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Introdução 
 

A Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental foi construída de 

forma colaborativa por integrantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dos 

Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), com a coordenação do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). 

O processo de construção da política teve início com a instituição do Grupo 

de Trabalho instituído mediante o Ato CSJT.GP.SG 279/2013, composto por dois 

servidores de cada região geopolítica do país, integrantes das unidades ou 

comissões de responsabilidade socioambiental dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, dois servidores do TST e dois servidores do CSJT. Os Tribunais Regionais 

que não integraram o Grupo de Trabalho foram convidados a indicar 

colaboradores, que participaram das reuniões virtuais e tiveram acesso aos 

documentos produzidos pelo grupo. 

Os trabalhos desenvolvidos tiveram por base a Norma Internacional de 

Responsabilidade Social – ISO 26.000 e a Norma Nacional de Responsabilidade 

Social – NBR 16.001, resultando na apresentação de texto final como proposta 

de ato conjunto para a política. 

A referida proposta foi aprovada pelo Plenário do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho, conforme consta nos autos do Processo CSJT nº AN-6503-

27.2014.5.90.0000, o que culminou na edição da Política Nacional de 

Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho, instituída por meio 

do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 24/2014. 

O presente Relatório de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do 

Trabalho, elaborado em conformidade com o art.16 do referido ato, foi 

construído com base nas informações fornecidas pelos TRTs quanto às 

principais iniciativas realizadas em cada um dos seis eixos da Política de 

Responsabilidade Socioambiental: 

I – Direitos Humanos; 

II – Práticas Internas de Trabalho; 

III – Meio Ambiente; 

IV – Práticas Leais de Operação; 

V – Questões Relativas ao Usuário; 

VI – Envolvimento e Desenvolvimento da Comunidade. 

  



 
 

 

Agenda 2030 

 
A agenda 2030 consiste em uma nova agenda global que abarca 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas estabelecidas pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas e adotadas por todos os Estados-membros. Os temas 

considerados são amplos e interdependentes, abrangendo questões de 

desenvolvimento social e econômico, pobreza, fome, saúde, educação, 

aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, 

urbanização, meio ambiente e justiça social, dentre outros. 

Para o alcance dos objetivos propostos, é preciso que cada país estabeleça 

estratégias, políticas, planos e programas consistentes com as metas estabelecidas. 

Dentro dessa perspectiva, é função de todos os entes públicos internalizar e 

trabalhar para a execução da Agenda 2030, na medida de suas atribuições. 

No âmbito da Justiça do Trabalho, observa-se que a Política de Responsabilidade 

Socioambiental, em seus seis eixos de atuação, possui diretrizes que auxiliam no 

alcance dos ODS, conforme a relação abaixo: 

 

  Direitos Humanos Práticas Internas 

Meio Ambiente 

Usuários Comunidade 
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Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equidade 

Acessibilidade 

Trabalho Digno 

O eixo de Direitos Humanos envolve 

iniciativas voltadas à promoção do 

respeito à diversidade e à equidade, de 

forma a combater a discriminação e o 

preconceito. Contempla, também, ações 

que visam garantir a acessibilidade às 

pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, bem como 

iniciativas que contribuam para a 

erradicação do trabalho infantil e do 

trabalho forçado ou compulsório. 
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Foram realizadas diversas ações no eixo de Direitos Humanos em toda a Justiça do 

Trabalho no ano de 2018. A seguir estão descritas as principais iniciativas desenvolvidas 

pelos Tribunais nos temas Equidade, Acessibilidade e Trabalho Digno. 

Equidade  

Dentre os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, 8 indicaram realizar práticas de inclusão 

racial nas contratações, 4 afirmaram possuir política de igualdade racial, e o mesmo 

número possui comissão para tratar do tema. Em relação às questões de gênero, 2 

Tribunais afirmaram possuir práticas de inclusão nas contratações e o mesmo número 

indicou possuir política e comissão voltadas à igualdade de gênero. De acordo com o 

levantamento, apenas 9 TRTs possuem alguma das ações elencadas nas temáticas de 

raça e gênero. São eles o TRT da 2ª (SP), 3ª (MG), 4ª (RS), 9ª (PR), 12ª (SC), 14ª (AC-RO), 

15ª (Campinas) 18ª (GO) e 23ª (MT) Regiões. Nota-se que as ações voltadas à 

equidade se concentram majoritariamente na região Centro-Sul. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de TRTs que realizaram 

capacitações, campanhas e eventos 

no tema Equidade (2018) 
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Acessibilidade 

Quase a totalidade dos TRTs possui Comissão de Acessibilidade, conforme apontado 

no gráfico abaixo. A maior parte dos Tribunais possui sítios eletrônicos acessíveis, e um 

pouco mais da metade detêm softwares que visam à inclusão de deficientes visuais e 

auditivos. Dentre os prédios sede dos TRTs, aproximadamente 71% das edificações são 

adequadas às normas de acessibilidade, porém apenas 50% possuem sinalização 

adequada. Dentre os itens pesquisados, o que se mostra menos presente na Justiça do 

Trabalho são as práticas de inclusão de pessoas com deficiência nas contratações, 

realizada por 46% dos Tribunais1. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 

 

                                                           
1
 A partir da Lei nº 13.146/2015, que alterou a Lei nº 8.666/93, é facultado à Administração, nos processos de 

licitação, estabelecer margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Ainda segundo a Lei nº 
8.666/93, é dispensável licitação na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins 
lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que 
o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 
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Quantidade de TRTs que realizaram 

capacitações, campanhas e eventos 

no tema Acessibilidade (2018) 
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O gráfico abaixo (à esquerda) aponta que 12 TRTs possuem de 75% a 100% de seus 

prédios adequados às normas de acessibilidade, enquanto 7 TRTs encontram-se na 

faixa de 50% a 74%. Os demais TRTs possuem menos da metade de suas edificações 

acessíveis. Já em relação à sinalização, temos que apenas 5 TRTs possuem de 75% a 

100% de seus prédios sinalizados conforme as normas de acessibilidade, enquanto 8 

TRTs encontram-se na faixa de 50% a 74%. Os demais TRTs possuem menos da metade 

de suas edificações sinalizadas de forma acessível. 

 

Quantidade de TRTs por percentual de 

prédios adequados às normas de 

acessibilidade (2018) 

Quantidade de TRTs por percentual de 

prédios sinalizados conforme as normas 

de acessibilidade (2018) 

  

Trabalho Digno 

No tema trabalho Digno, nota-se que em 2018 foram realizadas muitas capacitações, 

campanhas e eventos em toda a Justiça do Trabalho, especialmente no que diz 

respeito ao combate ao trabalho infantil (vide Anexo II). Observa-se também que 

muitos TRTs vêm desenvolvendo ações concretas no tema, como o afastamento da 

contratação de empresas que exploram trabalho escravo, a contratação de 

reeducandos e egressos do sistema prisional, bem como de jovens aprendizes. 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Quantidade de TRTs que realizaram 

capacitações, campanhas e eventos 

no tema Trabalho Digno (2018) 
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Práticas Internas de Trabalho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde Ocupacional 

Desenvolvimento de Pessoas 

Qualidade de vida no trabalho 

Este eixo envolve iniciativas de qualidade 

de vida no trabalho voltadas à 

promoção da saúde ocupacional e 

prevenção de riscos e doenças 

relacionados ao trabalho, bem como 

ações que visam valorizar o corpo 

funcional, promovendo o seu 

desenvolvimento pessoal e de suas 

competências. Inclui também iniciativas 

que buscam coibir o assédio moral e 

sexual e proporcionar equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal. 
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Foram realizadas diversas ações no eixo Práticas Internas de Trabalho em toda a 

Justiça do Trabalho no ano de 2018. A seguir, as principais iniciativas desenvolvidas 

pelos Tribunais Regionais do Trabalho nos temas Saúde Ocupacional, Desenvolvimento 

de Pessoas e Qualidade de Vida no Trabalho. 

Saúde ocupacional 

As ações voltadas à saúde ocupacional visam à prevenção de doenças e demais 

problemas laborais que possam se originar no ambiente de trabalho. O objetivo é 

propiciar qualidade de vida, promovendo o bem-estar físico, mental e social dos 

servidores no exercício de suas funções. 

A Justiça do Trabalho demonstra possuir uma boa atuação no tema, conforme 

aponta o gráfico abaixo, que indica que mais de 80% dos TRTs realizam exames 

periódicos, campanhas de vacinação, programas de prevenção e 

acompanhamento de doenças, programas voltados à saúde mental e combate ao 

estresse, bem como avaliação e orientação ergonômica nos postos de trabalho. 

Observa-se, no entanto, que a ginástica laboral ainda não está amplamente 

difundida na Justiça do Trabalho, visto que somente 15 tribunais (63%) fornecem essa 

atividade. Já os programas de emagrecimento saudável estão sendo realizados por 7 

Tribunais (29%). 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Quantidade de TRTs que realizaram 
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no tema Saúde Ocupacional (2018) 
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Desenvolvimento de Pessoas 

O desenvolvimento de pessoas visa aperfeiçoar as capacidades e motivações dos 

servidores a fim de alcançar um melhor desempenho individual e de equipe, trazendo 

melhores resultados para a organização como um todo. No tema desenvolvimento de 

pessoas, a Justiça do Trabalho tem desenvolvido diversas ações, com iniciativas na 

área de educação corporativa, gestão por competências, reconhecimento de boas 

práticas, dentre outras (Anexo II). 

O gráfico abaixo aponta que 88% dos TRTs possuem mapeamento ou dicionário de 

competências, 67% possuem programa de desenvolvimento de líderes, 50% realizam o 

reconhecimento de boas práticas (premiação e/ou divulgação de boas práticas 

realizadas pelas unidades, por meio de premiações, selos, diplomas, medalhas ou 

concursos), e 46% possuem banco de talentos. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Quantidade de TRTs que realizaram 

capacitações, campanhas e eventos 

no tema Desenvolvimento de Pessoas 

(2018) 
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Qualidade de vida no trabalho 

As ações de qualidade de vida têm por objetivo oferecer aos servidores melhores 

condições de trabalho, por meio de um ambiente favorável ao desenvolvimento 

profissional e pessoal, visando melhorar o clima organizacional e aumentar a 

produtividade. 

