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O PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL NO PODER JUDICIÁRIO

O Plano de Logística Sustentável (PLS) está 
previsto na Resolução CNJ nº 400 de 16 de junho 
de 2021 que dispõe sobre a Política de 
Sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. 
É um instrumento que se alinha à Estratégia 
Nacional do Judiciário e aos Planos Estratégicos 
dos órgãos, com objetivos e responsabilidades 
definidas, indicadores, metas, prazos de 
execução, mecanismos de monitoramento e 
avaliação de resultados, que permite estabelecer 
e acompanhar práticas de sustentabilidade, 
racionalização e qualidade, que objetivem uma 
melhor eficiência do gasto público e na gestão 
dos processos de trabalho, considerando a visão 
sistêmica do órgão.
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O PLS configura-se como instrumento da Política 
de Governança de Contratações do órgão que, em 
conjunto com os demais planos institucionais e de 
Gestão de Pessoas, tem o objetivo de desenvolver 
instituições eficazes, responsáveis e 
transparentes em todos os níveis, garantindo a 
tomada de decisão responsiva, inclusiva, 
participativa e representativa em todos os níveis. 
Por estas razões, o PLS está diretamente 
relacionado aos ODS 16 e 17 da Agenda 2030 da 
ONU.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte da AGENDA 
2030, uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre 
o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 
Objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030 pelos países signatários. O 
Brasil é um destes países.

Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança 
alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, energia, água e saneamento, padrões 
sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, crescimento 
econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros. Os ODS são integrados e indivisíveis, 
e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Destaca-se que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou pacto em 2019 com a ONU para 
implementação dos ODS no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, ocasionando a aprovação da Meta 9. 
Essa meta confirma a importância da Agenda 2030 para o Poder Judiciário e institucionaliza a 
participação de todos os tribunais em sua consecução.
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PLS E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRT 
DA 23ª  REGIÃO (2021-2026) 

O PLS, documento vinculado ao Planejamento Estratégico Institucional do TRT-23, é 
instrumento de gestão caracterizado como  PLANO TÁTICO INSTITUCIONAL nos 
termos da Resolução CSJT n.259/2021 e foi aprovado pelo Comitê de Gestão 
Socioambiental, o que corroborou para a realização da análise conjunta da 
estratégia institucional. 

Essa análise conjunta é também evidenciada pelo Índice de Desempenho da 
Sustentabilidade (IDS), indicador vinculado ao Objetivo Estratégico “Promover o 
Trabalho Decente e a Sustentabilidade”. 
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Avançar em um modelo de gestão da 

sustentabilidade, pautado no uso consciente dos 
recursos naturais, bens e serviços, na eficiência da 
aplicação dos recursos públicos, na promoção da 
saúde, da qualidade de vida, do bem-estar, da 

felicidade e da acessibilidade, no respeito à 
diversidade e na cultura da inovação, em busca de 

um desenvolvimento nacional sustentável.
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OBJETIVO DO PLS
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METODOLOGIA

A partir desse protótipo, foi dada sequência a 
construção dos planos de ação e indicadores 
respectivos, por meio de reuniões temáticas e 
uma construção participativa e colaborativa que 
contou com a presença de representantes da Alta 
Administração e de diversas áreas relacionadas à 
medição dos indicadores. Os planos foram 
sistematizados e discutidos em reuniões virtuais 
e trabalhos sequenciais.
Os resultados da execução de cada ação e a 
medição dos indicadores serão publicados no 
relatório de desempenho anual do PLS, que 
estará disponível em: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/gestao-socioambiental
/relatorios-do-pls
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Após realizar o diagnóstico e avaliação das 
principais ações e políticas socioambientais 
constantes no PLS-TRT23 anterior (2020-2021), a 
Seção de Gestão Socioambiental, Acessibilidade e 
Inclusão realizou uma oficina com a metodologia 
de Design Thinking e abordagem dos ODS da 
Agenda 2030, com duração de 11h. Esta 
metodologia, que se baseia no 
compartilhamento de ideias e de conhecimentos 
interdisciplinares para desenvolver projetos 
inovadores, originou o alinhamento do PLS com 
os ODS da Agenda 2030, com a Resolução CNJ nº 
400/2021 e com o Plano Estratégico Institucional 
(2021 -2026). 
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PLANOS DE AÇÃO

A seguir, serão apresentados os Planos de Ação para os temas previstos no art. 9º da Resolução CNJ nº 
400/2021. Para cada Plano de Ação serão indicados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
relacionados ao tema.  
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NOVIDADE

Este novo PLS contempla os temas Contratações Sustentáveis e Equidade/Diversidade, conforme 
previsto na Resolução CNJ nº 400/2021, e Acessibilidade, previsto na Resolução CNJ nº 401/2021. Para 
cada tema foi criado um Plano de Ação específico. 

Não foram criados Planos de Ação para copos descartáveis e água mineral envasada, ação 
implementada no PLS anterior, em razão da significativa redução de consumo (ver série histórica) após 
a substituição dos bebedouros de água mineral por purificadores de água. 

Também não foi estabelecido Plano de Ação para telefonia fixa, cujos gastos apresentaram expressiva 
redução em virtude de alterações contratuais realizadas em 2021. 
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Nota: Os indicadores 1.8 , 1.9 e 1.10 não se aplicam aos órgãos do Poder Judiciário Trabalhista. 

Unidade gestora: Seção de Indicadores e Estatística/ SGH
Periodicidade: anual

Indicadores Res. CNJ 400/2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.1.  MagP – Total de cargos de magistrados(as) providos 78 85 84 81 77 75 76

1.2. TPEfet – Total de pessoal do quadro efetivo 748 786 840 840 822 763 774

1.3. TPI – Total de pessoal que ingressou por cessão ou requisição 33 46 48 1 41 39 40

1.4. TPSV – Total de pessoal comissionado sem vínculo efetivo 2 0 0 0 0 0 0

1.5. Serv – Total de servidores(as) 783 832 888 922 940 877 814

1.6. TFAuxT – Total de trabalhadores(as) terceirizados(as) 76 66 118 137 125 131 105

1.7. TFAuxE – Total de estagiários(as) 84 0 87 71 63 44 38

1.11. TFAuxV – Total de voluntários(as) 0 0 0 0 0 0 0

1.12. TFauxA – Total de aprendizes 0 0 0 0 0 0 0

1.13. TFaux – Total da força de trabalho auxiliar - 160 66 205 208 188 175 143

1.14. FTT – Força de trabalho total de magistrados(as), servidores(as), 
estagiários e auxiliares

1.021 983 1.177 1.211 1.205 1.127 1.033

1.15. ATT – Área total em metros quadrados 92.472 92.472 92.472 92.472 92.595 92.595 94.082



Objetivo: Aprimorar a gestão das contratações para fornecimento de 
bens e serviços alinhados aos critérios e práticas de sustentabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos 
estratégicos da Instituição e promover o desenvolvimento nacional sustentável, em observância à legislação e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 da ONU, conforme Resolução Administrativa n. 115/2021.
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AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Obrigatoriedade de observar os critérios e práticas de sustentabilidade definidos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, por 
meio da inclusão do item “Inclusão de critérios de sustentabilidade, se cabível” nos  DRAs – Documento Referencial de Análise para elaboração de 
Estudo Técnico Preliminar

Aprimoramento do PAINEL INTERATIVO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PAC, ferramenta disponível em: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/licitacoes-e-plano-anual-de-contratacoes

Aprimoramento dos contratos de prestação de serviço com a implementação de avaliação de eficiência e qualidade

Política de Integridade das Contratações do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - Portaria TRT SGP-GP 118/2021 

Política de Governança de Contratações do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – RA 115/2021

Revisão do catálogo de bens de consumo (redução na variedade de produtos, padronização nas especificações, combate ao desperdício)

Implantação do Almoxarifado Virtual 

Contratações de serviços com soluções completas (fornecimento de material, equipamentos, EPIs, transporte, logística)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2NkNTg5YzEtZTUwYi00NWFjLTkzOWItZGU4ZGMyMzVkOTllIiwidCI6ImQzZjA5M2JhLThlYjktNDA1MC05NDdlLTE3OWNiZmJmMTJjMyJ9
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Indicador do PLS: 1 - Índice de adesão aos critérios de sustentabilidade de bens

Definição
Unidade de 

medida
Fórmula Variáveis Apuração

Unid. 
Resp.

Mede o percentual de aquisições de bens 
contendo critério e/ou prática de 

sustentabilidade, em consonância com a 
Resolução nº 103/2012 e atualizações do CSJT e 

com o PLS-TRT23. São consideradas as 
contratações publicadas em editais licitatórios.

Número de 
editais

(QEB/QTEB)*
100) 

QEB: quantidade de editais para aquisição de bens 
publicados no exercício contendo um ou mais 

critérios de sustentabilidade;
QTEB: quantidade total de editais para aquisição 
de bens publicados no exercício (desconsiderar os 

editais em que não se aplicam critérios de 
sustentabilidade)

Anual COC

Meta: 100% das aquisições de bens com inclusão dos critérios e/ou práticas de sustentabilidade até dezembro de 2026.

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100%

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
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Indicador do PLS: 2 - Índice de adesão aos critérios de sustentabilidade de serviços

Definição
Unidade de 

medida
Fórmula Variáveis Apuração

Unid. 
Resp.

Mede o percentual de contratações de 
serviços contendo critério e/ou prática 

de sustentabilidade em consonância 
com a Resolução nº 103/2012 e 

atualizações do CSJT e com o PLS-TRT23. 
São consideradas as contratações 
publicadas em editais licitatórios.

