do trabalho e/ou doenças ocupacionais, o dobro do 
resultado esperado. 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

JUÍZES SUPERAM META DE PLANO DE AÇÃO QUE BUSCA INTEGRAR AGENDA 2030 DA ONU AO 

TRT-SC 

Resultado foi obtido durante período de atividade integralmente remota 

 

 

Os juízes do trabalho catarinenses superaram amplamente o plano de ação proposto para 

alcançar a Meta 9 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que busca a integração dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) ao 

Poder Judiciário, por meio de ações de prevenção ou desjudicialização de litígios. 

Dentre os 17 Objetivos, a Justiça do Trabalho escolheu para dar maior ênfase em suas ações o 

ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico). Com base neste Objetivo, foi elaborado 

plano de ação para o cumprimento da Meta 9 do CNJ. Na fase de elaboração, buscou-se através 

de dados estatísticos os assuntos mais recorrentes em ações trabalhistas e que melhor tivessem 

relação com o ODS escolhido. 

Chegou-se, então, ao assunto acidentes do trabalho e doenças profissionais, sobre o qual foi 

traçado o seguinte plano de ação:  

Meta de que pelo menos 50% das unidades de 1º grau incluíssem em pauta os processos 

envolvendo “acidente de trabalho” e/ou “doença ocupacional” ajuizados até o fim de 2019, com a 

meta de que 10% dos processos relacionados ao assunto fossem resolvidos até o final de outubro 

de 2020.  

Apesar das atividades estarem sendo realizadas de forma remota no Tribunal desde março para 

evitar a disseminação da covid-19, a primeira parte da meta foi superada em dobro, com 100% 

das varas do trabalho incluindo tais processos em pauta. 

Êxito 

Com relação à segunda parte da meta proposta no plano de ação (até o final de outubro solução 

de 10% desses processos), até 9 de outubro, ou seja, bem antes do final do prazo estabelecido, as 
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varas do trabalho de SC já haviam superado o quádruplo da meta estabelecida. Do total de 

processos identificados com o assunto, 43% deles (377 processos) já haviam sido solucionados 

pelas unidades judiciárias. 

O desembargador-corregedor, Amarildo Carlos de Lima, ressaltou a importância do resultado 

obtido. "Apesar do momento de dificuldade vivido pela pandemia da covid-19, conseguimos total 

adesão dos nossos juízes do trabalho, que, com o apoio da equipe de servidores, entenderam a 

necessidade cada dia maior e premente de integrar a atividade humana ao desenvolvimento 

sustentável", destacou. 

Com o intuito de parabenizar os juízes pelo feito, o desembargador-corregedor e o gestor 

Regional do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina, desembargador Roberto 

Guglielmetto, encaminharam um ofício às unidades enaltecendo seus esforços e empenho.  

O gestor do PTS também elogiou a atuação dos envolvidos. "O êxito é proveniente do trabalho 

realizado por todos os juízes de primeiro grau e servidores de Santa Catarina. O engajamento 

deles no cumprimento da meta foi surpreendente, por isso merecem todas as congratulações", 

afirmou Guglielmetto. 

Além dessa ação para cumprimento da Meta 9 do CNJ, a Administração do TRT-SC está realizando 

diversas outras iniciativas de integração à Agenda 2030 (com foco no ODS 8 escolhido, bem como 

nos outros ODS estabelecidos na Agenda) por meio de portarias, normativos, concessão de 

certificados, com destaque especial à criação do LIODS-TRT12. 

Agenda 2030 

A Agenda 2030 prevê ações globais em prol da erradicação da pobreza, segurança alimentar, 

agricultura, saúde, educação, acesso à Justiça, segurança pública e promoção de uma sociedade 

mais pacífica, empoderamento da mulher, erradicação do trabalho infantil, entre outros. 

Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) incluiu a Agenda dentre as metas do Poder 
Judiciário (Meta 9). No caso da Justiça do Trabalho, o ODS escolhido para a integração à Agenda é 
o de número 8, que intenta “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”. 