Observa-se no gráfico abaixo que os Tribunais Regionais do Trabalho vêm atuando 

bastante nas questões de qualidade de vida no trabalho. Na Justiça do Trabalho, 

todos os Tribunais utilizam a modalidade de teletrabalho e realizam pesquisa de clima 

organizacional. Em 88% dos TRTs existe a promoção de atividades culturais, como 

projetos teatrais, coral de vozes, incentivo à leitura, concursos culturais, sarais, sessões 

de cinema, dentre outras. Nota-se também a quantidade expressiva de Tribunais que 

realizam programas de preparação para a aposentadoria, bem como ações de 

prevenção e combate ao assédio moral. Por outro lado, as práticas de gestão de 

conflitos são realizadas por 46% dos Tribunais, enquanto espaços de relaxamento e/ou 

meditação existem em apenas 13%. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Quantidade de TRTs que realizaram 
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no tema Qualidade de Vida no 
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Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 
  

Recursos Naturais 

Contratações Sustentáveis 

Gestão de Resíduos Sólidos 

Deslocamento 

O eixo de meio ambiente envolve 

ações voltadas à gestão sustentável dos 

recursos naturais, contratações 

sustentáveis, construções e reformas que 

atendem a critérios de sustentabilidade, 

gestão de resíduos sólidos, práticas de 

incentivo ao transporte compartilhado, 

não motorizado ou não poluente, 

dentre outras. 
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Foram destacadas diversas ações na área de meio ambiente realizadas pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho em 2018. A seguir estão descritas as principais 

iniciativas desenvolvidas nos temas Recursos Naturais, Contratações Sustentáveis, 

Gestão de Resíduos Sólidos e Deslocamento. 

Recursos Naturais 

O gráfico abaixo indica que 17 TRTs fazem parte de alguma rede de sustentabilidade 

estadual ou regional. Tais redes são formadas por diferentes órgãos e, inclusive, de 

diferentes poderes e esferas, visando à troca de experiências, apoio mútuo, execução 

de projetos em conjunto, compras compartilhadas, dentre outras ações, e têm sido de 

grande importância para a disseminação das práticas de sustentabilidade no poder 

público. 

Um número similar de Tribunais (18) também indicou possuir atores/multiplicadores 

socioambientais, visando disseminar e acompanhar as práticas de sustentabilidade 

implementadas nas diversas unidades da instituição. Por outro lado, apenas 8 TRTs 

(33%) afirmaram realizar concursos, jogos, competições, selos, certificações e demais 

projetos que visem reconhecer o uso racional de recursos naturais pelas unidades, 

visando à redução no consumo de papel, energia elétrica, água, dentre outros. 

A quase totalidade dos Tribunais declarou comprar papel reciclado ou branco não 

clorado, enquanto 38% declararam possuir política de impressão e apenas 17% 

contrato de outsourcing. Mais da metade dos Tribunais (58%) realizaram a substituição 

de copos descartáveis por retornáveis duráveis ou biodegradáveis. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Com relação à energia elétrica, temos que 100% dos Tribunais utilizam equipamentos 

eletroeletrônicos mais eficientes, bem como priorizam a utilização de lâmpadas LED 

em suas dependências. Uma alta quantidade de Tribunais (17) também declarou 

possuir sensores de presença. Embora seja uma ação ainda incipiente, a Justiça do 

Trabalho já possui 6 Tribunais que contam com sistemas de captação de energia limpa 

(fotovoltaica, eólica, etc).  

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) é o Selo de Conformidade 

que evidencia o atendimento a requisitos de desempenho de eficiência energética 

estabelecidos em normas e regulamentos técnicos. Em relação à etiquetagem, o 

gráfico aponta que apenas 3 TRTs possuem algum projeto com ENCE Geral de Projeto 

classe "A", enquanto nenhum TRT possui edificação com ENCE Geral da Edificação 

Construída classe "A", cuja obrigatoriedade foi instituída por meio da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2/2014, para os projetos de edificações públicas federais 

novas, bem como para as obras de retrofit. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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O gráfico abaixo aponta que 10 TRTs possuem sistema de aproveitamento de água da 

chuva, porém somente um Tribunal realiza o reuso da água cinza (água residual 

proveniente de pias, chuveiros, tanques e máquinas de lavar, exceto dos vasos 

sanitários). Já em relação aos dispositivos economizadores de água, observa-se que a 

grande maioria da Justiça do Trabalho já utiliza em suas dependências, tanto em 

torneiras, quanto em descargas. Nota-se também que parte significativa dos Tribunais 

possuem Contrato de vigilância eletrônica à distância (11) e sistema VoIP de telefonia 

(16), medidas que propiciam a economia de recursos financeiros, o que consiste em 

um dos pilares da sustentabilidade.  

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Contratações Sustentáveis 

Em relação às práticas de compras e contratações, quase a totalidade dos Tribunais 

declarou realizar previamente análise de consumo, utilizar critérios de sustentabilidade 

e realizar compras compartilhadas. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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A Justiça do Trabalho tem demonstrado possuir uma boa atuação no que diz respeito 

à gestão de resíduos sólidos, conforme aponta o gráfico acima, segundo o qual 100% 

dos TRTs realizam coleta seletiva, 96% destinam corretamente suas lâmpadas, e 92% 

seus resíduos de saúde. Em relação ao óleo de cozinha, dos 18 TRTs que possuem 

gestão sobre tal resíduo, 8 realizam a destinação ambientalmente correta. Já no que 

diz respeito ao planejamento, observa-se que a Justiça do Trabalho ainda precisa 

avançar em seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, tendo em vista que 

apenas 8 TRTs (33%) possuem tal instrumento atualmente. 

O gráfico abaixo demonstra que a maior parte dos TRTs realiza a destinação correta 

dos bens de informática, possuem programa de coleta de pilhas e baterias e destinam 

corretamente os demais resíduos de logística reversa, como, por exemplo, as 

embalagens de óleo automotivo. O reaproveitamento de materiais foi citado como 

prática por 16 Tribunais, no entanto a compostagem é realizada por apenas 2 TRTs. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Deslocamento 

No tema deslocamento, o gráfico abaixo indica que menos de 40% dos TRTs executam 

as ações elencadas. Dentre os 24 Tribunais, 9 declararam utilizar combustíveis menos 

poluentes e de fontes renováveis, e incentivar o uso do transporte público ou meios de 

locomoção alternativos, como bicicleta, transporte solidário, dentre outros. Já a 

lavagem ecológica, que utiliza pequena quantidade de água, é realizada 

atualmente por 6 Tribunais. 

Ressalta-se que o serviço de agenciamento de transportes, que consiste em contrato 

de deslocamento na modalidade táxi, por meio de aplicação web, aplicativo mobile 

e central telefônica, como o Taxigov e o Mob-jus, ainda é muito incipiente na Justiça 

do Trabalho, sendo realizado apenas pelo TRT da 17ª Região (ES).  

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Práticas Leais de Operação 

Esse eixo diz respeito a iniciativas 

voltadas ao combate à corrupção e à 

improbidade administrativa. Engloba 

também ações direcionadas à 

conscientização acerca do 

comportamento ético e responsável e 

ao fortalecimento dos canais de 

comunicação para denúncias.  
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As atividades relacionadas ao eixo Práticas Leais de Operação visam desenvolver 

uma conduta ética nas práticas da organização, por meio do combate à corrupção 

e à improbidade administrativa, da identificação de riscos, do fortalecimento dos 

canais de denúncia, da conscientização dos colaboradores acerca do 

comportamento ético e responsável, bem como da implementação de instrumentos 

de transparência. 

Em 2018 foram desenvolvidas diversas ações no eixo Práticas Leais de Operação, 

como a promoção de vídeos institucionais voltados ao desenvolvimento do 

comportamento ético; o aprimoramento da transparência nas informações disponíveis 

nos portais eletrônicos; o incremento no número de integrantes de comissão 

disciplinar; o estabelecimento e a execução de controles internos; a implantação de 

gestão de riscos, governança institucional e ações de auditoria interna, dentre outras 

(Anexo II). O gráfico abaixo aponta que todos os TRTs possuem página de 

transparência na internet, 20 possuem Código de Ética e 16 Comissão de Ética.  

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 

 

 

 

 

 

20 

16 

24 

4 

8 

* 

* 

* 

Código de Ética

Comissão de Ética

Página de transparência

Sim Não *Ação realizada pelo TST

 

 

 

 

 

Quantidade de TRTs que realizaram 

capacitações, campanhas e eventos 

no tema Práticas Leais de Operação 

(2018) 

 

9 
4 

5 7 

2 

Cursos
presenciais

Cursos à
distância

Seminários/
Encontros

Palestras

Campanhas



 
 

 

 

Questões Relativas ao Usuário 

 

 

 

 

O eixo questões relativas ao usuário 

envolve a manutenção de canais de 

comunicação para estabelecer diálogo 

com o usuário da Justiça do Trabalho, 

bem como iniciativas voltadas ao 

fortalecimento das ouvidorias e melhoria 

das informações e orientações fornecidas 

à sociedade acerca dos direitos e 

deveres fundamentais da relação de 

trabalho. Nesse item foram descritas as 

principais iniciativas apontadas pelos TRTs 

no eixo em questão. 
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Em 2018 foram desenvolvidas diversas ações no eixo Questões Relativas ao Usuário, 

demonstrando o empenho da Justiça do Trabalho em ampliar e aprimorar a 

comunicação e o diálogo com os usuários-cidadãos, conforme consta no Anexo II, 

onde estão listadas as iniciativas de cada eixo realizadas pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho. 

O gráfico abaixo aponta que quase toda a Justiça do Trabalho possui sistema 

informatizado para registro das manifestações recebidas pelas Ouvidorias e realiza 

estatísticas periódicas dos atendimentos realizados. Apenas um Tribunal não forneceu 

resposta a essas duas questões. Temos também que 21 Tribunais (88%) realizam 

pesquisa de satisfação com os jurisdicionados e que 19 (79%) possuem Carta de 

Serviços ao Cidadão. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Em relação aos canais de atendimento das Ouvidorias, os meios mais utilizados pelos 

TRTs são o meio presencial, a telefonia (paga ou gratuita), os formulários eletrônicos 

(website) e o correio eletrônico (e-mail), oferecidos por 100% da Justiça do Trabalho. 

Embora todos os Tribunais ofereçam atendimento por algum tipo de telefonia, 

destaca-se que apenas 63% (15) possuem canal de comunicação via telefonia 

gratuita. Outro meio de comunicação bastante utilizado pelos Tribunais é o 

atendimento por meio do correio convencional (cartas), que é oferecido por 21 dos 24 

TRTs (88%). Apenas 6 TRTs realizam atendimentos itinerantes, enquanto 5 TRTs realizam o 

uso de aplicativos para registro de manifestações para a Ouvidoria, sendo estes os 

dois meios menos utilizados na Justiça do Trabalho. 

