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1. Apresentação

    O Plano de Logística Sustentável (PLS) é uma ferramenta de planejamento que

possibilita estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e

processos administrativos.

    Desse modo, em cumprimento ao que determina o art. 14 da Resolução CNJ nº

400/2021, apresentamos o Relatório de Desempenho Anual do Plano de Logística

Sustentável (PLS) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, referente ao

ano de 2022, conforme indicadores mínimos previstos no normativo supracitado,

os quais estão relacionados às práticas de sustentabilidade, racionalização e

consumo consciente de materiais e serviços. 

    O rol de indicadores monitorados pelo PLS do TRT-15 é o descrito no Anexo da

Resolução CNJ nº 400/2021. Alguns desses indicadores compõem o Índice de

Desempenho de Sustentabilidade – IDS instituído pelo Conselho Nacional de

Justiça.
6



    O PLS do TRT-15 possui objetivos e responsabilidades definidas, o que permite

estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade que possuem por objetivo a

melhoraria da eficiência do gasto público e da gestão de processos de trabalho,

considerando a visão sistêmica do Regional.

   Este PLS é resultado do trabalho conjunto da Comissão de Responsabilidade

Socioambiental e do Meio Ambiente do Trabalho, da Comissão Gestora do PLS, da

Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Integridade e das Unidades

responsáveis pela construção coletiva dos indicadores.

   Cabe observar como fator influenciador dos resultados ora apresentados, a

alteração que a Pandemia causada pelo Novo Coronavírus promoveu em toda

sociedade, e, no caso em particular, nos órgãos públicos, que, como forma de conter

o avanço da doença, deslocaram a maioria do seu contingente funcional para prestar

serviços na modalidade remota.

  Nesse sentido, os indicadores de desempenho do Plano de Logística Sustentável

referentes ao ano de 2022 foram coletados, analisados, expostos em forma de

gráfico e comparados com os anos de 2019, 2020 e 2021, permitindo, assim, uma

melhor avaliação do desempenho ambiental, social e econômico da Instituição. 7



2. Perfil Institucional

TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS NA 1ª INSTÂNCIA:

250.893

TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS NA 2ª INSTÂNCIA:

126.289

TOTAL DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO:

2873

TOTAL DE REMOVIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS:

125

TOTAL DE CEDIDOS OU REQUISITADOS:

288

TOTAL DE COMISSIONADOS SEM VÍNCULO:

9

TOTAL DE CARGOS DE MAGISTRADOS PROVIDOS:

384

TOTAL DE DESEMBARGADORES:

55

VARAS DO TRABALHO:

153

POSTOS AVANÇADOS:

5

    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas/ SP, é o segundo Tribunal Trabalhista do país em estrutura e

movimentação processual. Ao tribunal compete conciliar e julgar os conflitos oriundos das relações de trabalho, seja no âmbito individual ou de

abrangência coletiva. A jurisdição abrange 599 municípios paulistas, perfazendo 95% do território do estado, onde reside uma população

superior a 22 milhões de pessoas, uma das maiores entre as 24 regiões em que está dividida a Justiça do Trabalho do país.
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3 . Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

   Os  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS integram a

Agenda 2030 da ONU, da qual fazem parte 193 países, incluindo o Brasil.

São 17 ODS e 169 metas a serem atingidas no período de 2016 a 2030.

Esses objetivos e metas convergem pela busca de uma sociedade mais

justa, igualitária e sustentável.

    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, signatário do Pacto

Global da ONU desde 2014, apoia e reafirma seu compromisso com a

Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este

Relatório Anual de Desempenho do Plano de Logística Sustentável

evidencia as iniciativas realizadas no âmbito do Regional e os resultados

obtidos pela Instituição no ano de 2022.

9



Ind icadores  do
PLANO DE
LOGÍSTICA

SUSTENTÁVEL
PLS

E i x o  1 :  U s o  e f i c i e n t e  d e  i n s u m o s ,  m a t e r i a i s  e  s e r v i ç o s

E i x o  3 :  Á g u a  e  e s g o t o

E i x o  5 :  Q u a l i d a d e  d e  v i d a  n o  a m b i e n t e  d e  t r a b a l h o

E i x o  7 :  D e s l o c a m e n t o  d e  p e s s o a l ,  b e n s  e  m a t e r i a i s

E i x o  9 :  E q u i d a d e  e  D i v e r s i d a d e

R e s o l u ç ã o  C N J  n º  4 0 0 / 2 0 2 1 ,
d e  1 6  d e  j u n h o  d e  2 0 2 1 .

 

E i x o  2 :  E n e r g i a  e l é t r i c a

E i x o  4 :  G e s t ã o  d e  r e s í d u o s

E i x o  6 :  S e n s i b i l i z a ç ã o  e  c a p a c i t a ç ã o  c o n t í n u a

E i x o  8 :  O b r a s  d e  r e f o r m a s  e  l e i a u t e

E i x o  1 0 :  A q u i s i ç õ e s  e  c o n t r a t a ç õ e s  s u s t e n t á v e i s

4 . Eixos do PLS
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5 .