 

CONSELHEIRA DO CNJ PARABENIZA TRT-SC PELA SUPERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA META 9 

DO JUDICIÁRIO 

 
Conselheira do CNJ Maria Tereza Uille e desembargadora Lourdes Leiria 
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“A Institucionalização da Agenda 2030 no Judiciário Brasileiro”. Esse foi o tema da conferência que 

encerrou a programação de 2020 da Escola Judicial (Ejud12). A atividade, integrante do 3º 

Módulo Telepresencial, foi ministrada pela conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

Maria Tereza Uille Gomes e mediada pela presidente do TRT-SC, desembargadora Lourdes Leiria. 

Maria Uille, que é presidente da Comissão Permanente dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 2030 e coordenadora do Comitê Interinstitucional da Agenda 2030 e do 

Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS (LIODS/CNJ), fez uma retrospectiva sobre a 

incorporação da agenda global ao planejamento dos tribunais do país. 

De acordo com a conselheira, o Judiciário brasileiro é o primeiro no mundo a institucionalizar a 

Agenda 2030. Essa integração foi materializada por meio da Meta 9, aprovada em novembro do 

ano passado, em Maceió, durante o 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário. 

Meta 9 

De acordo com a meta aprovada, os tribunais devem realizar ações de prevenção ou 

desjudicialização de litígios integradas à Agenda 2030, cujo cerne são os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Os ODS orientam o combate à pobreza e a promoção de uma vida digna para todos, dentro dos 

limites do planeta. O documento firmando o compromisso em cumpri-los foi assinado em 2015 

pelos 193 países-membros da ONU, incluindo o Brasil. 

Maria Uille avaliou positivamente a implantação da Meta 9 ao longo de 2020. “Era algo muito 

novo. Acompanhamos os tribunais e estamos chegando ao final do ano com a percepção de que 

essa é a primeira meta qualitativa do Judiciário, que permite aos tribunais discricionariedade para 

escolher os temas que querem desjudicializar, como fazer essa desjudicialização e como prevenir 

novas judicializações. Ou seja, faz com que o tribunal olhe para o ODS, reflita sobre o que o 

mundo quer medir e identifique por onde ir”, pontuou a conselheira. 

Para Maria Uille, os esforços em busca da Meta 9 são “uma iniciativa entrópica do Judiciário, que 

não está contratando auditorias externas para resolver o problema de excesso de judicialização. 

Ele está encontrando, por meio do diálogo das equipes internas das atividades meio e fim, alguns 

caminhos”. 

A conselheira afirmou ainda que as experiências dos tribunais ao longo do ano farão parte de um 

caderno digital, que será publicado pelo CNJ com o intuito de que os esforços individuais sejam 

somados aos coletivos e que as boas práticas possam auxiliar na construção de um plano de ação 

nacional. 

Agenda 2030 no TRT-SC 

A presidente Lourdes Leiria destacou a prioridade dada pelo TRT-12 às ações vinculadas aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como exemplo, citou a superação antecipada pelos 

juízes do plano de ação para cumprimento da Meta 9, relacionado com o ODS nº 8 – trabalho 

decente e crescimento econômico. 

A desembargadora falou ainda sobre as ações da Administração para integrar a Agenda 2030 no 

âmbito do TRT-SC, como a implantação do Programa de Inovação e Sustentabilidade, em agosto, 

e a criação do LIODS-TRT12 - sobre este, exibiu um vídeo produzido pela Secretaria de 

Comunicação (Secom) do Tribunal. 
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O desempenho da instituição foi enaltecido pela conselheira do CNJ. “Parabenizo imensamente o 

TRT-SC pela superação da Meta 9. Tanto a Presidência, a Corregedoria, os órgãos da 

Administração, mas sobretudo os magistrados, servidores e colaboradores que permitiram o 

resultado. Recebam o nosso reconhecimento e o agradecimento”, elogiou. 

Maria Uilles também elogiou a criação do LIODS-TRT12, definido por ela como um grande 

ambiente de criatividade, inovação, ideias e capaz de proporcionar para magistrados, servidores, 

colaboradores e convidados externos um espaço horizontal para diálogo e pensamento sobre a 

Agenda 2030. 