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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Envolvimento e Desenvolvimento 

da Comunidade 

 

 

 

 

Esse eixo diz respeito à atuação nas 

dimensões social, ambiental, cultural e 

econômica, ao alinhamento às políticas 

públicas existentes e às ações 

desenvolvidas por organizações 

comunitárias locais, ao diálogo com as 

organizações comunitárias ou grupos de 

pessoas acerca das ações a serem 

implantadas e ao estímulo ao trabalho 

voluntário do corpo funcional. Abaixo se 

destacam as principais iniciativas 

apontadas pelos TRTs no eixo em questão. 
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Em 2018, a Justiça do Trabalho desenvolveu diversas ações voltadas ao 

desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental das comunidades, conforme 

apontam os dados apresentados abaixo e as iniciativas descritas no Anexo II. 

Em 2018, 23 Tribunais Regionais do Trabalho realizaram campanhas voltadas a projetos 

sociais ou comunidades visando à arrecadação e doação de itens como alimentos, 

brinquedos, material escolar, roupas, materiais de higiene e remédios. Um número 

expressivo de TRTs (20) declarou realizar coleta seletiva com associações ou 

cooperativas de catadores, visando fomentar a geração de renda para as famílias 

associadas. Outra ação com grande adesão por parte dos Tribunais (19) foi a 

realização de ações de cunho cultural, como apoio a projetos culturais, espaços 

culturais, sessões de cinema, grupos teatrais, bibliotecas abertas, dentre outras. 

Nota-se que 17 TRTs realizaram campanhas para coleta de resíduos específicos para 

apoiar projetos sociais, como, por exemplo, a coleta de meias usadas para 

confecção de cobertores, de lacres de latas de alumínio para compras de cadeiras 

de rodas, de garrafas PET para confecção de vassouras e óleo de cozinha para 

fabricação de sabão, visando à geração de renda para as associações beneficiadas. 

Por fim, temos que mais da metade dos TRTs (14) possui pontos de coleta de resíduos 

como pilhas, baterias, resíduos eletrônicos, dentre outros, abertos à comunidade, 

enquanto apenas 5 Tribunais promovem feiras orgânicas em suas dependências.  

 

Quantidade de TRTs com ações implementadas (2018) 
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ANEXO I 
 

 

Direitos Humanos 
 

Item 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) T 

S 
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Comissão de Igualdade Racial                         
 

Política de Igualdade Racial                         
 

Práticas de inclusão racial nas 
contratações 

                        
 

Comissão de Igualdade de 
Gênero 

                        
 

Política de Igualdade de 
Gênero 

                        
 

Práticas de inclusão de gênero 
nas contratações 

                        
 

Comissão de Acessibilidade                         
 

Sítio eletrônico acessível                         
 

Software leitor de telas para 
deficientes visuais 

                        
 

Software tradutor de textos do 
português para Libras 

       ...                 
 

Prédio sede adequado às 
normas de acessibilidade 

                        
 

Prédio sede sinalizado 
conforme às exigências das 
normas de acessibilidade 

                        
 

Inclusão de pessoas com 
deficiência nas contratações 

                        
 

Contratação de jovens 
aprendizes 

                        
 

Afastamento da contratação 
de empresas que exploram 
trabalho escravo 

                        
 

Contratação de reeducandos 
ou egressos do sistema 
prisional 

                        
 

 

 

Legenda  Sim  Não ... Valor Indisponível 
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Práticas Internas de Trabalho 
 

Item 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) T 

S 
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Exames periódicos                         
 

Ginástica laboral                         
 

Campanhas de vacinação                         
 

Programa de prevenção e 
acompanhamento de doenças 

                        
 

Programa de emagrecimento 
saudável 

                        
 

Programas voltados à saúde 
mental e combate ao estresse 

                        
 

Avaliação e orientação 
ergonômica nos postos de 
trabalho 

                        
 

Mapeamento ou dicionário de 
competências 

                        
 

Banco de talentos                         
 

Programa de desenvolvimento 
de líderes 

                        
 

Reconhecimento de boas 
práticas 

                        
 

Pesquisa de clima 
organizacional 

                        
 

Práticas de gestão de conflitos                         
 

Teletrabalho                         
 

Atividades culturais                         
 

Programa de preparação para 
a aposentadoria 

                        
 

Ações de prevenção e combate 
ao assédio moral 

                        
 

Espaço para relaxamento ou 
prática de meditação 

                        
 

 

Legenda  Sim  Não 
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Meio Ambiente 
 

Item 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) T 

S 
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Rede de sustentabilidade 
estadual ou regional 

                        
 

Atores/multiplicadores 
socioambientais 

                        
 

Projeto de reconhecimento do 
uso racional de recursos 
naturais 

                        
 

Compra de papel reciclado ou 
branco não clorado 

                        
 

Política de Impressão                          

Contrato de outsourcing de 
impressão 

               ...         
 

Substituição de copos 
descartáveis por retornáveis 
duráveis ou biodegradáveis 

                        
 

Uso de equipamentos 
eletroeletrônicos mais 
eficientes 

                        
 

Captação de energia limpa 
(fotovoltaica, eólica, etc) 

                        
 

Utilização de lâmpadas LED                          

Sensores de presença                          

Possui edificação com etiqueta 
de projeto Classe A 

                        
 

Possui edificação com etiqueta 
de edificação Classe A 

                        
 

Sistema de reaproveitamento 
de água da chuva 

                        
 

Sistema de reuso de água cinza                          

Torneiras com dispositivos 
economizadores 

                        
 

Descargas com dispositivos 
economizadores 

                        
 

Contrato de vigilância 
eletrônica à distância 

               ...         
 

Sistema VoIP de telefonia                          

Compras compartilhadas                          

Uso de critérios de 
sustentabilidade em compras e 
contratações 

                        
 

Análise de consumo antes de 
realizar compras e 
contratações 

                        
 

 

Legenda  Sim  Não ... Valor Indisponível 
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Meio Ambiente 
 

Item 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) T 

S 
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

                        
 

Coleta seletiva                          

Destinação correta do óleo de 
cozinha 

*       *    * 
 

*    *     * 
 

 

Destinação correta dos 
resíduos de saúde 

                        
 

Destinação adequada  das 
lâmpadas 

                        
 

Reaproveitamento de 
materiais 

                        
 

Compostagem de resíduos 
orgânicos 

                        
 

Destinação correta dos demais 
resíduos de logística reversa 

                        
 

Programa de coleta de pilhas e 
baterias 

                        
 

Destinação dos bens de 
informática 

                        
 

Utilização de combustíveis 
menos poluentes e de fontes 
renováveis 

                        
 

Lavagem ecológica de veículos                          

Incentivo ao uso do transporte 
público ou meios de 
locomoção alternativos 

               ...         
 

Contrato de serviço de 
agenciamento de transporte 

               ...         
 

 

Legenda  Sim  Não ... Valor Indisponível * Não se aplica 

 

 

 

Práticas Leais de Operação 
 

Item 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) T 

S 
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Página de transparência                          

Comissão de Ética                          

Código de Ética                          

 

Legenda  Sim  Não 
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Questões Relativas ao Usuário 
 

Item 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) T 

S 
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Carta de Serviços ao Cidadão                          

Pesquisas de satisfação com os 
jurisdicionados 

                        
 

Sistema informatizado para 
registro das manifestações 
recebidas pela Ouvidoria 

         ...               
 

Estatísticas periódicas sobre os 
atendimentos da Ouvidoria 

         ...               
 

C
an

ai
s 

d
e 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

Presencial                          

Telefonia paga                          

Telefonia gratuita (0800)                          

Formulário eletrônico 
(website) 

                        
 

Correio eletrônico (e-mail)                          

Aplicativo                          

Carta                          

Atendimento itinerante                          

 

Legenda  Sim  Não ... Valor Indisponível 

 

 

Envolvimento e Desenvolvimento da Comunidade 
 

Item 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) T 

S 
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Campanhas de arrecadação 
e doação 

                        
 

Ações de cunho cultural 
voltadas à comunidade 

                        
 

Feira orgânica                   ...       

Pontos de coleta abertos à 
comunidade 

                        
 

Coleta de resíduos 
específicos com finalidade 
de apoiar projetos sociais 

                        

 

Coleta seletiva com 
cooperativa de catadores 

                        
 

 

Legenda  Sim  Não ... Valor Indisponível 
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ANEXO II 

 

Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Equidade (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Direitos 

Humanos 

Seminário de comemoração aos 70 anos da Declaração dos Direitos 

Humanos 
15ª (Campinas) 

Combate ao 

assédio moral 

e/ou sexual 

Instituição do Comitê de Combate ao Assédio Moral TST 

Palestra sobre Assédio Moral no auditório da BR Distribuidora 1ª (RJ) 

I Fórum sobre Violência no Trabalho: Enfrentamento e Superação no Setor de 

Transporte Urbano  
1ª (RJ) 

Ato Público: Assédio Moral nas Instituições Bancárias 1ª (RJ) 

Seminário Trabalho Seguro: abordou as temáticas de assédio moral e sexual 9ª (PR) 

Gênero Renovação do compromisso do TRT com a campanha #HeforShe 4ª (RS) 

Inclusão racial 

Eventos realizados no âmbito do Mês da Consciência Negra 4ª (RS) 

Inserção de práticas de inclusão da contratação de serviços 4ª (RS) 

Respeito à 

diversidade 

Seminário Empregabilidade Trans: Políticas de inclusão do público LGBTI+ no 

mercado de trabalho 
8ª (PA/AP) 

Política de Gestão da Diversidade e Inclusão 23ª (MT) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Acessibilidade (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Acessibilidade 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CPAI) TST 

Instalação de piso tátil nos corredores TST 

Curso Presencial de LIBRAS com dois instrutores, um surdo e um ouvinte 2ª (SP) 

Cartilha “Saiba mais sobre deficiência visual” 2ª (SP) 

Seminário de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário 6ª (PE) 

Projeto Acessibilidade e Inclusão em Foco 6ª (PE) 

1º Questionário sobre Acessibilidade do TRT da 7ª Região (pesquisa “on-line”) 7ª (CE) 

Curso de LIBRAS 11ª (RR/AM) 

Projetos de engenharia com Norma NBR 9050 11ª (RR/AM) 

Software VLIBRAS: tradução de conteúdos digitais em português para LIBRAS 11ª (RR/AM) 

Adequação predial para portadores de deficiência física 14ª (AC/RO) 

Capacitação presencial em LIBRAS 14ª (AC/RO) 