Número de 
editais

(QES/QTES)
*100) 

QES: quantidade de editais para contratação de 
serviços publicados no exercício contendo um ou 
mais critérios e/ou práticas de sustentabilidade;

QTES: quantidade total de editais para 
contratação de serviços publicados no exercício 

(desconsiderar os editais em que não se aplicam 
critérios de sustentabilidade)

Anual COC

Meta: 100% das contratações de serviços com inclusão de critérios e/ou práticas de sustentabilidade até dezembro 
de 2026.

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100%

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
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AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

1. Incluir no Plano Anual de Compras (PAC) o item “Alinhamento entre a demanda e o Plano 
de Logística Sustentável do TRT23”.

Jan/2023 Fev/2023 DG

2. Considerar a real necessidade* de aquisição do produto e/ou serviço quando da inclusão da 
demanda no PAC.

2022 2026
Todas as 
unidades 

demandantes

3. Incluir nos DRA – Documento Referencial de ETPs - o item “Alinhamento entre a demanda 
e o Plano de Logística Sustentável do TRT23”, visando a indicação dos possíveis impactos 
(positivos ou negativos) da aquisição ou contratação nos objetivos, indicadores e metas 
previstos nos Planos de Ação do PLS.

Jan/2023 Fev/2023 SJUR

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

* A real necessidade de consumo será avaliada com base em parâmetros objetivos, como o contexto que justifique as demandas, a 
redução da necessidade de espaços físicos diante da adoção do teletrabalho, a natureza das atividades desempenhadas, a comparação 
entre unidades com atribuições semelhantes, o histórico de consumo e o estoque disponível. 
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AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

4. Verificar as inovações no mercado fornecedor e considerar o ciclo de vida dos produtos na 
fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.

2022 2026
Unidades que 
elaboram ETP

5. Incluir, quando da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, a avaliação das formas 
de descarte adequado do produto ao fim de sua vida útil, em especial o emprego da logística 
reversa na destinação final de suprimentos de impressão, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas, 
óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, bem como produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes, e resíduos de serviço de saúde, observadas as limitações locais.

2022 2026
Unidades que 
elaboram ETP

6. Realizar compras compartilhadas com outros órgãos, sempre que possível. 2022 2026
Unidades que 

elaboram ETP e 
COC

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
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Objetivo:  Propiciar o uso adequado dos recursos de impressão, garantindo-se 
a redução do custo da atividade jurisdicional e administrativa, bem como a redução 
na geração de resíduos.

PAPEL e IMPRESSÃO

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Padronização da especificação do papel A4 branco a ser adquirido pelo Tribunal

Implantação do Almoxarifado Virtual

Política de Impressão – RA 160/2021

Portaria TRT/SGP 129/2021 – estabelece medidas de uso racional de bens e serviços e cria o Sistema de Ranqueamento Sustentável

Portaria TRT SGP GP N. 131/2022 -dispõe sobre a distribuição e uso de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Divulgação do consumo de papel e número de impressões pelas unidades no Painel da Sustentabilidade, disponível em 
https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade

Realização de campanhas de conscientização quanto ao uso racional de papel e impressões. Acesse: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/gestao-socioambiental(clicar na aba Boletins Informativos)

Envio de Ofício ao Comitê Gestor Local do PJE a fim de solicitar a adoção de medidas para alterar a configuração dos mandados impressos, de modo a 
reduzir o consumo de papel e toners de impressão

Compartilhamento da boa prática “Como reduzir o número de páginas de mandados judiciais no PJE”. 
Vídeo disponível em https://portal.trt23.jus.br/portal/gestao-socioambiental/galeria-de-videos

Instalação da ecofonte no Windows (Word, Excel, Power Point)

https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade
https://portal.trt23.jus.br/portal/gestao-socioambiental


Indicador do PLS: 3 - Consumo de papel A4 branco 
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Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Quantidade de resmas de papel A4 fornecida às unidades. Resmas Mensal SISP/Almoxarifado

Meta: NÃO ESTABELECIDA

Trajetória da meta
2022 (ano base) 2023 2024 2025 2026

- - - - -

O padrão de consumo de papel foi alterado significativamente em 2020 e 2021 (pandemia). Em 2022, após o retorno das atividades 
presenciais, houve um aumento importante no número de magistrados e servidores em teletrabalho. Assim, este ano será utilizado como 
ano-base para coletar informações que possibilitarão o estabelecimento de metas de consumo. A quantidade de papel consumida pelas 

unidades está disponível no Painel da Sustentabilidade do TRT23.
Para ver o Painel, acesse: https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade

PAPEL 

Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M.* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 2.1. CPP - Consumo de papel  próprio Resmas 6.502 4.247 3.612 3.825 2.871 719 322

 2.2. GPP - Gasto com papel  próprio Resmas 71.173,60 49.129,66 53.127,66 56.121,90 42.675,22 10.484,47 4.644,23

CTP / FTT - Consumo Total de Papel em relação 
à Força de Trabalho Total 

Resmas por 
pessoa

6,4 4,3 3,1 3,2 2,4 0,6 0,3

https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade


2022 - 2026
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Indicador do PLS: 4 - Número de impressões

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Quantidade total de impressões realizadas nos equipamentos do 
órgão, sejam próprios ou locados. 

Número de impressões Mensal STIC

Meta: NÃO ESTABELECIDA

Trajetória da meta
2022 (ano base) 2023 2024 2025 2026

- - - - -

O número de impressões foi alterado significativamente em 2020 e 2021 (pandemia). Em 2022, após o retorno das atividades presenciais, 
houve um aumento importante no número de magistrados e servidores em teletrabalho. Assim, este ano será utilizado como ano-base para 

coletar informações que possibilitarão o estabelecimento de metas de consumo.
A quantidade de impressões é monitorada por meio de software e os dados estão disponíveis no Painel da Sustentabilidade do TRT23.

Para ver o Painel, acesse: https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade

IMPRESSÃO

Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M.* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 5.1. QI – Quantidade de impressões Impressões - - - 790.024 1.760.762 265.155 376.360

 5.3. QIP – Quantidade de impressão em 
relação à Força de Trabalho Total 

Impressões 
por pessoa

- - - 652 1.461 235 364

https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade


2022 - 2026

AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM
UNID. 
RESP. 

Monitoramento do consumo de papel pelas unidades. 2022 2026 SISP

Monitoramento do número de impressões realizadas pelas unidades. 2022 2026 STIC

Divulgação do consumo de papel e número de impressões realizadas pelas unidades no 
Painel da Sustentabilidade.

2022 2026 ASAI

Levantar as unidades que mais consomem papel e impressões, e realizar ação junto a essas 
unidades (investigar causa, propor soluções)

2022 2026 ASAI

Levantamento do número de impressoras nas unidades Jul/2022 Dez/2022 ASAI

Recolhimento do excedente nos termos da RA 160/2021 Jan/2023 Fev/2023
ASAI/
SISP

Realizar campanha anual de incentivo à utilização da Ecofonte para impressão de 
documentos administraivos e judiciais

2022 2026
ASAI/

Comunicação

PLS – 2022/2026
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PAPEL e IMPRESSÃO
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AÇÕES JÁ REALIZADAS

Investimentos em eficiência energética (iluminação mínima em áreas externas com desligamento programado (fotocélulas), aproveitamento da 
luz natural, uso de vidros na cor fumê, setorização na iluminação de ambientes, paredes de alvenaria duplas, laje com isolante e telhados 
térmicos com pintura refletiva de raios solares);

Aquisição de equipamentos que consomem menos energia (condicionadores de ar com selo Procel e inverter, lâmpadas led, sensores de 
presença, mini CPU’s);

Criação de um parque fotovoltaico para produção própria de energia elétrica (instalação de sistemas fotovoltaicos em todos os prédios do TRT);

Portaria TRT/SGP 129/2021 – estabelece medidas de uso racional de bens e serviços e cria o Sistema de Ranqueamento Sustentável;

Divulgação do consumo de energia pelas unidades no Painel da Sustentabilidade, disponível em 
https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade

Realização de campanhas de conscientização quanto ao uso eficiente de energia.

Certificação em eficiência energética nível classe A do prédio do Foro Trabalhista de Lucas do Rio Verde ( (Etiqueta PBE Edifica, projeto e 
construção)

Objetivo: Realizar uma gestão eficiente da produção e do consumo de 
energia elétrica no Tribunal.

ENERGIA ELÉTRICA
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ENERGIA ELÉTRICA

Indicadores Res. CNJ 
400/2021 (exceto indicador 6.5) U.M. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 6.1. CEE – Consumo de energia 
elétrica

kWh 4.064.967 3.496.643 3.240.940 3.322.786 3.173.425 2.441.104 2.427.535

 6.2. CRE – Consumo de energia 
elétrica por m²

kWh/m² 44,0 37,8 35,0 35,9 34,3 26,4 25,8

 6.3. GEE – Gasto com energia 
elétrica

R$ 2.633.368,76 2.226.741,62 2.155.348,37 2.455.206,76 2.648.333,01 1.664.663,28 1.472.712,44

 6.4. GRE – Gasto com energia 
elétrica por m²

R$/m² 28,5 24,1 23,3 26,6 28,6 18,0 15,7

6.5. PEE - Produção de energia 
elétrica

kWh - - - - 186.383 596.654 1.089.287
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ENERGIA ELÉTRICA

Indicador do PLS: 5- Índice de produção de energia elétrica em relação ao consumo total de energia

Definição
Unidade 

de medida
Fórmula Variáveis Apuração Unid. Resp.

Mede o percentual de produção de 
energia em relação ao total de energia 

consumida pelo órgão.
% (PEE/CEE)*100) 

PEE: quantidade de energia elétrica 
produzida pelo parque fotovoltaico do TRT23 

e injetado na rede da concessionária, em 
kWh.

CEE: total de energia elétrica consumida pelo 
Tribunal, em kWh.