A conselheira ainda agradeceu ao TRT-SC por estar contribuindo e sendo o Tribunal piloto na 

Justiça de Trabalho para desenvolvimento de projeto do CNJ relacionado ao ODS nº 8 (Trabalho 

Decente e Crescimento Econômico). A contribuição conta com a participação do juiz gestor 

estratégico de metas e coordenador operacional do LIODS-TRT12, Roberto Masami Nakajo. 

Encerrando o evento, a presidente Lourdes Leiria destacou que a conferência “mostrou que a 

nossa atuação, como agentes públicos e membros do Poder Judiciário, pode ser mais efetiva se 

levados em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030”. 

“Em razão do trabalho à distância, achávamos que seria difícil cumprir o plano de ação da Meta 9, 
mas ela foi resolvida com muito sucesso. Enalteço pelo resultado o desembargador Roberto 
Guglielmetto, gestor do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina, que coordenou a 
concretização dessa meta junto ao nosso Corregedor, Amarildo Carlos de Lima, e todos nossos 
juízes, que se empenharam no cumprimento”, ressaltou a presidente. 

 

 

 

8.9.2. Participação no Comitê Interdisciplinar do Programa de Inovação e 
Sustentabilidade no âmbito do TRT da 12ª Região 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 11 de agosto de 2020 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

O Desembargador Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro passou a integrar 
o Grupo Gestor do Programa de Inovação e Sustentabilidade, o qual objetiva 
fomentar e estimular a inovação e a internalização da Agenda 2030, por meio do 
Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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LABORATÓRIO LIODS-TRT12 IMPULSIONA A INOVAÇÃO E INTEGRA A AGENDA 2030 DA ONU À 
JUSTIÇA DO TRABALHO CATARINENSE 

Além do LIODS-TRT12, também foi criado o Programa de Inovação e Sustentabilidade 
 

 
Com a preocupação de impulsionar inovações e integrar a Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para sustentabilidade do planeta e desenvolvimento da sociedade à Justiça 
do Trabalho catarinense, foi publicada na última terça (11) a Portaria PRESI 246/2020. O 
documento estabelece diretrizes de funcionamento e institui o Laboratório de Inovação, 
Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS-TRT12) no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC). 
 
Apesar de o LIODS-TRT12 ter como um de seus intuitos principais o de apoiar a Administração da 
instituição na solução de problemas complexos, ele não se limita a um espaço físico dentro da 
sede do TRT-SC, envolvendo também ambientes virtuais, metodologias, pessoas e ações que 
impulsionem a inovação – tudo isso com fins de atendimento aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o planeta. Os ODS constam na chamada Agenda 2030, 
documento da ONU assinado por 193 países, incluindo o Brasil. 
 
Entre os sete eixos que orientaram as ações do LIODS estão a sensibilização – que consiste em 
práticas para o fomento da cultura de criatividade, inovação e sustentabilidade no serviço público 
–, a prospecção – caracterizada pelo mapeamento de soluções inovadoras e sustentáveis internas 
e externas à instituição – e o hub de conhecimento – espaço para a realização de eventos com 
foco nas soluções para os desafios da justiça trabalhista. 
 
Tudo isso deverá acontecer de maneira multidisciplinar, colaborativa, compartilhada, 
transparente, com estímulo à criatividade e ao desenvolvimento sustentável. 
 
A presidente do TRT-SC, desembargadora Lourdes Leiria, destaca os motivos que levaram à 
implantação do LIODS-TRT12, como a relevância da Agenda 2030 e a crescente exigência dos 
serviços prestados pelas instituições públicas. 
 
“O Laboratório atende a uma necessidade do mundo atual, em que a Justiça do Trabalho 
apresenta questões complexas, para as quais as soluções tradicionais não produzem mais 
resultados satisfatórios. Por isso é imprescindível a adoção de novas formas de resolver os 
problemas, alinhados com os objetivos da Organização das Nações Unidas para sustentabilidade 
do planeta e desenvolvimento da sociedade”, avalia a magistrada. 
 