LIBRAS e estratégia de comunicação no atendimento ao surdo 17ª (ES) 

Fórum de acessibilidade e inclusão 20ª (SE) 

Inclusão de 

pessoas com 

deficiência 

Contratação de aprendizes com deficiência intelectual 2ª (SP) 

Evento “A música venceu”, com o maestro João Carlos Martins, em 

comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 
2ª (SP) 

Curso “Novo Conceito de Pessoa com Deficiência” 2ª (SP) 

Visitas domiciliares a servidores inativos/pensionistas com incapacidade 

física ou mental para locomoção ao TRT visando o recadastramento 
2ª (SP) 

Rodas de Conversa "Deficiência, Trabalho e Justiça: ontem e hoje" e 

"Aleitamento Materno" 
4ª (RS) 

Integração de servidores PCDs: entrevistas para adequação do ambiente e 

preparação dos colegas que os receberão 
4ª (RS) 

Prestação de serviços de digitalização por pessoas com deficiência 6ª (PE) 

Contratação de deficientes auditivos para higienização do Arquivo 7ª (CE) 

Programa de Inclusão Digital e Cidadania Roberto Dala: aulas de 

informática e cidadania a PCDs e crianças/adolescentes em risco social 
9ª (PR) 

Seminário: Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho 15ª (Campinas) 

Vivência para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 15ª (Campinas) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Trabalho Digno (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Trabalho digno 

Trabalho como resistência, realização e independência: série em vídeo que 

mostra o trabalho como mecanismo de inserção social e dignidade humana 
2ª (SP) 

Campanha Violência no Trabalho: série de peças gráficas animadas com 

conteúdo sobre a violência psicológica no trabalho 
2ª (SP) 

Projeto "Fada Madrinha": inserção de Estagiários no Mercado de Trabalho 7ª (CE) 

Encontro de Responsabilidade Social  8ª (PA/AP) 

Seminário "Violência nas relações de trabalho: enfrentamento e superação" 15ª (Campinas) 

4ª Corrida Trabalho Seguro e 1ª Corridinha de Combate ao Trabalho Infantil 19ª (AL) 

Novos Rumos na Execução Penal: contratação de reeducandos 21ª (RN) 

Combate ao 

trabalho infantil 

e estímulo à 

aprendizagem 

Adolescente Aprendiz: oferece ao jovem em vulnerabilidade social 

formação educacional, visando prepará-lo para o mercado de trabalho 
TST 

Palestra “Trabalho Infantil e Exploração Sexual” 2ª (SP) 

Evento "Outubro da Criança" 3ª (MG) 

Corridas #Chegadetrabalhoinfantil 4ª (RS) 

Projeto Pescar: desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade 

social, com a finalidade de integrá-los ao mundo do trabalho.  
4ª (RS) 

Programa Adolescente Aprendiz 6ª (PE) 

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem 7ª (CE) 

Parceria com a Escola de Samba da Matinha, para promover ações no 

carnaval 2019 quando a Escola vai desfilar com o tema “trabalho infantil” 
8ª (PA/AP) 

Evento no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil 8ª (PA/AP) 

Termo de Parceria Interinstitucional a fim de sensibilizar os empresários para 

que cumpram a cota da Lei de Aprendizagem. 
9ª (PR) 

Termos de Cooperação Técnico- Interinstitucionais, concretizando 

contratações de aprendizes por duas empresas 
9ª (PR) 

Visitas às Escolas Municipais de Foz do Iguaçu para divulgação do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem 
9ª (PR) 

Vídeo para divulgação do combate ao trabalho infantil 12ª (SC) 

Cantinho do Combate ao Trabalho Infantil  12ª (SC) 

Pesquisa sobre trabalho infantil na Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC 12ª (SC) 

Concurso de Desenho: Trabalho Infantil não é brinquedo! com o tema 

"Criança não trabalha: lugar de criança é na escola" 
12ª (SC) 

Projeto e-Saber: curso de tecnologia para alunos de escolas públicas 13ª (PB) 

Capacitação da Polícia Militar: enfrentamento ao trabalho infantil e 

exploração sexual de menores 
13ª (PB) 

“Flash mob”: vídeo de divulgação do combate ao trabalho infantil 13ª (PB) 

Reunião com estudantes: discussão sobre o combate ao Trabalho Infantil 13ª (PB) 

Material didático com a temática do trabalho infantil 13ª (PB) 
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Combate ao 

trabalho infantil 

e estímulo à 

aprendizagem 

"Levanta Maria": peça teatral sobre o trabalho infantil 15ª (Campinas) 

Pesquisa com 25 mil alunos e ações para abolir o trabalho infantil 15ª (Campinas) 

Combate ao trabalho infantil promovido através do Programa TRT na Escola 16ª (MA) 

Capacitação do programa TRT na Escola 16ª (MA) 

Programa Trabalho, Justiça e Cidadania 17ª (ES) 

Programa Erradicação do Trabalho Infantil 17ª (ES) 

Corridinha Infantil: "Brincar e aprender. Trabalhar quando crescer” 18ª (GO) 

Palestras sobre prevenção e erradicação do trabalho infantil 19ª (AL) 

Audiência Pública Conjunta para tratar da análise do cumprimento da 

legislação sobre aprendizagem profissional 
19ª (AL) 

Campanha "Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal" 19ª (AL) 

Reunião do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 19ª (AL) 

Seminário "Combate ao trabalho infantil e Incentivo à Aprendizagem" 21ª (RN) 

Corrida do Trabalho 23ª (MT) 

Parceria para construção de playgrounds 24ª (MS) 

Projeto Judô na Escola 24ª (MS) 

Combate e 

prevenção a 

acidentes de 

trabalho e 

doenças 

ocupacionais 

Abril Verde: ações de conscientização sobre a prevenção de acidentes e 

de doenças relacionadas ao trabalho 

1ª(RJ), 12ª (SC) 

14ª (AC/RR) 

e 18ª (GO) 

Parceria do Programa Trabalho Seguro com a Escola Judicial para 

transformar em cursos à distância os eventos promovidos sobre Saúde e 

Segurança no Trabalho 

3ª (MG) 

 Interação interinstitucional visando à saúde e à segurança no trabalho. 3ª (MG) 

Divulgação, nas sessões de julgamento, da importância da saúde, da 

segurança e do combate à violência no trabalho  
3ª (MG) 

2º Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho 7ª (CE) 

1 º Encontro Paranaense de interfaces periciais: judiciária, previdenciária e 

trabalhista 
9ª (PR) 

Publicação de artigos com a temática do Trabalho Seguro 12ª (SC) 

Concurso de desenho e redação promovido pela Fundacentro em parceira 

com o Programa Trabalho Seguro 
12ª (SC) 

Participação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

na Termonorte (empresa concessionária de energia elétrica) 
14ª (AC/RO) 

Participação em Ato Público sobre Violência no Trabalho: Enfrentamento e 

Superação 
14ª (AC/RO) 

Café Seguro: diálogo com a sociedade e com os funcionários de empresas 

acerca da importância da prevenção de acidentes 
18ª (GO) 

Seminário "Saúde e Segurança do Trabalhador" 19ª (AL) 

Conferência do trabalho seguro 20ª (SE) 

Ciclo de palestras em locais de vulnerabilidade 23ª (MT) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Práticas Internas de Trabalho (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Práticas 

Internas de 

Trabalho 

Informativos TRT2: sinopse das últimas publicações do DOU, DJ, DeJT e 

demais Diários Oficiais Eletrônicos 
2ª (SP) 

Limitação do horário de funcionamento do plantão judiciário permanente 

de 1º Grau para otimizar e humanizar o trabalho 
3ª (MG) 

Acordo entre o TRT da 3ª e o TRE/MG para promover reciprocidade de data 

center , com uso compartilhado de suas respectivas salas-cofre 
3ª (MG) 

Elaboração de manuais de procedimento da versão KZ do Pje e 

treinamentos, com para atingir a meta de baixar o número de pendências 
3ª (MG) 

Projeto Integra7 - "O TRT7 somos todos Nós": visitas pela administração 

superior às Varas da metropolitana e interior do estado do Ceará 
7ª (CE) 

Convênio com a Universidade do Estado do Amazonas para viabilização de 

estágios obrigatórios 
11ª (RR/AM) 

Programa Institucional de Desenvolvimento de Capacidade Física para 

Agentes de Segurança 
11ª (RR/AM) 

Uso de lixeiras coletivas, reduzindo o consumo de sacos de lixo e o trabalho 

do pessoal terceirizado 
12ª (SC) 

Envio de citações iniciais por e-mail e Provimento CR 1/2018, que restringe a 

comunicação com aviso de recebimento (AR) nas correspondências, 

visando reduzir e as despesas do TRT com os Correios 

12ª (SC) 

Envio de ofícios para o INSS via correio eletrônico, com o objetivo de reduzir 

o tempo de resposta do órgão 
12ª (SC) 

Instituição de Política de Remoção 14ª (AC/RO) 

Sistema de auto correição para melhorar as condições de trabalho nas 

Varas trabalhistas 
20ª (SE) 

Robô de auto atendimento para melhorar as condições de trabalho nas 

Varas trabalhistas 
20ª (SE) 

Projeto de aplicativo de celular para auxiliar o magistrado na gestão do seu 

tempo e na organização de sua atividade 
20ª (SE) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Saúde Ocupacional (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Saúde 

ocupacional 

Vacinação anual contra a gripe para magistrados e servidores TST 

Semana da Saúde e da Qualidade de Vida 2ª (SP) 

Programa de rastreamento e controle da saúde 2ª (SP) 

Programa de mapeamento de riscos ambientais 2ª (SP) 

Realização de exames por meio de parceria com o Instituto CEMA 2ª (SP) 

Semana de Valorização da Saúde e do Trabalho Seguro 3ª (MG) 

Ações relacionadas ao tema do mês: Janeiro Branco, Setembro Amarelo, 

Outubro Rosa e Novembro Azul 
7ª (CE) 

Blitz de Saúde: verificação de pressão e testes de glicose 8ª (PA/AP) 

Saúde no Interior: visita das equipes do Setor de Psicologia, Fisioterapia e 

Serviço Social às unidades do interior 
9ª (PR) 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 9ª (PR) 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle 

Médico e Saúde Ocupacional 
11ª (RR/AM) 

Programa Justa Pausa: software baseado no tempo de uso do 

computador, o programa sugere uma pousa a cada 1h30 de trabalho. 
12ª (SC) 

Acompanhamento sociofuncional interdisciplinar em casos de conflito ou 

adoecimento mental no trabalho 
13ª (PB) 