Mensal SISP

Série histórica UM 2019 2020 2021

 Consumo de energia elétrica kwh 3.173.425 2.441.104 2.427.535

 Produção de energia elétrica kwh 186.383 596.654 1.089.287

 Índice de produção de energia elétrica em relação ao total consumido % 5,9 24 45

Meta: Produzir 100% da energia consumida no ano, até 2026.

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

60% 65% 70% 90% 100%
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ENERGIA ELÉTRICA

Indicador do PLS: 6 - Consumo de energia elétrica

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.
Consumo total de energia elétrica, tanto a energia fornecida pela concessionária 

quanto a produzida pelos sistemas fotovoltaicos.
kwh Mensal SISP

Meta: Reduzir 25% do consumo de energia até 2026, em relação ao consumido em 2019. 

Trajetória da meta
2019 (ano base) 2022 2023 2024 2025 2026

3.173.425 18% 20% 21% 23% 25%

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Valor da fatura de energia elétrica, em valores brutos. Considera-se evento
gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde).

Reais Mensal SISP

Meta: Economia de R$ 2.000.000,00 até 2026, em relação ao gasto em 2019 .  

Trajetória da meta
2019 (ano base) 2022 2023 2024 2025 2026

2.648.333,01 1.100.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00

Nota: a redução nos gastos com energia elétrica leva em consideração a criação do parque fotovoltaico no Tribunal e os valores atuais das 
tarifas de energia. 

Indicador do PLS: 7- Gasto com energia elétrica 
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AÇÕES PLANEJADAS
INÍCIO FIM

UNID. 
RESP. 

Monitoramento do consumo e gastos com energia elétrica 2022 2026 SISP

Gestão da produção de energia elétrica pelo parque fotovoltaico do TRT23, incluindo 
monitoramento e manutenção dos sistemas, visando a sua eficiência e o adequado 
funcionamento.

2022 2026 SISP

Divulgação do consumo mensal de energia pelas unidades no Painel da Sustentabilidade, 
disponível em https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade

2022 2026 ASAI

Investimentos em eficiência dos equipamentos consumidores de energia (aquisição, retrofit) 2022 2026 SISP

Avaliar soluções de eficiência energética quando da elaboração de projetos de obras e reformas, 
incluindo a possibilidade de ampliação do parque fotovoltaico do TRT, se necessário. 

2022 2026 SISP

Reforçar a campanha de conscientização do uso racional da energia elétrica no Tribunal, 
anualmente.

2022 2026
ASAI/

Comunicação

Elaborar Estudo Técnico visando a real necessidade de uso dos espaços e solução mais adequada 
para ocupação, se for o caso, visando a redução no consumo de energia elétrica. 

2023 2023 SISP

ENERGIA ELÉTRICA



2022 - 2026

PLS – 2022/2026

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 28

Objetivo: Monitoramento do consumo e gastos com água fornecida pelas concessionárias.                  

ÁGUA E ESGOTO

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Aproveitamento de água da chuva (VT Tangará, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde e Jaciara)

Monitoramento mensal do consumo, visando identificar possíveis vazamentos ou usos inadequados

Utilização de máquinas que consomem menos água para limpeza de grandes áreas, como estacionamentos

Portaria TRT/SGP n. 129/2021 – estabelece medidas de uso racional de bens e serviços e institui o Sistema de Ranqueamento Sustentável

Substituição de bebedouros de água mineral por purificadores, o que resulta em aumento do consumo de água encanada

Instalação de equipamentos hidrossanitários economizadores de água, tais como torneiras com acionamento automático nos banheiros, válvulas de 
descarga com controle de vazão

Inspeção mensal das instalações hidrossanitárias do complexo sede do Tribunal e semestral das Varas do Trabalho do interior 

Realização de campanhas de conscientização quanto ao uso consciente da água e combate a desperdícios.
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ÁGUA E ESGOTO

Indicador do PLS: 8 - Consumo de água 

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Consumo total de água encanada pelas unidades do Tribunal m3 Mensal SISP 

Meta: Reduzir 10% no consumo de água até 2026, em relação ao consumido em 2019.

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

2% 4% 6% 8% 10% 
Nota: em que pese todas as medidas adotadas para redução do consumo de água, é importante frisar que a sede do TRT, localizada em Cuiabá, possui 

extensa área verde que requer grandes quantidades de água para irrigação, especialmente em razão da condição climática local, caracterizada por longos 
períodos de seca e elevadas temperaturas. A sede do órgão também possui um sistema de ar condicionado que utiliza água para o seu adequado 

funcionamento. Em relação às unidades do interior, no geral possuem baixo consumo de água, com exceção de algumas unidades que apresentaram 
consumos elevados, cujos problemas já foram sanados. Por fim, destaca-se que os todos os bebedouros de água mineral do órgão foram substituídos por 
purificadores de água, o que resulta em aumento do consumo de água encanada. A redução do consumo de água será possível com a implantação de 

sistema de reuso de água na sede do Tribunal e novos métodos de trabalho.

Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 7.1. CA – Consumo de água m³ 25.765 25.346 26.120 20.970 21.011 14.651 14.520

 7.2. CRA – Consumo de água por m² m³/m² 0,28 0,27 0,28 0,23 0,23 0,16 0,15

 7.3. GA – Gasto com água R$ 199.119,30 205.530,76 242.352,38 330.268,61 383.368,73 279.445,23 269.849,98

 7.4. GRA – Gasto com água por m² R$/m² 2,15 2,22 2,62 3,57 4,14 3,02 2,87
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ÁGUA E ESGOTO

AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

Mobilização dos gestores e servidores  para informar a unidade de manutenção 
predial sobre eventuais vazamentos de água e/ou usos inadequados

2022 2026
SISP / 

Comunicação

Implantação de sistema de reuso de água no complexo sede. 2022 2026 SISP

Buscar novos métodos de trabalho visando a redução no consumo de água. 2022 2026 SISP

Realizar uma ação de conscientização por ano sobre consumo racional de água para 
os terceirizados da limpeza e manutenção (capital e interior), visando combater 
desperdícios.

2022 2026 SISP / ASAI
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Objetivos: Reduzir a geração de resíduos por meio do consumo consciente e do reaproveitamento de materiais. 

                     Realizar a gestão adequada dos resíduos produzidos em observância à legislação vigente.

GESTÃO DE RESÍDUOS

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS;

Termos de Compromisso com associações e cooperativas de catadores (coleta seletiva solidária), nos quais estão incluídos os bens classificados como 
irrecuperáveis;

Convênio com Lexmark – logística reversa de toners e elementos fotocondutores;

Reaproveitamento de materiais pela Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Transporte;

Logística reversa de baterias no break (prática de sustentabilidade incluída no contrato de fornecimento das baterias);

Portaria TRT/DG n. 1091/2021 - Estabelece procedimento administrativo obrigatório para descarte de processos físicos, judiciais e administrativos, no 
âmbito do TRT da 23ª Região

Divulgação do volume de resíduos gerados no Tribunal no Painel da Sustentabilidade, disponível em 
https://portal.trt23.jus.br/portal/painel-da-sustentabilidade

Realização de campanhas de conscientização quanto ao descarte correto de resíduos e reaproveitamento de materiais (Ex.: Faxina nos Armários, Dia 
Mundial da Limpeza, Dia do Consumo Consciente, Projeto Inteiro pelo Meio, entre outros).
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GESTÃO DE RESÍDUOS

Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M.* 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 8.1. DPA – Destinação de resíduos de papel Kg 5.286 7.005 3.304 14.006 1.724 22.327

 8.2. DPL – Destinação de resíduos de plásticos Kg 449 658 407 781 190 191

 8.3. DMT – Destinação de resíduos de metais Kg 0 359 4.633 1.023 130 174

 8.4. DVD – Destinação de resíduos de vidros Kg 2.380 0 0 0 0 1.800

 8.5. CGE – Coleta Geral (recicláveis misturados) Kg 1.058 619 655 964 171 505

 8.6. TMR – Total de materiais destinados à reciclagem Kg 9.173 8.641 8.999 16.774 2.215 24.997

 8.7. DEI – Destinação de resíduos eletroeletrônicos Kg 3.000 95 571 533 330 821

 8.8. DIMP – Destinação de resíduos de suprimentos de impressão Kg - 294 296 213 162 116

 8.9. DPB – Destinação de resíduos de pilhas e baterias Kg 153 1.671 91 134 0 89

 8.10. DLP – Destinação de resíduos de lâmpadas Unid. 412 4.440 1.942 1.350 0 1.524

 8.11. DRS – Destinação de resíduos de saúde Kg 49 90 48 35 8 43

 8.12. DOB – Destinação de resíduos de obras e reformas m3 24 152 224 240 115 200
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Indicador do PLS: 9 - Taxa de desvio de aterro

Definição
Unidade 

de medida
Fórmula Variáveis Apuração Unid. Resp.

Quantidade de resíduos encaminhados 
corretamente, ou seja, que não foram 

destinados ao aterro sanitário, em relação 
ao total de resíduos sólidos produzidos na 

sede do TRT

kg
TDA = 

100-((QRA/QTR)*
100) 

QTR - Quantidade total de resíduos 
para descarte na sede do TRT, em kg; 

QRA - quantidade de resíduos 
destinados ao aterro sanitário, em kg

Anual ASAI

Meta: Acima de 90% de taxa de desvio de aterro dos resíduos sólidos produzidos na SEDE do TRT, até 2026. 

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

até 49,9% de 50 a 89,9% Acima de 90%

GESTÃO DE RESÍDUOS
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AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

Atualização do PGRS para inclusão de novas rotinas e normas vigentes, no mês de janeiro de 
cada ano.