A Portaria que institui o Laboratório foi publicada no dia 11 de agosto, Dia do Advogado e 
Magistrado, data que homenageia as carreiras jurídicas e celebra o estabelecimento do ensino do 
Direito no Brasil. 
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Programa de Inovação e Sustentabilidade 
Na mesma data foi editada a Portaria PRESI 247/2020,  que instituiu o Programa de Inovação e 
Sustentabilidade do TRT12 e criou o Comitê Interdisciplinar do Programa de Inovação e 
Sustentabilidade. 
 
O Comitê é composto por dois grupos. O gestor – cuja atribuição é deliberar sobre diretrizes do 
Programa de Inovação e Sustentabilidade –, coordenado pela presidente Lourdes Leiria, e o 
técnico – responsável pela gestão operacional do LIODS-TRT12 – coordenado pelo juiz Roberto 
Masami Nakajo, do Comitê Gestor da Sustentabilidade. Também integram o Comitê os 
desembargadores que compõem a Administração do TRT-SC, magistrados, diretores 
administrativos e servidores de diversas áreas. 
 
Agenda 2030 
A Agenda 2030 prevê ações globais em prol da erradicação da pobreza, segurança alimentar, 
agricultura, saúde, educação, acesso à Justiça, segurança pública e da promoção de uma 
sociedade mais pacífica, empoderamento da mulher, erradicação do trabalho infantil, entre 
outros. 
Em 2020 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) incluiu a Agenda dentre as metas do Poder 
Judiciário (meta 9). No caso da Justiça do Trabalho, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
escolhido para a integração à Agenda é o de número 8, qual seja: promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos.  
 

 

8.9.3. Colaboração no Concurso de Desenho e Frases promovido pelo CEDUP de 
Joinville 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 28 de agosto de 2020 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 

O Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa colaborou na pré-seleção de trabalhos 
apresentados por alunos do curso Técnico em Administração e Técnico em 
Recursos Humanos do CEDUP de Joinville (parceiro do PTS-SC) referentes à 
disciplina Segurança e Medicina do Trabalho. O concurso de desenho e frases 
alusivos à saúde e segurança do trabalho, realizado entre alunos de 16 e 17 anos, 
teve a votação para escolha dos finalistas pelo Instagram, contando com a 
participação de quase 200 pessoas. Os vencedores foram premiados com camisetas 
do Programa Trabalho Seguro. 
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8.9.4. Plotagem com divulgação do Programa Trabalho Seguro nos Fóruns 
Trabalhistas e Edifício-sede do TRT da 12ª Região 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 16 de setembro de 2020 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

Apresentação de solicitação à Presidência do TRT-SC para substituição/colocação 
de plotagem referente ao Programa Trabalho Seguro no edifício-sede e nos Fóruns 
e Varas Trabalhistas de Santa Catarina, a fim de divulgar o Programa. A solicitação 
foi deferida e, em virtude do agravamento da situação da pandemia do COVID-19 no 
Estado de Santa Catarina com o fechamento dos Fóruns e Varas Trabalhistas, a 
instalação das plotagens foi adiada para o ano de 2021. 
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9. Utilização de recursos orçamentários9. Utilização de recursos orçamentários9. Utilização de recursos orçamentários9. Utilização de recursos orçamentários    

9.1. Exercício de 2020 

Para o exercício de 2020, foi disponibilizado pelo TST/CSJT o valor total de R$ 

6.038,00 (seis mil e trinta e oito reais) a título de recursos orçamentários e 

financeiros destinados ao Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. 

Tais recursos não foram utilizados e foram devolvidos na sua integralidade ao 

TST/CSJT, tendo em vista a impossibilidade da instalação das plotagens de 

divulgação do Programa Trabalho Seguro, no edifício-sede do TRT 12 e nos prédios 

dos Fóruns Trabalhistas de Santa Catarina, em virtude das limitações impostas pela 

pandemia do Covid-19, as quais acabaram por restringir o acesso às referidas 

edificações. Diante deste novo panorama, o projeto de execução do serviço de 

plotagem foi suspenso e adiado para o ano de 2021, motivo pelo qual os recursos 

orçamentários destinados ao pagamento de parte do referido serviço foram 

devolvidos ao TST/CSJT. 

 