Ações educativas de incentivo à realização de breves pausas no trabalho 23ª (MT) 

Ergonomia 

Orientação ergonômica individual nos postos de trabalho TST 

Projeto Ergonomia em Ação: análise ergonômica dos ambientes 2ª (SP) 

Avaliação ergonômica dos postos de trabalho 4ª (RS) 

Avaliação Ergonômica Individual de Postos de Trabalho 7ª (CE) 

Adaptação dos Postos de Trabalho: prevenção com critérios ergonômicos 9ª (PR) 

Exames periódicos Realização de 178 Exames Periódicos 14ª (AC/RO) 

Ginástica laboral 

Projeto-piloto de ginástica laboral presencial 4ª (RS) 

Cinesioterapia Laboral 13ª (PB) 

Prática de 

atividades físicas 

Projeto Mais Saúde para Todos: ginástica funcional e defesa pessoal 11ª (RR/AM) 

Corrida TRT Goiás 18ª (GO) 
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Prevenção e 

acompanhamento 

de doenças 

Campanha Outubro Rosa 2ª (SP) 

Campanha Novembro Azul 2ª (SP) 

Semana de Saúde: medições de pressão arterial, controle glicêmico, 

saúde ocular e medição de IMC 
9ª (PR) 

Campanha Carnaval da Prevenção - Dialogar é Prevenir: sensibilização 

para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 
12ª (SC) 

E-mail informativo sobre a Febre Amarela e Aedes Aegypti 12ª (SC) 

Emagrecimento 

saudável 

Medida Certa: auxílio aos servidores no processo de emagrecimento TST 

TRT na Medida: melhoria da qualidade de vida e a promoção da saúde 21ª (RN) 

Saúde mental e 

combate ao 

estresse 

Semana de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais, que  

debateu violência no trabalho e transtornos psíquicos 
2ª (SP) 

Campanha de prevenção do suicídio: banner, cartazes e notícia 4ª (RS) 

Projeto de Suporte Psicossocial ao Luto e Projeto de Suporte aos Servidores 

de Varas do Interior e Metropolitana 
7ª (CE) 

Intervenções Psicossociais: realizadas em grupos visando contribuir para a 

transformação das relações sociais 
13ª (PB) 

Campanha de Saúde Mental: sensibilização para prevenir o adoecimento 

mental e promover a saúde ocupacional 
13ª (PB) 

Programa de Gestão do Estresse 15ª (Campinas) 

Palestra "Adoecimento Psíquico no Trabalho" 19ª (AL) 

Palestras: Organização do trabalho e seus impactos sobre a saúde mental 20ª (SE) 

Palestras: Lidando com o stress no cotidiano de forma saudável 20ª (SE) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Desenvolvimento de Pessoas (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Educação 

corporativa 

Produção de cursos em EAD, possibilitando redução de custos e 

maximização das capacitações 
8ª (PA/AP) 

Programa de Concessão de Bolsas de Pós-Graduação, visando 

formar/aumentar o capital intelectual da instituição 
11ª (RR/AM) 

Gravação de palestras presenciais com a temática trabalhista e 

disponibilização no Moodle 
12ª (SC) 

Palestras presenciais com transmissão EAD em para servidores do interior 12ª (SC) 

Atividades de educação corporativa nos temas: relações interpessoais no 

trabalho, sensibilização a mudanças, qualidade de vida no trabalho, etc 
15ª (Campinas) 

"Qualifica 1º Grau": capacitação de servidores diretamente na unidade 

de primeiro grau solicitante 
15ª (Campinas) 

Mesa redonda virtual com videoconferência para viabilizar a 

participação dos magistrados do interior, visando contribuir para a 

discussão sobre pontos de incertezas, a exemplo da “Reforma Trabalhista" 

23ª (MT) 

Gestão por 

competências 

Projeto Banco de Talentos: ferramenta que descreve cargos/funções com 

os respectivos perfis e cadastro de currículo pelos servidores 
11ª (RR/AM) 

Projeto Gestão por Competência: modelo avaliativo com base na 

comparação entre as competências dos servidores e as necessárias 
11ª (RR/AM) 

Reconhecimento 

de boas práticas 

Selo 11 - Mérito Corregedoria: mapeamento de dados estatísticos, 

resultados e práticas eficientes das Varas do Trabalho 
11ª (RR/AM) 

Eureka - Programa de Incentivo à Inovação: visa reconhecer, incentivar e 

premiar o comportamento inovador e as boas práticas 
12ª (SC) 

Edição de Portaria que regulamenta a concessão de elogio a servidores 14ª (AC/RO) 

Outorga da Medalha do Mérito Funcional 14ª (AC/RO) 

Estudo dos processos de trabalho das unidades judiciais para identificar 

as boas práticas de trabalho e compartilhá-las com as demais unidades 
23ª (MT) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Qualidade de Vida no Trabalho (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Qualidade de vida 

Contrato entre TRT/SP e o SESC, concedendo aos magistrados, servidores 

e dependentes o direito à Matrícula de Interesse Social, para acesso a 

atividades físicas, palestras, cursos e atividades culturais 

2ª (SP) 

Semana do Servidor: ações de valorização dos servidores, cuidados com 

a saúde e qualidade de vida 
15ª (Campinas) 

Promoção de Saúde no Trabalho: ações psicossociais de qualidade de 

vida, clima organizacional, gestão de conflitos e gestão de mudanças 
15ª (Campinas) 

Palestras sobre o tema "O ser integral e as relações interpessoais" 20ª (SE) 

Dia dos Filhos: filhos puderam visitar o local de trabalho dos pais 23ª (MT) 

Assistência à 

maternidade 

Berçário do TST: acolhe os filhos de magistrados e servidores durante o  

expediente  de  trabalho 
TST 

Programa de Assistência à Mãe Nutriz: as mães que amamentam têm 

direito à redução de jornada de trabalho 
2ª (SP) 

Grupo de Gestantes: promoção de um espaço para a troca de 

experiências e apoio mútuo entre servidoras gestantes 
15ª (Campinas) 

Programa de Assistência à Mãe Nutriz: possibilita o aleitamento materno, 

assegurando a jornada de trabalho de 6 horas para a servidora nutriz 
19ª (AL) 

Atividades culturais 

Roda dos Livros: projeto de intercâmbio de livros entre servidores, 

magistrados e usuários da JT 
2ª (SP) 

Oficina de Iniciação Teatral 4ª (RS) 

Projeto Meu Livro, Seu Livro: estímulo à leitura por meio de um acervo 

composto de obras doadas pelos participantes 
11ª (RR/AM) 

Atividades culturais 

Cine Valores e Virtudes: sessão de cinema para disseminar valores que 

visam melhorar o relacionamento interpessoal 
14ª (AC/RO) 

Coral Plena Voz com servidores e convidados 17ª (ES) 

Coral em Canto: projeto para promover e estimular a arte e a cultura 18ª (GO) 

Projeto Cantoria: servidores integrantes do Coral do TRT visitam unidades 

de trabalho e se apresentam brevemente aos colegas 
23ª (MT) 

Clima 

organizacional 

Pesquisa Con Vida de Clima Organizacional (bianual) TST 

Bom Dia TRT: boletim eletrônico enviado diariamente aos magistrados e 

servidores, para mantê-los informados e motivados 
2ª (SP) 

Acompanhamento de psicóloga nas correições ordinárias nas Varas do 

Trabalho para tratar do clima organizacional e da motivação 
8ª (PA/AP) 

Workshop “Relações, afetos e Conflitos: Reeditando os cenários da nossa 

estória” 
8ª (PA/AP) 

Pesquisa de Clima Organizacional 11ª (RR/AM) 

Pesquisa de clima organizacional 18ª (GO) 
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Gestão de 

conflitos 

Implantação de Política de Relações de Trabalho: promoção de ações 

de caráter preventivo e atuação em situações de conflito 
9ª (PR) 

Programa de Acompanhamento Funcional: acompanhamento, 

realocação e mediação de conflitos 
10ª (DF/TO) 

Projeto Resolução de Conflitos: suporte para auxiliar pessoas envolvidas 

em conflitos a encontrarem um caminho para conviverem 

harmonicamente no ambiente de trabalho 

11ª (RR/AM) 

Preparação para 

a aposentadoria 

Programa de Preparação para a Aposentadoria: curso que abordou 

identidade, aspectos psicossociais, saúde, qualidade de vida, gestão 

financeira, opções pós-carreira, entre outros. 

2ª (SP) 

Programa de Preparação para a Aposentadoria: seminários e 

atendimentos individuais aos servidores que desejam se aposentar 
3ª (MG) 

Programa de Preparação para a Aposentadoria: auxílio para enfrentar 

questões emergentes nesse período de transição da vida funcional 
15ª (Campinas) 

Programa Vida Plena de Preparação para Aposentadoria: auxílio na 

tomada de decisão no processo de transição pós-carreira 
21ª (RN) 

 
Instituição do teletrabalho, visando contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos servidores 
 

Teletrabalho 

Avaliação do Perfil do Teletrabalhador para autorização do teletrabalho, 

considerando aspectos sociais, de saúde e ergonômicos 
3ª (MG) 

Regulamentação do Regime de Teletrabalho 7ª (CE) 

Capacitação com os gestores sobre a estrutura do teletrabalho, módulos 

de gerenciamento e módulo comportamental, para conscientização e 

incentivo para a implantação do teletrabalho 

8ª (PA/AP) 

Relaxamento/ 

meditação 

Meditação - Pausa Produtiva: encontros de 15 minutos para meditação 

guiada duas vezes por semana 
TST 

Mindfulness - Atenção plena: treinamento para mais consciência e 

percepção, notando “gatilhos” e padrões habituais que geram estresse 
1ª (RJ) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Meio Ambiente (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Sustentabilidade 

Campanha Na Pegada Ambiental, veiculada em canais de 

comunicação (Intranet, TV Corporativa e redes sociais) 
2ª (SP) 

Curso on-line colaborativo “Introdução a Temas Socioambientais” 2ª (SP) 

Participação da Comissão Permanente de Gestão Ambiental no Evento 

"Integrar 2018", iniciando a construção de Rede Sustentável no Ceará. 
7ª (CE) 

Redução de postos de vigilância armada, gerando economia e 

viabilizando contratação de Agentes de Portaria para controle de acesso 
11ª (RR/AM) 

Utilização de ferramenta de BI para acompanhamento e monitoramento 

em tempo real dos indicadores do Plano de Logística Sustentável 
13ª (PB) 

Sustentabilidade 

Capacitação em sustentabilidade 14ª (AC/RO) 