Jan/2023 Jan/2026 ASAI

Contabilizar a quantidade de papel branco destinado para reciclagem nas Varas do interior 
com coleta seletiva local

2022 2026 ASAI

Criar fluxo de encaminhamento do papel A4 branco descartado pelas Varas do interior, que 
não possuem coleta seletiva local, para a sede do TRT, visando a destinação para reciclagem 2022 2026 ASAI

Estabelecer nas Varas do Trabalho metas anuais para o descarte de processos físicos 
arquivados, com observância à Portaria TRT/DG n. 1091/2021

2023  2026
Gabinete Juízes 

Auxiliares

Realizar a habilitação e seleção de associações e cooperativas de catadores a cada 2 anos, nos 
termos do Decreto n. 10.936/2022

2022 2026 ASAI

Incluir rotina de separação e destinação adequada dos resíduos orgânicos no próximo Edital 
para contratação do serviço de limpeza e conservação da sede do Tribunal

Out/2022 Maio/2023 SISP

Realizar Estudo Técnico para verificar a viabilidade de contratação da certificação Lixo Zero 
para a sede do Tribunal. Jul/2023 Dez/2023 ASAI

GESTÃO DE RESÍDUOS
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OBRAS E REFORMAS

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Construção do Foro Trabalhista de Lucas do Rio Verde, com selo de eficiência energética (Etiqueta PBE Edifica - nível A) 

Reformas para adequação às normas de acessibilidade 

Uso compartilhado de prédio nos municípios de Sapezal, Juara e Campo Verde, com o TRE-MT

Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC) dos elevadores, ar condicionado e edificações

Termos de referência de reformas em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho

Objetivo: Otimizar o uso dos espaços físicos do órgão, 
visando o consumo racional de bens e serviços e o gasto eficiente de recursos públicos.

Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M.* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 9.1. GRef – Gasto com reformas no 
período-base

R$ 1.509.593,00 570.968,09 1.242.368,56 1.251.246,06 1.244.382,93 0,00 1.236.406,83

 9.2. Gconst – Gasto com construção de 
novos edifícios no período-base

R$ Não monitorado 0,00
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Indicador do PLS: 10 - Gastos com reformas 

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Despesa realizada com reformas ou mudanças de layout durante o exercício. Devem ser 
considerados: materiais de construção utilizados, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, 

divisórias, mobiliário.
R$ Anual SISP 

Meta: NÃO ESTABELECIDA

Indicador do PLS: 11 - Gastos com construção de novos edifícios 

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Despesa realizada com a construção de novos edifícios no exercício. R$ Anual SISP 

Meta: NÃO ESTABELECIDA
Nota: não há novas construções planejadas para o período.

OBRAS E REFORMAS
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AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

Priorizar reformas que visem a adequação às normas de acessibilidade e inclusão da 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

2022 2026 Presidência/ SISP

Priorizar reformas que visem o redimensionamento de espaços, visando o uso mais 
eficiente de energia e água. 

2022 2026 Presidência/ SISP

Realizar reformas de alteração de layouts somente após realização de Estudo Técnico 
que demonstre a real necessidade. 

2022 2026 Presidência/ SISP

Elaborar Estudo Técnico visando a real necessidade de uso dos espaços e solução mais 
adequada para ocupação, se for o caso. 

2023 2023 SISP

OBRAS E REFORMAS 



Objetivos: Gestão de mobilidade do órgão, considerando todos os meios 
de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes;  
                     Monitoramento do consumo dos combustíveis utilizados na frota de veículos oficiais.
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AÇÕES JÁ REALIZADAS

Redimensionamento da frota, fruto de Estudo Técnico realizado nos autos do Proad 5997/2020, em conformidade com o art. 16 da Resolução CSJT 
No 68, de 21 de julho de 2010, alterada pela Resolução CSJT No 329, de 29 de abril de 2022.

Uso compartilhado dos veículos destinados ao transporte institucional, em conformidade com o art. 16, parágrafo 1º, inciso I da Resolução CSJT No 
68, de 21 de julho de 2010, alterada pela Resolução CSJT No 329, de 29 de abril de 2022.

Implementação de contratação de serviços de transporte por demanda - Taxi Gov, em conformidade com o art. 16, parágrafo 1º, inciso III da 
Resolução CSJT No 68, de 21 de julho de 2010, alterada pela Resolução CSJT No 329, de 29 de abril de 2022.

Contratações de serviços com soluções completas (fornecimento de material, equipamentos, EPIs, transporte, logística), em conformidade com o 
art. 16, parágrafo 1º, inciso IV da Resolução CSJT No 68, de 21 de julho de 2010, alterada pela Resolução CSJT No 329, de 29 de abril de 2022.

Estabelecimento do uso exclusivo de etanol nos veículos flex do Tribunal - Portaria TRT/DG n. 441/2021.

Plano de manutenção dos veículos da frota própria.

Manual do Condutor de Veículo Oficial - TRT23, disponível para consulta em: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/socioambiental/manual_do_condutor_trt23.pdf

Priorização de cursos e reuniões online, reduzindo-se o deslocamento de palestrantes e servidores por meio terrestre ou aéreo, com consequente 
redução de gastos e emissões de substâncias poluentes.  

TRANSPORTE
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TRANSPORTE

Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M.* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 13.1. Km – Quilometragem Km - 635.321 648.929 671.126 679.982 176.019 255.500

 13.2. VGEF – Quantidade de veículos gasolina, etanol e flex Unid. 35 40 33 26 26 26 26

 13.3. VD – Quantidade de veículos a diesel Unid. 32 32 37 34 35 34 33

 13.4. Valt – Quantidade de veículos movidos por fontes alternativas Unid. 0 0 0 0 0 0 0

 13.5. Qve – Quantidade de veículos Unid. 67 72 70 60 61 60 59

 13.6.Qvs – Quantidade de veículos de serviço Unid. 50 63 57 52 51 59 52

 13.7. UVS – Usuário por veículo de serviço
Usuários/ 

veículo
0 0 0 22 22 18 18

 13.8. QVM – Quantidade de veículos destinados à locomoção de 
magistrados 

Unid. 17 9 13 8 10 1 7

 13.9. UVM – Usuários por veículo destinado à locomoção de magistrados 
Usuários/ 

veículo
0 0 0 10 8 75 11

 13.10. GMV – Gasto com manutenção de veículos R$ 371.284,81 390.416,69 347.647,62 224.744,45 155.011,94 80.751,70 126.649,05

 13.11. GRMV – Gasto relativo com manutenção por veículo
R$ / 

Veículo
5.541,56 5.422,45 4.966,39 3.745,74 2.541,18 1.345,86 2.146,59

 13.12. GCM – Gasto com contrato de motoristas R$ 747.432,47 582.734,08 515.778,31 653.661,50 588.279,79 311.665,28 357.944,48

 13.13. GRCM – Gasto com contrato de motoristas por veículo
R$ / 

Veículo
11.155,71 8.093,53 7.368,26 10.894,36 9.643,93 5.194,42 6.066,86

 13.14. GCV – Gasto com contratos de agenciamento de transporte 
terrestre

R$ Não monitorado 55,97

FTT / QVE  - Número de usuários em relação à quantidade total de 
veículos 

Usuários/ 
veículo

20 20 19 18
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Indicador do PLS: 12 - Quantidade total de veículos oficiais 

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Quantidade total de veículos existentes no órgão ao final do período-base, 
incluindo veículos de serviço e veículos destinados a magistrados(as), 

sejam próprios ou locados.
Número de veículos Anual

SISP / Seção de 
Transporte

Meta: NÃO ESTABELECIDA

O estabelecimento de metas dependerá do resultado da atualização do Estudo Técnico sobre a análise dos serviços de 
transporte de pessoas e cargas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região (PROAD 5997/2020) e das 

deliberações contidas no Proad 5275/2022. 

TRANSPORTE
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AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

Gerenciar o uso compartilhado dos veículos oficiais por meio do Sistema de Gestão de Frotas. 2022 2026
SISP / Seção de 

Transporte

Realizar convênio de cooperação com outros órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, para compartilhamento de suas frotas para o atendimento 
racional e econômico de suas necessidades (Resolução CSJT Nº 329, de 29 de abril de 2022).

2023 2023
SISP / Seção de 

Transporte

Atualização do Estudo Técnico - Análise dos serviços de transporte de pessoas e cargas no âmbito 
do Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região (PROAD 5997/2020) 2023 2023

SISP / Seção de 
Transporte

Elaboração de Estudo Técnico com vistas a estabelecer procedimentos para gestão de mobilidade 
do órgão, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de 
emissões de substâncias poluentes. 

2024 2024 DG / SISP

TRANSPORTE

Nota: Tendo em vista algumas medidas já adotadas pelo TRT23 (contratação de serviços com soluções completas, envio de ofícios 
digitais, aproveitamento de viagens, dentre outras), não há demanda suficiente no órgão para contratação de serviços destinados a 
transporte e entrega de documentos, materiais e pequenas cargas por motociclistas (medida proposta pela Resolução CSJT Nº 329, de 29 
de abril de 2022).



Objetivo:  Promover condições favoráveis à saúde, qualidade de vida, bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, 
contribuindo para o cumprimento da Missão Institucional de forma sustentável. 
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QUALIDADE DE VIDA, BEM-ESTAR E 
FELICIDADE NO TRABALHO

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Programa Florescer – RA 133/2021

Palestras, Rodas de Conversa, Cursos

Conexão Saúde

Em dia com a Ergonomia

Ergonomia em Foco

Blitz Postural

Oficinas Positivamente

Saúde em Pauta

Pausa Legal

Podcasts

Dicas do Dia

Preparação para aposentadoria

Exames Periódicos

TRT Sorriso

Campanha de vacinação contra a gripe

Acompanhamento Psicossocial

Campanha Cinco Minutos de Saúde

Sala de Apoio à Amamentação

Corrida do Trabalho

Coral do TRT

Semana da Servidora e do Servidor

Dia dos Filhos

Investir na saúde e 
bem-estar significa tornar

 o trabalho, a produtividade 
e os resultados 

sustentáveis ao longo do 
tempo!
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Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 17.1. PQV – Participações em ações de 
qualidade de vida

Número de 
participações

1.493 1.863 1.977 3.270 2.859 3.205 2.393

 17.2. AQV – Quantidade de ações de 
qualidade de vida

Ações 16 25 55 43 54 36 33

 17.3. PRQV  – Percentual de participantes 
em ações de qualidade de vida, em relação 
à força de trabalho total do órgão

% 9,1 7,6 3,1 6,3 4,4 7,9 7,0

QUALIDADE DE VIDA, BEM-ESTAR E 
FELICIDADE NO TRABALHO
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Indicador do PLS: 13 - Índice de Felicidade Interna Bruta

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Avalia as Condições Pessoais de Felicidade do Trabalhador a partir de três 
fatores: padrão de vida, bem-estar e satisfação com o TRT23, por meio de 

pesquisa aplicada aos magistrados e servidores do órgão. 
% Anual CSFQV

Trajetória da meta
2023 2024 2025 2026

73,5% 74% 74,5% 75%

Os resultados da Pesquisa de Felicidade, realizada pelo Programa Florescer, estão disponíveis em: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/florescer

QUALIDADE DE VIDA, BEM-ESTAR E 
FELICIDADE NO TRABALHO

.

Série Histórica
2019 2020 2021 2022

68,9% - 69,7% 73,5%

Meta: Alcançar 75% de Índice de Felicidade Interna Bruta até 2026
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Indicador do PLS: 14 - Índice de Engajamento

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Avalia o nível de engajamento (definido como um estado mental disposicional 
positivo de intenso prazer e conexão profunda com a atividade laboral) a partir de três 

fatores: vigor, dedicação e concentração, por meio de Pesquisa aplicada aos magistrados 
e servidores do órgão. 

% Anual CSFQV

Trajetória da meta
2023 2024 2025 2026

76,4% 76,6% 76,8% 77%

Os resultados da Pesquisa de Engajamento, realizada pelo Programa Florescer, estão disponíveis em: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/florescer

Série Histórica
2019 2020 2021 2022

72,3% - 76,2% 76,0%

Meta: Alcançar 77% de Índice de Engajamento até 2026

QUALIDADE DE VIDA, BEM-ESTAR E 
FELICIDADE NO TRABALHO
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Indicador do PLS: 15 - Índice de Sofrimento Mental (SRQ20) 

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Mensura o nível de suspeição de transtornos mentais, especialmente em grupos 
de trabalhadores, a partir de Pesquisa aplicada aos magistrados e servidores do 

órgão. 
% Anual CSFQV

Trajetória da meta
2023 2024 2025 2026

16,5% 16% 15,5% 15%

Os resultados da Pesquisa de Felicidade, realizada pelo Programa Florescer, estão disponíveis em: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/florescer

Série Histórica
2019 2020 2021 2022

- - 22% 17%

Meta: Reduzir o Índice de Sofrimento Mental para 15% até 2026

QUALIDADE DE VIDA, BEM-ESTAR E 
FELICIDADE NO TRABALHO
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Indicador do PLS: 16 - Número de dias de afastamento por doenças osteomusculares  

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Número total de dias de afastamento de magistrados e servidores em razão de 
doenças do sistema osteomuscular (CID CAP 13),  ao final do exercício.

dias Anual CSFQV

Nota: Este é um indicador de monitoramento (métrica de sustentabilidade), razão pela qual não foram estabelecidas metas. 

Série Histórica
2018 2019 2020 2021

1500 1252 1043 1366

Meta: NÃO ESTABELECIDA

QUALIDADE DE VIDA, BEM-ESTAR E 
FELICIDADE NO TRABALHO
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Indicador do PLS: 17 - Número de dias de afastamento por transtornos mentais e comportamentais  

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Número total de dias de afastamento de magistrados e servidores em razão de 
transtornos mentais e/ou comportamentais (CID CAP 5), ao final do exercício.

dias Anual CSFQV

Nota: Este é um indicador de monitoramento (métrica de sustentabilidade), razão pela qual não foram estabelecidas metas. 

Série Histórica
2018 2019 2020 2021

1505 1590 1458 1597

Meta: NÃO ESTABELECIDA

QUALIDADE DE VIDA, BEM-ESTAR E 
FELICIDADE NO TRABALHO



2022 - 2026
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AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

Implementar atividades continuadas relacionadas à saúde. 2023 2026 CSFQV

Planejar e implementar ações de saúde com vistas a reduzir a incidência de casos de uma 
das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos ou uma das cinco 
maiores causas de absenteísmo do ano anterior.

2023 2026 CSFQV

Implementar ações pontuais e/ou continuadas relacionadas a qualidade de vida, bem-estar 
e felicidade.

2023 2026
Programa 
Florescer

Inserir como critério de pontuação no Processo de Seleção por Competência a participação 
em ações de qualidade de vida.

2023 2023 DDH

QUALIDADE DE VIDA, BEM-ESTAR E 
FELICIDADE NO TRABALHO



Objetivos:  Estimular o trabalho voluntário no Tribunal;
                      Estimular o engajamento do corpo funcional em ações solidárias;
                       Promover a conscientização sobre a responsabilidade social de cada pessoa;

                   Estimular a participação dos aposentados do Tribunal em ações solidárias. 
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AÇÕES SOLIDÁRIAS

AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Vara da Cidadania

Campanhas de Doação de Sangue

Projeto SEMEAR

Campanha Juntos Pelo Pantanal

Projeto Livro que Livra

Coleta Seletiva Solidária

Guarda Roupa Solidário, Armário de Doações

Campanha de Doação de Fraldas

Vacina Solidária
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AÇÕES SOLIDÁRIAS

Indicador do PLS: 18 - Quantidade de ações solidárias

Definição
Unidade de 

medida
Apuração

Unid. 
Resp.

Quantidade de ações solidárias que foram organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. Ações 
que promovem o voluntariado, a reflexão sobre questões humanitárias e o incentivo à solidariedade, tais como 

visitas a creches, orfanatos, asilos, bem como ações educacionais para terceirizados, como alfabetização, 
inclusão digital, ensino à distância, entre outros. Considerar apenas as ações nas quais é possível contabilizar o 

número de participantes voluntários. As demais ações solidárias serão contabilizadas como ações de 
sensibilização (indicador do PLS nº 29). 

Número de 
ações

Anual ASAI

Meta: Realizar pelo menos 5 (cinco) ações solidárias por ano, até 2026.

Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M.* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 17.4. PAS – Participações em ações solidárias
Número de 

participações
245 161 175 309 405 524 322

 17.5. AS – Quantidade de ações solidárias Ações 3 1 3 4 7 12 4

 17.6. PRAS – Percentual de participantes em ações 
solidárias, em relação à força de trabalho total do 
órgão

% 8,0 16,4 5,0 6,4 4,8 3,9 7,8



2022 - 2026
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AÇÕES 
PLANEJADAS

DESCRIÇÃO INÍCIO FIM
UNID. 
RESP. 

Doação de sangue
São realizadas 03 campanhas por ano, incentivando a doação de sangue 
por magistrados e servidores. 

2022 2026 CSFQV

Projeto SEMEAR
Projeto que visa promover a inclusão, capacitação e integração dos 
terceirizados do TRT, com ações promovidas de forma voluntária por 
servidores e magistrados. 

2022 2026
Equipe do 
SEMEAR

Campanha de 
alimentos 

Campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis, doados 
voluntariamente por magistrados e servidores do TRT, para beneficiar 
instituições filantrópicas sediadas em Mato Grosso. 

2022 2026
ASAI / CSFQV / 

Semear

Doação de fraldas
Campanha anual para arrecadação de fraldas em prol de pessoas com 
deficiências 

2022 2026
SubComitê de 
Acessibilidade

Inclusão literária
Campanha de arrecadação de livros para doação a projeto de inclusão 
literária (Papai Noel Pantaneiro).  

2022 2026 ASAI

Participação de 
aposentados

Convidar magistrados e servidores aposentados para participação nas 
ações solidárias realizadas pelo Tribunal.

2022 2026
ASAI / CSFQV / 

Semear

AÇÕES SOLIDÁRIAS



Objetivo: promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e tratamento aos membros de grupos discriminados em 
função da cor, raça, etnia, origem, sexo, deficiências, idade, crenças, orientação sexual e outros.
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AÇÕES JÁ REALIZADAS

Política de Gestão da Diversidade e Inclusão no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região  – RA 98/2015

Reserva de cargos para pessoas negras e com deficiência nos Editais de Concurso para Servidores

Idealização e elaboração da RA 102/2020 que dispõe sobre medidas de auxílio, orientação e assistência a magistradas e servidoras vítimas de 
violência doméstica. 

Ações de sensibilização: palestras, lives e debates

Eventos: Vozes Femininas, Samba & Prosa

EQUIDADE E DIVERSIDADE
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EQUIDADE E DIVERSIDADE

Indicadores Res. CNJ 400/2021

 Não há.

Indicador do PLS:  19 – Quantidade de ações de sensibilização com o tema Diversidade e Equidade

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Quantidade de ações de sensibilização relacionadas ao tema da diversidade e equidade, 
realizadas pelo Comitê da Diversidade ou em parceria com outras unidades e órgãos. 

Neste indicador não são computadas as ações de capacitação. 
Número de ações Anual

Comitê da 
Diversidade

Meta: NÃO ESTABELECIDA

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

ano base - - - -

Nota: o ano 2022 será utilizado como ano-base para coletar informações que possibilitarão o estabelecimento de metas. 
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Indicador do PLS: 20 – Percentual de ocupação de FC por mulheres

Definição Fórmula Variáveis Apuração Unid. Resp.