Análise físico-química e microbiológica da água consumida no TRT 14ª (AC/RO) 

Curso a distância "Educação Ambiental" 15ª (Campinas) 

Palestra "Sustentabilidade no Ambiente de Trabalho do Servidor" como 

parte da programação da Semana do Servidor 
15ª (Campinas) 

Ciclo de palestras com a finalidade de abordar as diretrizes e resultados 

do Plano de Logística Sustentável (PLS) 
19ª (AL) 

Eco Rede da Justiça de Alagoas: realização de ações de 

responsabilidade socioambiental, através de termo de cooperação 

conjunta com outros órgãos públicos 

19ª (AL) 

Recursos Naturais 

Construção sustentável do Fórum Trabalhista de Chapecó (ventilação e 

iluminação naturais, controle da vazão das descargas e torneiras, e 

reutilização da água da chuva) 

12ª (SC) 

Campanha de economia de energia e água com sinalização nos 

banheiros do Fórum Maximiano Figueiredo e Edifício-Sede 
13ª (PB) 

Campanhas de sustentabilidade: incentivo ao uso racional dos recursos 14ª (AC/RO) 

Reconhecimento 

do uso racional de 

recursos naturais 

Campanha TRT Sustentável: jogo virtual para incentivar o consumo 

racional de água, papel e luz, gerando uma economia ao final da 

competição de aproximadamente 300 mil reais 

2ª (SP) 

Desafio Sustentável 2018: o concurso visava à redução no consumo de 

energia elétrica e água nas unidades do Tribunal 
4ª (RS) 

Uso racional de 

água 

Uso de água de poço artesiano para irrigação, lavagem dos veículos e 

dos edifícios 
TST 

Programa do Uso Racional da Água- PURA: incentivo ao uso racional da 

água, com redução de 25% no valor da fatura de água (desconto dado 

pela SABESP em função da adesão ao Programa) 

2ª (SP) 

Uso racional de 

energia elétrica 

Instalação de sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica 4ª (RS) 

Substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED 6ª (PE) 
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Uso racional de 

energia elétrica 

Atualização dos equipamentos de impressão por de melhor eficiência 12ª (SC) 

Reportagens sobre como aproveitar o ar-condicionado sem desperdiçar 

energia elétrica 
12ª (SC) 

Campanha Janelas Abertas: incentivo para desligar o ar condicionado 

na última hora do expediente e abrir as janelas 
17ª (ES) 

Substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED 20ª (SE) 

Instalação de sistema fotovoltaico para fornecimento de energia nos 

fóruns de Várzea Grande e Tangará da Serra 
23ª (MT) 

Substituição de condicionadores de ar modelo split convencional por 

modelo inverter 
23ª (MT) 

Uso racional de 

materiais 

Determinação da impressão em frente-e-verso TST 

Troca dos copos descartáveis por oxibiodegradáveis TST 

Distribuição de canecas de vidro para água e café visando reduzir o 

consumo de copos plásticos descartáveis 
10ª (DF/TO) 

Política de Impressão: uso eficiente por meio do contingenciamento da 

entrega de papel às unidades e compartilhamento de impressoras 
11ª (RR/AM) 

Cessação da compra de copos plásticos de café 12ª (SC) 

Informatização dos sistemas judiciário e administrativo (PJe, PROAD) para 

reduzir o consumo de papel e de impressão 
12ª (SC) 

Substituição de copos descartáveis por canecas reutilizáveis para 

servidores do Fórum Maximiano Figueiredo e Edifício-Sede 
13ª (PB) 

Monitoramento do consumo e distribuição do papel A4, com preferência 

de distribuição de papel reciclado em detrimento do clorado 
13ª (PB) 

Substituição dos copos descartáveis por canecas de louça 15ª (Campinas) 

Construções 

sustentáveis 

Atendimento aos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de 

Eficiência Energética em Edifícios (RTQ-C) para Classe A – Geral de 

Etiquetagem, conforme projeto PBE Edifica, na elaboração do projeto de 

construção do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde 

23ª (MT) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Gestão de Resíduos Sólidos (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Gestão de resíduos 

sólidos 

Conclusão da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos 
4ª (RS) 

Participação da Comissão Permanente de Gestão Ambiental no "Fórum 

Lixo & Cidadania" para buscar uma Gestão Integrada e Compartilhada 

dos Resíduos Sólidos no Ceará 

7ª (CE) 

Coleta seletiva  

Campanha Jogue Limpo: estímulo à coleta seletiva 1ª (RJ) 

Projeto Ecocelpa: troca de itens recicláveis por descontos na conta de 

energia elétrica 
8ª (PA/AP) 

Campanha "Traga três itens de Material Reciclável e Ganhe uma Muda 

de Planta" 
10ª (DF/TO) 

Capacitação e gincana sobre coleta seletiva para os "Agentes da 

Gente" (grupo de multiplicadores) 
10ª (DF/TO) 

Projeto Valente: valorização do meio ambiente por meio da coleta 

seletiva solidária 
11ª (RR/AM) 

Doação de 6,2 toneladas de papel e resíduos plásticos para associação 

de coletores 
12ª (SC) 

Desenvolvimento e avanço nas ações relativas ao projeto "TRT Recicla" 14ª (AC/RO) 

Projeto Coleta Seletiva Solidária: em 2018 foi implantada a coleta seletiva 

no TRT da 24ª  
24ª (MS) 

Destinação correta 

de resíduos 

Futuro para Todos: campanha de arrecadação permanente de resíduos 

eletroeletrônicos destinou 975 Kg de material eletrônico para cooperativa 
1ª (RJ) 

Descarte de pilhas e óleo de cozinha: ponto de recebimento de pilhas 

usadas e posto de entrega de óleo de fritura 
4ª (RS) 

Descontaminação e descarte adequado de lâmpadas fluorescentes  6ª (PE) 

Convênio com entidade filantrópica (OSCIP) que recolhe, 

periodicamente, os cartuchos de tonner usados e descartados pelo TRT 
6ª (PE) 

Doação a órgãos públicos e instituições assistenciais de móveis, 

equipamentos de informática, objetos de escritório e demais itens 
15ª (Campinas) 

Campanha de coleta de medicamentos vencidos para incineração, 

evitando a contaminação do solo, da água e da atmosfera 
19ª (AL) 

Destinação dos bens classificados como irrecuperáveis para reciclagem 23ª (MT) 

Logística reversa 
Logística reversa de toners: termo de ajuste para permuta de sucatas de 

toners e/ou elementos fotocondutores da marca Lexmark 
23ª (MT) 

Compostagem de 

resíduos orgânicos 

A borra de café é usada para o processo de compostagem, que tem 

gerado adubo para os vasos de plantas, jardins e árvores do TST 
TST 

Compostagem de resíduos orgânicos produzidos pelos servidores do 

edifício-sede do Tribunal 
13ª (PB) 

Reaproveitamento 

de materiais 

Seu Papel é Fundamental: distribuição de caixas coletoras de papel para 

que sejam reaproveitados na confecção de blocos de anotação 
1ª (RJ) 

Feiras e/ou eventos 

de trocas 

Estante de troca de livros, realizada anualmente TST 

Projeto Troca de Livros Paradidáticos 11ª (RR/AM) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Contratações Sustentáveis (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Gestão de resíduos 

sólidos 

Realização do III Seminário de Contratação do Poder Judiciário de RO: 

ênfase em cidadania e sustentabilidade, visando fortalecer a 

comunicação e a integração entre os atores envolvidos dos processos de 

aquisição e contratação, por meio do compartilhamento de boas 

práticas e inovações 

14ª (AC/RO) 

 

 

 

Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Deslocamento (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Combustíveis 
Campanha para a utilização de combustíveis de fontes renováveis, 

gerando aumento significativo na utilização desse tipo de combustível 
2ª (SP) 

Manutenção de 

veículos 

Sistema Informatizado com 300 oficinas mecânicas cadastradas, para 

reduzir os custos e obter melhores resultados na manutenção dos veículos 
12ª (SC) 

Lavagem 

ecológica 

Contratação de lavagem ecológica para os veículos, com redução da 

água consumida em cada lavagem de 400 a 600 para 3 a 4 litros 
7ª (CE) 

Contratação de serviço de lavagem de veículos que usa menos água 20ª (SE) 

Mobilidade urbana 

Instalação de 36 bicicletários em unidades judiciárias em 2018, com a 

meta de instalar bicicletários em todas as unidades 
4ª (RS) 

Campanha de "De Bike ao Trabalho": incentivo ao uso de outros meios de 

Transporte, com instalação de bicicletários e banheiros com chuveiro 
7ª (CE) 

Termo de Cooperação com a Rede Bike Anjos, para levar informações 

sobre segurança, direitos e cidadania a trabalhadores da construção 

civil, grandes usuários da bicicleta para deslocamento 

8ª (PA/AP) 

Incentivo ao uso de bicicletas, com bicicletário e vestiário 12ª (SC) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Práticas Leais de Operação (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Ética 

Palestra “Ética no Ambiente de Trabalho” TST 

INTEGRA7: palestra sobre Ética no Serviço Público, por ocasião dos 

Programas de Integração de Novos Servidores 
7ª (CE) 

Criação dos vídeos institucionais “Minuto Ético” para divulgação de 

direitos e deveres dos servidores constantes no Código de Ética 
8ª (PA/AP) 

Campanha Servidor Legal: divulgação do Código de Ética por meio de 

postagens disponibilizadas na intranet e enviadas por e-mail e whatsapp 
11ª (RR/AM) 

Código de Ética, que estabelece os princípios e normas de conduta ética 

aplicáveis aos agentes públicos vinculados ao TRT 
12ª (SC) 

Estatuto da Conduta Ética dos Servidores , que estabelece princípios e 

normas de conduta ética aplicáveis aos servidores do TTRT 
23ª (MT) 

Palestra Ética e Sustentabilidade 23ª (MT) 

Transparência 

Transparência do TST: publicidade de seus atos da gestão administrativa 

por meio deste instrumento eletrônico de divulgação 
TST 

Melhoria das informações de transparência no Portal, que foram 

classificadas em 4ª lugar no Ranking da Transparência do Poder Judiciário 
4ª (RS) 

Atualização do Portal da Transparência 14ª (AC/RO) 

Publicação no sitio institucional do Tribunal de todas as ações relativas à 

Governança e Gestão de TI do Órgão 
23ª (MT) 