Percentual de ocupação de Função Comissionada 
(FC) por mulheres ao final do exercício, em 
relação ao total de Funções comissionadas 

providas

(QFCM/QFCt)*100) 

QFCt – Quantidade total de FCs providas ao 
final do exercício; 

QFCM – quantidade de servidoras 
ocupantes de FC ao final do exercício.

Anual SGH

Meta: NÃO ESTABELECIDA

Nota: Este é um indicador de monitoramento (métrica de sustentabilidade), razão pela qual não foram estabelecidas metas. 

EQUIDADE E DIVERSIDADE

Indicadores U.M.* 2020 2021

Quantidade total de FCs providas ao final do exercício Número de FCs 417 409

Quantidade de servidoras ocupantes de FC ao final do exercício Número de servidoras 231 218

Percentual de ocupação de FC por mulheres % 55,4% 53,3%

SÉRIE HISTÓRICA
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Indicador do PLS: 21 – Percentual de ocupação de CJ por mulheres

Definição Fórmula Variáveis Apuração Unid. Resp.

Percentual de ocupação de Cargo em Comissão 
(CJ) por mulheres ao final do exercício, em 

relação ao total de Cargos em Comissão  
providos

(QFCM/QFCt)*100) 

QCJt – Quantidade total de CJs providas ao 
final do exercício; 

QCJM – quantidade de servidoras 
ocupantes de CJ ao final do exercício.

Anual SGH

Meta: NÃO ESTABELECIDA

Nota: Este é um indicador de monitoramento (métrica de sustentabilidade), razão pela qual não foram estabelecidas metas.

EQUIDADE E DIVERSIDADE

SÉRIE HISTÓRICA

Indicadores PLS TRT23 U.M.* 2020 2021

Quantidade total de CJs providas ao final do exercício Número de CJs 87 87

Quantidade de servidoras ocupantes de CJ ao final do exercício Número de servidoras 32 35

 Percentual de ocupação de CJ por mulheres % 36,8% 40,2%



2022 - 2026
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EQUIDADE E DIVERSIDADE

Indicador do PLS: 22 – Percentual de ocupação de FC e CJ por pessoa com deficiência

Definição Fórmula Variáveis Apuração Unid. Resp.

Percentual de ocupação de Funções 
Comissionadas (FC) e Cargos em Comissão (CJ) por 
pessoas com deficiência ao final do exercício, em 

relação ao total de FC e CJ providos

(QPCDt/(QFCt+QCJt))*
100) 

QFCt +QCJt  – Quantidade total de FCs providas ao 
final do exercício + Quantidade total de CJs 

providas ao final do exercício; 
QPCDt – quantidade de pessoas com deficiência 

ocupantes de FC ou CJ ao final do exercício.

Anual SGH

Meta: NÃO ESTABELECIDA

Nota: Este é um indicador de monitoramento (métrica de sustentabilidade), razão pela qual não foram estabelecidas metas. 
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EQUIDADE E DIVERSIDADE

AÇÃO PLANEJADA Detalhamento da ação PRAZO UNID. RESP. 

Relatório de Ações 

Alterar o artigo 9º da RA 98/2015 para incluir a seguinte atribuição ao 
Comitê da Diversidade: O Comitê apresentará, no mês de dezembro de cada 
ano, relatório anual sobre as ações realizadas, o qual poderá conter 
propostas de novas iniciativas e sugestões de melhoria e aprimoramento 
para o ano subsequente, o qual será remetido à Presidência do Tribunal 
para apreciação.

JAN/2023 Presidência

Política de cotas - 
prestadores de serviço e 
estagiários

Elaborar estudo com as áreas pertinentes visando o aumento de percentual 
de colaboradores terceirizados e estagiários com deficiência, nos termos da 
Resolução CNJ 401/2021 e Lei n. 11.788/2008 (Lei do Estagiário). 

DEZ/2024 ASAI



Objetivo:  Promover o acesso das pessoas com deficiência, 
com a adoção de medidas apropriadas para eliminar e prevenir 
quaisquer barreiras urbanísticas ou arquitetônicas, de mobiliários, de acesso aos transportes, nas comunicações e na 
informação, atitudinais ou tecnológicas.
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ACESSIBILIDADE

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Adequação das edificações e mobiliário a NBR 9050, tornando-os mais acessíveis

Instalação de placas de sinalização das edificação em braile no complexo-sede e  nas  VTs do interior

Ferramentas de acessibilidade no site do TRT (Libras, audiodescrição, subtitulação, comunicação aumentativa e alternativa), facilitando o acesso das 
pessoas com deficiência às informações disponíveis. Ver https://portal.trt23.jus.br/portal/acessibilidade

Recursos de acessibilidade nas comunicações televisionadas ou em vídeos no formato online 

Recursos de tecnologia assistiva disponíveis para possibilitar à pessoa com deficiência o acesso universal, inclusive, aos portais da internet e 
intranet, ambientes virtuais de aprendizagem, sistemas judiciários e administrativos.

Reserva de vagas para veículos que transportem pessoas com deficiência e com comprometimento de mobilidade, equivalente a 2% (dois por 
cento) do total de vagas, nos estacionamentos internos e externos das unidades do Tribunal.

Acompanhamento funcional a servidores (as) com deficiência

Capacitação de magistrados e servidores em temas relacionados com acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência

Ações de sensibilização (podcasts, entrevistas, campanhas, palestras, lives, cartilha, etc)



Unidades gestoras: ASAI / CSFQV / EJUD / SISP / STIC/ Ouvidoria
SubComitê de Acessibilidade

Periodicidade: anual
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Indicadores da Resolução CNJ 401/2021 2021

1.1 MagP(PcD) - Quantidade de magistrados(as) com deficiência. 1

1.2 - TPEft/TPI (PcD) - Quantidade de servidores(as) com deficiência. 23

1.3 TPSV (PcD) - Quantidade de servidores(as) comissionados com ou sem vínculo com deficiência. 1

1.4 TPFC (PcD) - Quantidade de servidores(as) com função comissionada com deficiência. 10

1.5 - TFAuxE (PcD) - Quantidade de estagiários(as) com deficiência. 0

1.6 TFAuxT (PcD) - Quantidade de trabalhadores terceirizados(as) com deficiência. 0

1.11 TFAuxApr (PcD) - Quantidade de aprendizes com deficiência. 0

2.1 a. Número de servidores COM deficiência capacitados nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com 
deficiência.

3

2.1 b. Número de servidores SEM deficiência capacitados nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com 
deficiência.

12

2.1 c. Serv – Total de servidores(as) 814

2.1 Proporção de servidores(as), com deficiência ou não, capacitados(as) nas temáticas de acessibilidade e inclusão das 
pessoas com deficiência, em relação ao total de servidores (em %)

1,8 %

ACESSIBILIDADE



Unidades gestoras:  ASAI / CSFQV / EJUD / SISP / STIC/ Ouvidoria
SubComitê de Acessibilidade

Periodicidade: anual
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Indicadores da Resolução CNJ 401/2021 2021
2.2 Quantidade de cursos oferecidos na temática de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no ano-base. 9

2.3 Quantidade de vagas oferecidas em cursos na temática de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no 
ano-base.

Não se 
aplica*

2.4 QLibrasServ - Quantidade de servidores(as) do Quadro de Pessoal Capacitados em Libras no período-base. 3

2.5 QLibrasAux – Quantidade de pessoas do quadro auxiliar capacitadas em Libras no período-base. 0

2.6.a. QGt – Quantidade total de gestores(as) 87

2.6 b. QGc - Quantidade de gestores(as) capacitados(as) nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com 
deficiência.

3

2.6 Proporção de gestores(as) capacitados(as) nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. 3,4 %

2.7 Quantidade de servidores(as) capacitados(as) na unidade de Gestão de Pessoas para o pleno atendimento de pessoa 
com deficiência.

0

2.8 Quantidade de servidores(as) capacitados(as) na unidade de Tecnologia da Informação capacitados(as) em normas de 
acessibilidade digital.

0

2.9 Quantidade de servidores(as) capacitados(as) na unidade de Engenharia e/ou Arquitetura capacitados(as) em normas 
de acessibilidade urbanística e arquitetônica.

1

2.10 Quantidade de ações de sensibilização com objetivo de fomentar mudanças atitudinais que favoreçam a ampliação 
da acessibilidade e inclusão.

13

2.11 ACpi – Ações de promoção da inclusão da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 6

* Muitos cursos foram oferecidos sem limite de vagas .  

ACESSIBILIDADE



Unidades gestoras:  ASAI / CSFQV / EJUD / SISP / STIC/ Ouvidoria
SubComitê de Acessibilidade

Periodicidade: anual
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Indicadores da Resolução CNJ 401/2021 2021

2.12a QCt – Quantidade total de contratos que envolvam atendimento ao público externo 3

2.12 b QCLibras – Quantidade de contratos que envolvam atendimento ao público externo providos por 
pessoas aptas na comunicação em Libras

0

2.12 QCont.Libras - Proporção de contratos que envolvam atendimento ao público externo providos por 
pessoas aptas na comunicação em Libras em relação ao total de contratos que envolvam atendiento ao público 
externo, no período-base.

0

Res. 401- 3.1a. VAcess – Quantidade de Vídeos Produzidos Com Recursos de Acessibilidade 214

Res. 401-3.1 b VTot – Quantidade total de Vídeos Produzidos pela Comunicação Social 223

Res. 401- 3.2a MAcess - Quantidade de matérias jornalísticas publicadas no Portal do TRT em formato acessível 480

Res. 401- 3.2b MTot - Quantidade total de matérias jornalísticas publicadas no Portal do TRT 480

3.3. A ouvidoria da instituição disponibiliza formas de comunicação alternativas acessíveis para atendimento ao 
público com deficiência? Se sim, quais?

Versão do conteúdo em 
Libras, Balcão Virtual e 
demais ferramentas de 

acessibilidade 
disponíveis no Portal

ACESSIBILIDADE



Unidades gestoras:  ASAI / CSFQV / EJUD / SISP / STIC/ Ouvidoria 
SubComitê de Acessibilidade

Periodicidade: anual
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Indicadores da Resolução CNJ 401/2021 2021
3.4 a. QEt - Quantidade de total de eventos, presenciais ou à distância, promovidos 
pelo órgão. Somatório de eventos externos e eventos internos que tiverem pessoa(s) 
que demandem acessibilidade comunicacional.

493

3.4 b. QEAc - Quantidade de eventos, presenciais ou à distância, com acessibilidade 
comunicacional, promovidos pelo órgão. Exemplos de acessibilidade comunicacional: 
audiodescrição, legendas, janela de Libras, impressões em braille, interpretação em 
Libras.

0

3.4 Proporção de eventos, presenciais ou à distância, promovidos pela instituição e 
disponibilizados por meios de comunicação acessível, em relação a quantidade de 
eventos totais.

0

4.1 O órgão utiliza programas para avaliar o nível de acessibilidade do seu site e de 
seus links? Se sim, quais?

SIM 
https://asesweb.governoeletronico.gov.br

/

4.2 O órgão fornece alguma tecnologia assistiva que permita o uso de computadores 
por pessoa com deficiência visual, acentuada ou total?

 Escolha as opções: ( X ) programa leitor de tela 
(JAWS e NVDA), ( ) aplicativos associados a 

programas sintetizadores de voz, ( X ) 
ferramenta de contraste (do windows), ( x ) 

programa de ampliação de tela (do Windows),    
( ) outros programas ( ) não fornece nenhum 

programa 

4.3 O órgão fornece algum programa para pessoas com deficiência (público interno 
e/ou externo) para uso nos aplicativos de videoconferência? Se sim, quais?

Sim, o Zoom. 
https://explore.zoom.us/pt/accessibility/

ACESSIBILIDADE



PLS – 2022/2026

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 64

ACESSIBILIDADE

Indicador do PLS: 23 – Índice de execução de ações de sensibilização relacionadas ao tema acessibilidade

Definição Fórmula Variáveis Apuração Unid. Resp.

Número de ações realizadas em relação ao número de ações 
planejadas. Consideram-se as ações que promovam a 

sensibilização do corpo funcional, introduzindo conceitos e 
temas relacionados à pessoa com deficiência e 

desmitificando preconceitos, com objetivo de fomentar 
mudanças atitudinais. 

(QAR/QAP)*100) 

QAP – Quantidade de ações de 
planejadas pela Comissão de 

Acessibilidade  para o exercício;
QAR– Quantidade de ações 
realizadas pela Comissão de 
Acessibilidade  no exercício.

Anual
SubComitê de 
Acessibilidade

Meta:  Executar 100% das ações planejadas em cada exercício, até 2026.

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100%
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ACESSIBILIDADE

Indicador do PLS: 24 - Quantidade de tecnologias assistivas  

Definição Unidade de medida Apuração Unid. Resp.

Quantidade de tecnologias que permitam a utilização de computadores e aplicativos por pessoas 
com deficiência, instaladas no Tribunal ao final de cada ano.

Número de tecnologias Anual STIC

Meta:  NÃO ESTABELECIDA

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

ano-base ano-base - - -

Nota: os anos de 2022 e 2023 serão uilizados como ano-base para coletar informações que possibilitarão o estabelecimento de metas.  
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ACESSIBILIDADE

Indicador do PLS: 25 – Proporção de eventos, presenciais ou a distância, promovidos pela instituição disponibilizados 
por meios de comunicação acessível em relação a quantidade de eventos totais 

Definição Fórmula Variáveis Apuração Unid. Resp.

Definição: proporção de eventos promovidos pelo órgão 
contendo comunicação acessível para pessoas com 

deficiência em relação a quantidade de eventos totais 
promovidos no ano. Exemplos de acessibilidade 

comunicacional: audiodescrição, legendas, janela de Libras, 
impressões em braille, interpretação em Libras.

QEAc / QEt

QEAc - Quantidade de eventos 
com acessibilidade comunicacional

QEt - Somatório de eventos 
externos e eventos internos que 

tiverem pessoa(s) que demandem 
acessibilidade comunicacional

Anual
Comunicação / 

EJUD

Meta:  NÃO ESTABELECIDA

Trajetória da meta
2022 2023 2024 2025 2026

ano-base ano-base - - -

Nota: os anos de 2022 e 2023 serão uilizados como ano-base para coletar informações que possibilitarão o estabelecimento de metas.  
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AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

Elaborar Plano de Ações de sensibilização relacionadas ao tema Acessibilidade no primeiro 
bimestre de cada ano e juntar no Proad que trata das atividades do SubComitê.

2022 2026
SubComitê de 
Acessibilidade

Elaborar Estudo Técnico Preliminar para verificar a viabilidade da contratação de serviço de 
tradução simultânea para oferta de atendimento ao público em Libras (Resolução CNJ 
401/2021, art. 4º, inciso IV; Resolução CSJT 218/2018, art. 1º; Resolução CSJT 320/2021, art. 4º)

2023 2023 ASAI

Disponibilização de intérprete em Libras nos eventos e comunicações públicas promovidos pelo 
Tribunal, quer seja presencial e/ou online.

SET/2022 NOV/2022 ASAI

Divulgar a existência de eventos e comunicações públicas com intéprete em Libras para a 
sociedade, em especial para a comunidade surda.

2023 2026 Comunicação

Avaliação, a cada atualização, das novas versões dos sistemas eletrônicos judiciais e 
administrativos, para verificação da acessibilidade. Se necessário, envio de sugestões aos 
Subcomitês do Pje e do PROAD.

2022 2026
STIC / SubComitê de 
Acessibilidade/ ASAI

ACESSIBILIDADE
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AÇÕES PLANEJADAS INÍCIO FIM UNID. RESP. 

Levantamento das demandas para adequação do portal eletrônico do TRT às normas de 
acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência, notadamente a visual e auditiva, a ser 
enviada à unidade gestora do Portal (Comunicação). 
Referência: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico - eMAG.

2023 2026
SubComitê de 

Acessibilidade/ 
ASAI

Divulgação da cartilha Acessibilidade e inclusão: caminho para uma sociedade justa e solidária, 
em formato digital e libras, às pessoas com deficiência e ao público interno e externo.

2022 2026 Comunicação

Interiorização das ações de sensibilização, com visitas presenciais às unidades do interior e/ou 
encontros online, visando ampliar a abrangência destas ações.

2023 2026
SubComitê de 
Acessibilidade

ACESSIBILIDADE



Objetivo: promover ações de  capacitação relacionadas aos temas sustentabilidade, diversidade e 
acessibilidade, nos termos das Resoluções CNJ 400/2021 e 401/2021. 
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CAPACITAÇÃO

AÇÕES JÁ REALIZADAS

4º Encontro de Gestão da Responsabilidade Socioambiental da Justiça do 
Trabalho (2019)

Cursos presenciais e online

Compartilhamento de cursos e lives realizados por Escolas Judiciais de outros 
Tribunais
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CAPACITAÇÃO 

Indicador do PLS: 26 - Ações de capacitação em sustentabilidade

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Quantidade de ações de capacitação relacionadas ao tema sustentabilidade organizadas e realizadas pelo próprio 
órgão ou em parcerias. São considerados eventos de capacitação: Curso, Oficina, Palestra, Seminário, Fórum, 

Congresso, Semana, Jornada, Convenção, Colóquio, Capacitações realizadas pelo SEMEAR, entre outros. 

Número de 
ações

Anual EJUD

Meta: Realizar pelo menos 1 (uma) ação de capacitação em sustentabilidade por ano, até 2026.

Indicadores Res. CNJ 400/2021 U.M.* 2018 2019 2020 2021

 18.1. Acap – Ações de capacitação
em sustentabilidade

Ações 3 4 3 5

 18.3. Pcap – Participação em ações de capacitação em sustentabilidade
Número de 

participações
110 88 70 24

 18.4. PRCap – Percentual de participantes em ações de capacitação em sustentabilidade, em 
relação à força de trabalho total do órgão

% 3,0 1,8 2,1 0,5
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CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

Indicador do PLS: 27 - Ações de capacitação em equidade e diversidade

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Quantidade de ações de capacitação relacionadas ao tema Equidade e Diversidade  organizadas e realizadas pelo 
próprio órgão ou em parcerias. São considerados eventos de capacitação: Curso, Oficina, Palestra, Seminário, 

Fórum, Congresso, Semana, Jornada, Convenção, Colóquio, entre outros.

Número de 
ações

Anual EJUD

Meta: Realizar pelo menos 1 (uma) ação de capacitação em equidade e diversidade por ano, até 2026.

Indicador do PLS: 28 - Ações de capacitação nas temáticas de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Quantidade de ações de capacitação relacionadas ao tema acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência 
organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. São considerados eventos de capacitação: Curso, 

Oficina, Palestra, Seminário, Fórum, Congresso, Semana, Jornada, Convenção, Colóquio, entre outros.

Número de 
ações

Anual EJUD

Meta: Realizar pelo menos 1 (uma) ação de capacitação em acessibilidade por ano, até 2026.
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CAPACITAÇÃO

AÇÕES PLANEJADAS PRAZO UNID. RESP. 