Combate à 

Corrupção 

Laboratório de Tecnologia de Recuperação de Ativos e Combate à 

Corrupção e Lavagem de Dinheiro no âmbito a Justiça do Trabalho 
TST 

Auditoria Interna 

Auditoria Interna, visando fortalecer os mecanismos de controles internos 11ª (RR/AM) 

Plano de Auditoria de Longo Prazo: visa inibir a prática de eventuais atos 

de corrupção ou improbidade na esfera administrativa 
14ª (AC/RO) 

Procedimentos 

disciplinares 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar TST 

Incremento do número de integrantes da Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar visando otimizar o trabalho 
4ª (RS) 

Apuração de irregularidade funcional, de acordo com conduta de 

improbidade administrativa (em 2018, houve 05 PADs e 06 sindicâncias) 
14ª (AC/RO) 

Gestão de riscos 

Capacitação em gestão de riscos para servidores de diversas unidades  

Execução do Plano de Tratamento de Riscos 8ª (PA/AP) 

Curso "Auditoria com Base em Riscos" 15ª (Campinas) 

Palestras sobre governança institucional e curso sobre gestão de riscos 20ª (SE) 

Política de Gestão de Riscos de TIC 23ª (MT) 

Projeto "Gestão de Riscos na área administrativa": implantação da gestão 

de riscos vinculados às atividades administrativas 
4ª (RS) 

Gestão 

orçamentária e 

financeira 

Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos: guia que regulamenta 

rotinas e padroniza procedimentos de gestão contratual 
8ª (PA/AP) 

Treinamento SIGED-JT: Sistema Único de Processamento de Informações 

de planejamento, execução e controle orçamentário/financeiro 
11ª (RR/AM) 

Curso de Fiscalização de Contratos 15ª (Campinas) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Questões Relativas ao Usuário (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Comunicação 

com a sociedade 

Criação de Aplicativo para smartphones que permite aos cidadãos o 

acesso direto ao formulário eletrônico da Ouvidoria 
1ª (RJ) 

Segunda edição do evento “Ouvidorias Públicas nas Ruas”: realização de 

35 atendimentos aos cidadãos e distribuição de cerca de 300 cartilhas 
1ª (RJ) 

Participação no Projeto "Ouvidoria nas Escolas", com 45 estudantes da 

Rede Municipal de Ensino 
1ª (RJ) 

Ouvidoria Móvel: caixas instaladas nos Fóruns para o recolhimento das 

manifestações dos usuários 
2ª (SP) 

TRT na Rua: Quadro do canal do YouTube que colhe dúvidas da 

população nas ruas e as leva para que um magistrado responda 
2ª (SP) 

Conteúdo para redes sociais visando divulgar ao cidadão informações 

sobre direito do trabalho, decisões judiciais e a atuação do TRT 
4ª (RS) 

Matérias jornalísticas sobre decisões judiciais para dar visibilidade social a 

temas do Direito do Trabalho e às interpretações jurídicas do TRT 
4ª (RS) 

Programa de TV "Justiça do Trabalho": com formato de debate, aborda 

temas relacionados ao Direito Trabalhista e à Justiça do Trabalho 
7ª (CE) 

Perfis do TRT em Redes Sociais, como Facebook, Twitter e Youtube, com 

campanhas de divulgação, notícias e material educativo 
7ª (CE) 

Oficina Extração de Dados Jornalísticos: capacitou profissionais da 

imprensa no uso de fontes de dados on-line para embasar pautas 

jornalísticas (trabalho escravo, saúde e segurança do trabalho e PJe) 

7ª (CE) 

Revitalização da Rádio Onze: transmissão de áudio, som e vídeo, visando 

à difusão de música e do impacto social da Justiça do Trabalho 
11ª (RR/AM) 

Banner rotativo com o intuito de disseminar os meios de comunicação da 

Ouvidoria do TRT 
14ª (AC/RO) 

Divulgação através de busdoor (mensagens que circulam nos ônibus) 20ª (SE) 

Parceria com emissoras de rádio e TV para divulgação programas e 

campanhas relativas aos direitos e deveres trabalhistas 
23ª (MT) 

Informações e 

serviços ao 

Cidadão 

Serviço de Informação ao Cidadão – SIC: permite que sejam feitos 

pedidos de acesso à informação via internet, carta ou pessoalmente 
TST 

Carta de Serviços ao Cidadão: informar acerca dos serviços prestados TST 

Participação na Ação Global do Sesi e da Rede Globo, na qual a 

Ouvidoria participou prestando atendimentos e distribuindo cartilhas do 

Programa Trabalho Seguro e Programa de Combate ao Trabalho Infantil 

1ª (RJ) 

Reformulação do sítio de internet, com novo leiaute, migração e 

reorganização do conteúdo, tornando-o mais acessível e compreensível 
3ª (MG) 

Junção das seções de protocolo e informações processuais no mesmo 

espaço físico, com a finalidade de otimizar o atendimento ao cidadão 
3ª (MG) 

Apuração de dados estatísticos de Dissídios Coletivos, Dissídio Coletivo de 

Greve e Protestos, com inclusão de gráficos no sítio eletrônico do Tribunal 
3ª (MG) 

Intimação das partes por meio telefônico e eletrônico, tendo em vista os 3ª (MG) 
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princípios da celeridade, efetividade e economia processual, com 

certificação nos autos 

Informações e 

serviços ao 

Cidadão 

Diante de questionamentos feitos pela comunidade nos seus espaços 

virtuais, o TRT orienta a população acerca dos canais adequados, 

conforme o caso, para a obtenção das informações requeridas 

4ª (RS) 

Aprovação da RA nº 45, regulamentando a Lei nº 12.527/2011, cujo 

objetivo é aperfeiçoar o funcionamento do serviço de informação ao 

cidadão (SIC) 

9ª (PR) 

Repaginação da Cartilha da Ouvidoria para inclusão de informações 

sobre os benefícios obtidos pelo cidadão com o envio de sugestões, 

reclamações e denúncias 

11ª (RR/AM) 

Aplicativo Ouvidoria TRT11: sistema que permite ao usuário acompanhar o 

status das manifestações em plataforma web e dispositivos móveis 
11ª (RR/AM) 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC): recebimento, registro e 

resposta aos pedidos de acesso à informação 
12ª (SC) 

Ouvidoria nos TRTs Comunidades: ação coletiva com outros seguimentos 

da sociedade para disseminar informações institucionais de utilidade 

pública e também prestar serviços gratuitos de cidadania 

14ª (AC/RO) 

Recebimento de denúncias, sugestões e pedidos pela Ouvidoria, como 

meio de comunicação entre o Tribunal e usuários do serviço público 
14ª (AC/RO) 

Ferramenta virtual “Quero Conciliar”: visa facilitar às partes e aos 

advogados a realização dos pedidos de conciliação 
23ª (MT) 

Fortalecimento 

e/ou 

aperfeiçoamento 

da Ouvidoria 

Pesquisa de Visibilidade Ouvidoria 2018 TST 

Campanha de divulgação da Ouvidoria, por meio de notícias, peças na 

TV Corporativa e em redes sociais, e espaço de mais destaque no Portal 
2ª (SP) 

Ampliação das instalações da Ouvidoria, compatível com as 

necessidades de fácil acesso e visibilidade aos usuários 
9ª (PR) 

Reestruturação da Ouvidoria, com eleição de Ouvidor, a fim de atender 

na íntegra a Resolução CSJT nº 163/2016 
11ª (RR/AM) 

Parceria para criação da Rede de Ouvidorias do Amazonas, visando 

troca de experiências, fortalecimento da transparência e controle social 
11ª (RR/AM) 

Pesquisa de 

satisfação com 

usuários 

Pesquisa de satisfação dos clientes, visando à qualidade dos serviços TST 

Pesquisa de satisfação acerca da percepção dos usuários e do público 

interno acerca da Justiça do Trabalho, realizada a cada dois anos 
4ª (RS) 

Pesquisa de Satisfação de Atendimento, com o objetivo de fortalecer a 

comunicação com o usuário interno e externo 
14ª (AC/RO) 

Pesquisa de Confiança e Satisfação do Jurisdicionado e do Servidor 15ª (Campinas) 

Pesquisa de Satisfação do usuário externo, cujos dados irão nortear ações 

estratégicas, a fim de contribuir para assegurar a efetividade da 

prestação jurisdicional e garantir os direitos de cidadania 

19ª (AL) 

Pesquisa anual de clima com clientes internos e externos do TRT 20ª (SE) 

Outros 

Reuniões informais de pré-conciliação entre servidores e litigantes, a fim 

de aproximar as partes e oportunizar o diálogo sobre a conciliação 
23ª (MT) 

Audiência triangular por videoconferência, envolvendo três unidades 

judiciais separadas geograficamente 
23ª (MT) 
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Iniciativas realizadas pelos TRTs no tema Envolvimento e Desenvolvimento da Comunidade (2018) 

Tema Iniciativa 
Região 

Judiciária 

Campanhas de 

arrecadação e 

doação 

Campanha Natal Solidário TST 

Campanha Volta às Aulas: doação de material escolar para crianças e 

adolescentes carentes 
1ª (RJ) 

Campanha do Agasalho: arrecadou 384 itens para a Cruz Vermelha 

Brasileira, a serem oferecidos a moradores de rua 
1ª (RJ) 

Um carinho para pés descalços: arrecadação de calçados para crianças 

e adultos em situação de vulnerabilidade social 
1ª (RJ) 

Campanha "Adote sua cartinha de Natal" em conjunto com Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos 
2ª (SP) 

Solidariedade literária: doações de livros infantis (0 a 12 anos) 3ª (MG) 

Biblioteca Livre - Caminho das letras: Disponibilização, para o público 

interno e externo, de obras adquiridas por doação 
3ª (MG) 

Arrecadação de tampinhas plásticas para o Projeto Tampart, que após a 

elaboração de painéis artísticos utilizando o material, destina as 

tampinhas a entidades assistenciais cadastradas 

4ª (RS) 

Natal Solidário: campanha para arrecadação de presentes de Natal 

para os filhos e netos dos trabalhadores terceirizados do Tribunal 
4ª (RS) 

Recebimento de medicamentos vencidos para incineração e na 

validade para repasse a instituições beneficentes 
6ª (PE) 

Campanha Natal Solidário: servidores e magistrados encontram na 

intranet uma lista para apadrinhamento de crianças 
7ª (CE) 

Mês do Voluntariado: ações voltadas para a transformação social dos 

mais necessitados e para o despertar do sentimento colaborativo 
7ª (CE) 

Campanha para doação de medula óssea a servidor com Leucemia 8ª (PA/AP) 