Alterar o artigo 2º da RA 103/2020 para incluir parágrafo 3º, nos seguintes termos: As ações educativas do PDG 
deverão contemplar temas relacionados à sustentabilidade, diversidade, acessibilidade e temas relativos a 
acolhimento, direitos, atendimento e cotidiano de pessoas com deficiência.
Acrescentar a Resolução CNJ nº 400/2021 e a Resolução CNJ nº 401/2021 nos “Considerandos” da RA 103/2020.

Jul/2023 Presidência

Alterar o artigo 19 da RA 115/2021 para incluir parágrafo 3º, nos seguintes termos: “É obrigatória a capacitação 
em Contratações Sustentáveis para os servidores que atuam na elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e 
demais fases do processo de contratações.”;
Acrescentar a Resolução CNJ nº 400/2021 nos “Considerandos” da RA 115/2021.

Jul/2023 Presidência

Realizar pelo menos 1 (uma) ação de capacitação em SUSTENTABILIDADE por ano, até 2026. 2026 EJUD

Realizar pelo menos 1 (uma) ação de capacitação em EQUIDADE E DIVERSIDADE por ano, até 2026. 2026 EJUD

Realizar pelo menos 1 (uma) ação de capacitação em ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
por ano, até 2026.

2026 EJUD

Estimular a participação dos servidores em ações de capacitação relacionadas aos temas sustentabilidade, 
acessibilidade e diversidade. 

2022 / 2026 Presidência



Objetivos:  Ser reconhecido pelo público interno como um Tribunal comprometido com 
a sustentabilidade.
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SENSIBILIZAÇÃO

AÇÕES JÁ REALIZADAS

Campanha Faxina nos Armários

Boletins Informativos

Projeto Inteiro pelo Meio 

Feirinha Sustentável

Participação no Programa Acolhida para novos servidores

Podcasts e entrevistas

Divulgação de notícias no TRT Notícias e conteúdos na Rádio TRT/FM

Semana do Meio Ambiente

Criação dos Agentes Socioambientais (RA 166/2019)

Criação do Prêmio Agente Socioambiental do Ano (RA 85/2021)

Campanha Patrulha ambiental - minutos de conscientização nas unidades

Visita às unidades do interior

                Sensibilizar o público interno sobre a importância do Plano de Logística
Sustentável para que atue como participante ativo na construção de uma cultura institucional que incorpore 
comportamentos éticos e que contribuam para o desenvolvimento ambiental, social, cultural e econômico do país.
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SENSIBILIZAÇÃO

Indicador Res. CNJ 400/2021 U.M.* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 18.2. Asen – Ações de sensibilização  em sustentabilidade Ações 12 13 7 11 22 6 13

Indicador do PLS: 29 - Ações de sensibilização em sustentabilidade

Definição
Unidade de 

medida
Apuração Unid. Resp.

Quantidade de ações de sensibilização relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo 
próprio órgão ou em parcerias (ações educacionais, semana do meio ambiente, campanhas). Neste 

indicador não são computadas as ações de capacitação com o tema sustentabilidade. 

Número de 
ações

Anual ASAI

Meta: NÃO ESTABELECIDA
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SENSIBILIZAÇÃO

Ação planejada Detalhamento da ação UNID. RESP. 

Plano de Comunicação Institucional
Incluir o tema sustentabilidade no Plano de Comunicação Institucional que encontra-se em 
fase de elaboração, bem como em eventuais revisões. Prazo: setembro de 2022

Comunicação

Divulgar o PLS

Notícias sobre: 
Elaboração e importância do PLS: quando ocorrer a publicação/revisão
Relatório Anual: março de cada ano
Andamento das metas: julho de cada ano

Comunicação

Elaborar calendário de postagens no 
Instagram

Elaborar lista com datas relevantes para a Comunicação realizar publicações em redes 
sociais. O objetivo da iniciativa é estabelecer uma conexão com a comunidade, dando 
ênfase em datas importantes e nos ODS da Agenda 2030. Prazo: janeiro de cada ano.

ASAI

Realizar a Semana do Meio Ambiente

Temas: a definir
Sugestões p/ programação: concurso fotografia “Eu sou sustentável”; Feira Família 
Sustentável (mostra de trabalhos ou práticas adotadas pelas famílias) 
Prazo: todo ano, na semana do dia 05 de junho

ASAI

Produção de vídeos
Criar vídeos com demonstrações sobre a separação correta de resíduos no Tribunal, 
semelhantes aos vídeos sobre ergonomia produzidos pela fisioterapeuta.
Prazo: a partir de janeiro de 2023

ASAI
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Ação planejada Detalhamento da ação UNID. RESP. 

Elaborar Cartilha do Agente 
Socioambiental

Material informativo sucinto, apresentando de forma resumida todas as medidas adotadas pelo 
Tribunal, regulamentadas por Portarias e RAs, e boas práticas no ambiente de trabalho.
Prazo: maio de 2023

ASAI

Realizar encontro ou seminário 
anual dirigido aos agentes 
socioambientais

Solicitar inclusão do tema no PAC da EJUD
Temas: a definir
Sugestões p/programação: promover visita dos agentes socioambientais à Central de Recicláveis 
para sensibilização acerca do impacto da separação inadequada dos resíduos; promover visita 
dos agentes socioambientais e dos funcionários da limpeza ao “aterro sanitário” de Cuiabá para 
sensibilização acerca da importância da separação dos resíduos; promover exposição fotográfica 
da visita, com legenda das fotos escrita pelos visitantes.
Prazo: a partir de 2023 

ASAI 

Minutos de conscientização

Visitas às unidades (presencialmente ou por videocoferência) para orientações e sensibilização 
quanto ao descarte de resíduos, evidenciando a relação entre a coleta seletiva e o trabalho 
degradante e infantil nos lixões.
Periodicidade: quando solicitado, a partir de março de 2023.

ASAI

Minuto Sustentável
Elaborar dicas ou informações curtas sobre sustentabilidade para a Comunicação veicular na 
Rádio TRT FM ao longo do dia. 
Prazo: fevereiro de 2023

ASAI 

SENSIBILIZAÇÃO
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Ação planejada Detalhamento da ação UNID. RESP. 

Exposições Fotográficas

Programar duas exposições por ano com temas relacionados à sustentabilidade (meio 
ambiente, acessibilidade, diversidade, trabalho digno). As exposições serão presenciais, com 
ampla divulgação no TRT Notícias.  O objetivo da iniciativa é sensibilizar o público por meio 
de imagens reais, relevantes e impactantes.
Prazo: a partir de janeiro de 2023

ASAI

Programa Acolhida para servidores As atividades de ambientação de novos servidores e colaboradores devem difundir a política 
de sustentabilidade e acessibilidade do Poder Judiciário, bem como as ações sustentáveis 
desenvolvidas, de modo a consolidar os padrões de consumo consciente do órgão e difundir 
ações de acessibilidade e inclusão, de modo a consolidar comportamentos positivos em 
relação ao tema (Res. CNJ 400/2021, art. 26 e Resolução CNJ 401/2021, art. 17). 
Prazo: a partir de junho de 2023

DDH

Programa Acolhida para prestadores 
de serviço 

ASAI

Programa Acolhida para estagiários DDH

Pesquisa Socioambiental

Elaboração de uma pesquisa com o objetivo de investigar a efetividade das ações de 
sensibilização promovidas pelo Tribunal. A SGSAI deverá contar com o apoio dos agentes 
socioambientais para implementação da pesquisa. 
Prazo p/elaboração da pesquisa: até dezembro de 2023
Prazo para iniciar a pesquisa: a partir de janeiro de 2024. 

ASAI

SENSIBILIZAÇÃO
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Assessoria de Sustentabilidade, Acessibilidade 
e Inclusão, de acordo com suas competências e 
em atendimento à Resolução CNJ n. 400/2021, é 
a unidade responsável pelo monitoramento dos 
indicadores do PLS-TRT23, com base nas 
informações encaminhadas pelas unidades.

Os indicadores de apuração mensal deverão ser 
preenchidos em ferramenta própria para esta 
finalidade até o dia 10 do mês subsequente.

As informações dos indicadores de apuração 
anual deverão ser preenchidos pelas unidades 
responsáveis até o dia 10 de fevereiro do ano 
subsequente. 
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O Relatório de Avaliação e Desempenho será 
elaborado anualmente pela unidade de 
sustentabilidade, com a consolidação dos 
resultados alcançados, a evolução do desempenho 
dos indicadores e a identificação das ações a 
serem desenvolvidas ou modificadas para o ano 
subsequente, o qual deverá ser encaminhado ao 
Comitê de Gestão Socioambiental para aprovação. 

Após aprovado pelo Comitê, o Relatório deverá 
ser publicado no Portal do Tribunal e enviado ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) até o dia 28 de 
fevereiro do ano subsequente. 
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REVISÃO 

A Assessoria de Sustentabilidade, Acessibilidade 
e Inclusão é a unidade responsável por 
coordenar a revisão do PLS, que será feita por 
grupo de trabalho designado pelo 
Diretor-Geral. O PLS revisado deverá ser 
encaminhado ao Comitê de Gestão 
Socioambiental para aprovação. 

Após aprovado pelo Comitê, o Plano deverá ser 
publicado no site do Tribunal e enviado ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para 
conhecimento. 

A revisão do PLS deverá ser feita pelo menos a 
cada 02 (dois) anos.
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ASAI: Assessoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e 
Inclusão

COC: Coordenadoria de Contratações

CSFQV: Coordenadoria de Saúde, Felicidade e Qualidade 
de Vida

DDH: Divisão de Desenvolvimento Humano

DG: Diretoria Geral

EJUD: Escola Judicial

ETP: Estudo Técnico Preliminar

SGH: Secretaria de Gerenciamento Humano

SISP: Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Transporte

SJUR: Secretaria Jurídica

STIC: Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação

SIGLAS



Informações: socioambiental@trt23.jus.br 
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