Campanhas de 

arrecadação e 

doação 

Arrecadação de cestas básicas, panetones e brinquedos a todos os 

terceirizados e seus filhos 
8ª (PA/AP) 

Campanha de Agasalho para refugiados 9ª (PR) 

Bazares com arrecadação de fraldas, alimentos e agasalhos para 

doação a entidades carentes 
11ª (RR/AM) 

Campanha Aquecendo Corações: doação de agasalhos e cobertores 

para pessoas em situação de vulnerabilidade 
12ª (SC) 

Campanha de Doação de Plaquetas para prima de servidora 12ª (SC) 

Campanha de arrecadação de donativos para Centro de Pesquisas 

Oncológicas (Outubro Rosa e Novembro Azul) 
12ª (SC) 

Campanha de Natal 2018: doação de kits (1 roupa, 1 mochila, 1 caixa de 

bombons e 1 panetone para a família) para 18 crianças de creche 
12ª (SC) 

Campanha de doação de livros para a Associação Pró-Brejaru, que 

promove ações educativas voltadas a crianças e jovens 
12ª (SC) 

Doação de materiais escolares e o valor de R$ 1.650,00 em dinheiro ao 

Projeto Cidades Invisíveis 
12ª (SC) 
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Campanhas de 

arrecadação e 

doação 

Distribuição de kits de material escolar (caderno, lápis, grafite, squeeze e 

cartilha sobre o trabalho infantil) a escolas públicas no dia das crianças 
14ª (AC/RO) 

Apoio à destinação parcial do Imposto de Renda aos Fundos de Direitos 

das Crianças e Adolescentes 
15ª (Campinas) 

Arrecadação alimentos destinados ao Lar dos Velhinhos de Campinas 15ª (Campinas) 

Ação de Natal voltada aos funcionários terceirizados, com a entrega de 

presentes a 144 crianças até 12 anos 
15ª (Campinas) 

Entrega de valores a instituições decorrentes das indenizações pagas por 

empresas em processo trabalhista, que resultou no maior acordo já 

registrado na história da Justiça do Trabalho 

15ª (Campinas) 

TRT Solidário: campanha de arrecadação para apoio a instituições 19ª (AL) 

Campanha projeto solidário: arrecadação de donativos para instituições 20ª (SE) 

Coleta de 

materiais 

específicos para 

projetos sociais 

“Meias do Bem” da PUKET: arrecadação de meias velhas de algodão 

para envio à empresa, que realiza a reciclagem para a confecção de 

cobertores a serem doados a pessoas carentes 

6ª (PE) 

Coleta de resíduos eletroeletrônicos do público interno do TRT para 

destinação a associação de catadores 
9ª (PR) 

Convênio com a ONG Entre Rodas visando arrecadar lacres de latas 

metálicas com objetivo de adquirir cadeiras de rodas para crianças 
16ª (MA) 

Projeto Reciclapet: coleta e destinação de garrafas pet a associação de 

portadores de necessidades especiais para fabricação de vassouras 
21ª (RN) 

Coleta e destinação de óleo de cozinha a associação de portadores de 

necessidades especiais para fabricação de sabão, detergente e 

desinfetante 

21ª (RN) 

Projeto Verde Vivo: coleta de resíduos produzidos nas residências de 

servidores e magistrados do TRT, para destinação a entidades 
23ª (MT) 

Caixas coletoras de embalagens de desodorante aerossol, destinando à 

ONG que resgata e cuida de gatos e cachorros de rua 
23ª (MT) 

Coleta seletiva 

com cooperativa 

de catadores 

Recolhimento de resíduos destinados a cooperativas TST 

Celebração de 13 termos de compromisso que foram firmados com 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
2ª (SP) 

Participação da Comissão Permanente de Gestão Ambiental no "Fórum 

Lixo & Cidadania" 
7ª (CE) 

Acordo de cooperação com as centrais de cooperativas de Goiânia 

para recolhimento dos resíduos recicláveis 
18ª (GO) 

Parceria com cooperativas de recicladores para recolhimento dos 

resíduos recicláveis  
19ª (AL) 

Convênio permanente com cooperativa de catadores para 

recolhimento do material reciclável 
20ª (SE) 

Educação 

Visitas em escolas públicas para realização de palestras com o objetivo 

de elevar a educação patrimonial 
11ª (RR/AM) 

Encontros Acadêmicos: rodas de conversa realizadas no TRT com a 

participação de Universidades 
11ª (RR/AM) 
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Feira orgânica 

Feira Orgânica realizada todas as terças-feiras TST 

Feira Orgânica no Edifício-Sede, disponível para servidores, magistrados e 

comunidade circunvizinhas 
13ª (PB) 

Feira Agroecologica: oportuniza a compra de produtos saudáveis e 

apoia a agricultura familiar 
19ª (AL) 

Feira de produtos agroecológicos: pães e bolos sem glúten e lactose, 

flores e mudas de plantas e ervas medicinais, além de frutas, verduras, 

legumes isentos de agrotóxicos ou fertilizantes químicos 

21ª (RN) 

Feira de Produtos Orgânicos e Artesanato Sustentável, integrando a 

programação da Semana do Servidor 
23ª (MT) 

Pontos de 

recolhimento 

abertos à 

comunidade 

Campanha de descarte seguro de lixo eletrônico , como computadores, 

notebooks, impressoras, cabos, aparelhos celulares, baterias, entre outros 
4ª (RS) 

Campanha aberta à sociedade para coleta de pilhas, baterias e 

eletrônicos de pequeno porte, com coletores em todas as Varas do 

Trabalho 

18ª (GO) 

Projetos culturais 

Livro Leva Eu: projeto de apoio e incentivo à leitura, com espaço 

disponível para a troca de livros 
1ª (RJ) 

Programa Justiça e Cidadania: ação educativa que visa a estabelecer 

canais de comunicação com a comunidade escolar (visita mediada à 

exposição "Trabalho & Cidadania", audiência trabalhista simulada, visita 

ao plenário do TRT) 

3ª (MG) 

Laboratório de Atividades Judiciais: voltado à comunidade acadêmica 

para disponibilizar os autos judiciais trabalhistas de guarda permanente 

do TRT para turmas de cursos de graduação e pós-graduação em Direito 

e áreas afins 

3ª (MG) 

Mês do Trabalho: evento anual que, conta com uma programação 

cultural diversificada para fortalecer o diálogo com o público interno da 

Instituição e com a comunidade em geral 

3ª (MG) 

Exposições culturais multitemáticas ligadas ao tema da equidade ("Tantos 

Uns", "Orgulho Negro" e "Poéticas do Trabalho", “Uma Raiz, Vários 

Olhares”) 

4ª (RS) 

Projeto “Compartilhando a Leitura”: estantes para doação ou troca de 

livros revistas, gibis, etc, abertas ao público interno e externo 
6ª (PE) 

Apresentação do corpo de balé do Teatro Guaíra com o espetáculo 

"Lago dos Cisnes" para o corpo funcional do TRT, com locução ao vivo 

por meio de áudio-descrição a 50 pessoas com deficiência visual 

9ª (PR) 

Exposições de obras de arte, como forma de despertar as pessoas para o 

trabalho seguro 
11ª (RR/AM) 

Sessões de Cinema com Sabor 11ª (RR/AM) 

Sarau de Memória: valorização dos talentos internos e momento de 

relaxamento para servidores, magistrados e interessados 
11ª (RR/AM) 

Visita ao Centro de Memória por estudantes universitários, com 

explanação sobre a unidade e o acervo histórico, que trata das relações 

de trabalho no Brasil desde o período imperial 

15ª 
(Campinas) 

Projeto "Livro livre": leva ao público interno e externo literatura de lazer no 

modelo biblioteca livre por meio de carrinhos de leitura 
15ª 
(Campinas) 

Feira de troca de livros literários 18ª (GO) 
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Projetos culturais 

Clube da Leitura e Clube Kids: incentivo à leitura para o público interno e 

a comunidade, em que cada interessado doa uma obra para tornar-se 

membro e participar 

18ª (GO) 

Contação de histórias infantis, visando contribuir para a formação do 

hábito da leitura e proporcionar alegria e descontração 
19ª (AL) 

Projeto cultural "Café com História": palestrantes de diversas áreas ligadas 

à cultura, história e direito do trabalho, para usuários internos e externos 
19ª (AL) 

Outros 

Programa de Voluntariado – Compartilhar: fomentar um ambiente de, 

solidariedade, civismo, cooperação e responsabilidade social. 
TST 

Escola Solidária: projeto de inclusão social para os colaboradores 

terceirizados do Tribunal. 
TST 

Justiça do Trabalho de Portas Abertas: permite que o público externo 

conheça as instalações da corte em visitas guiadas 
1ª (RJ) 

Campanha de Doação de Sangue realizada em parceria com o 

Hemocentro de São Paulo 
2ª (SP) 

Doação de bens inservíveis a instituições sem fins lucrativos 6ª (PE) 

Participação da Comissão Permanente de Gestão Ambiental no Projeto 

Integra7: divulgação e sensibilização nas varas do trabalho quanto aos 

temas relacionados à Gestão Socioambiental, incentivando o 

voluntariado 

7ª (CE) 

Integração do Sistema de Monitoramento do TRT ao Instituto de 

Tecnologia e Negócios do Norte, possibilitando a leitura e 

reconhecimento facial e de placas de veículos pelas câmeras de 

segurança, colaborando com a Segurança do Tribunal e com a 

Segurança Pública 

11ª (RR/AM) 

Revitalização e reurbanização da Praça Odilon Ribeiro Coutinho, em 

frente à Sede do TRT 
13ª (PB) 

TRT Comunidade: em ação coletiva, dissemina informações institucionais 

de utilidade pública e presta serviços gratuitos de cidadania nas áreas de 

saúde, de educação, jurídica e social aos participantes do evento 

14ª (AC/RO) 

Programa “Vara do Trabalho Itinerante”: atendimento nos municípios que 

não dispõem de Varas do Trabalho, com o intuito de esclarecer sobre os 

direitos e obrigações nas relações de trabalho e atuar para o 

restabelecimento dos direitos quando comunicada sua violação 

14ª (AC/RO) 

Edital para composição de cadastro destinado a instituições públicas e 

privadas sem fins lucrativos para destinações de recursos decorrentes de 

ações civis públicas que tramitam na JT. Em 2018, foram destinados R$ 2 

mi a 17 projetos sociais 

23ª (MT) 

Projeto Mutirão Agroecológico Hortear: movimento de agroecologia e 

gestão ambiental escolar com alunos e professores de escola pública, 

com recursos provenientes de ações civis públicas 

24ª (MS) 

 