Descrição

O consumo de papel
teve uma redução de
68,38% em relação ao
ano de 2019.

Eixo 1: Uso eficiente de insumos, materiais e serviços

Mede o consumo de resmas de papel

Reduzir o consumo de papel em 10%, até dezembro de 2026, tomando como marco
comparativo o ano de 2019.

Consumo de papel

Resultados

Meta

Resmas 
consumidas

2019

10.660

3.075 3.371

1.350

2020 2021 2022
11



Descrição

Em 2022, o consumo de
copos descartáveis
reduziu 69,67% em
relação ao ano de 2019.

Eixo 1: Uso eficiente de insumos, materiais e serviços

Mede o consumo de copos descartáveis para água e
café

Reduzir o consumo de copos descartáveis em 10% até dezembro de 2026, tomando
como marco comparativo o ano de 2019. 

Consumo de copos descartáveis

Resultados

Meta

Copos 
consumidos

2019

12.712

7.576

3.856

294

2020 2021 2022
12



Descrição

Houve uma redução de 
 50,76%  no consumo de
água envasada em
relação ao ano de 2019.

Eixo 1: Uso eficiente de insumos, materiais e serviços

Mede o consumo de embalagens descartáveis para água
mineral

Reduzir o consumo de água envasada em embalagem plástica em 10% até dezembro
de 2026, tomando como marco comparativo o ano de 2019.

Consumo de água envasada

Resultados

Meta

Garrafas
consumidas

2019

9.000
6.000

4.432

600

2020 2021 2022
13



Descrição

O consumo de energia
elétrica teve uma
redução de 32,76% em
comparação a 2019.

6 . Eixo 2: Energia elétrica

Mede o consumo total de energia elétrica fornecida pela
concessionária

Reduzir o consumo de energia elétrica em 3% até dezembro de 2026, tomando como
marco comparativo o ano de 2019. 

Consumo de energia elétrica

Resultados

Meta

kWh
consumidos

2019

10.275.014

6.000.509
6.908.961

5.094.190

2020 2021 2022 14



TRT-15 inaugura usina de energia fotovoltaica na VT de São João da Boa Vista

    Instalada na VT de São João da Boa
Vista,  a usina tem capacidade de
geração de aproximadamente 100 kWp
(kilowatts-pico).
  A geração fotovoltaica tem a
vantagem de produzir energia durante
todo o período em que houver luz solar,
inclusive em dias nublados, a semana
toda. Além da vantagem financeira, um
dos maiores benefícios da microusina
está relacionado ao meio ambiente,
pois o sistema não provoca degradação
e evita a emissão de 40.490 kg/ano de
gás carbônico (CO2). Estudos revelam
que a cada tonelada de emissão de gás
carbônico é necessário o plantio de
7,14 árvores para que o planeta não
sofra os danos causados por esta
emissão.

https://trt15.jus.br/noticia/2022/trt-15-inaugura-usina-de-energia-fotovoltaica-na-vt-de-sao-joao-da-boa-vista 15

https://trt15.jus.br/noticia/2022/trt-15-inaugura-usina-de-energia-fotovoltaica-na-vt-de-sao-joao-da-boa-vista


Descrição

Em 2022, o consumo de
água reduziu 40,99% em
relação ao ano de 2019.

Eixo 3: Água e Esgoto

Mede o consumo total de água fornecida pela concessionária

Reduzir o consumo de água em 10% até dezembro de 2026, tomando como marco
comparativo o ano de 2019.

Consumo de água e esgoto

Resultados

Meta

m³
consumidos

2019

47.927

20.946

27.913

18.264

2020 2021 2022

7 .
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Descrição

Em 2022, o TRT-15 destinou 100% dos
resíduos recicláveis da Sede Judiciária às
cooperativas de catadores ou a
entidades similares.

8 . Eixo 4: Gestão de resíduos

Mede a quantidade de resíduos recicláveis destinados a
cooperativas, associações de catadores ou entidades
similares da Sede Judiciária.

Manter em 100% a destinação dos resíduos recicláveis da Sede Judiciária às
cooperativas de catadores ou a entidades similares.

Destinação de resíduos sólidos

Resultados

Meta

Quantidade de resíduos 
destinados à reciclagem

17



Doação de 64,8 toneladas de papel pelo TRT-15 rende quase R$ 59 mil 
para coletores cooperados

    A Coordenadoria de Gestão Documental do TRT-
15 doou à Cooperativa de Materiais Reutilizáveis e
Recicláveis de Nova Odessa (Coopersonhos) um lote
de 64,8 toneladas de papel, fruto de descarte de
105.586 processos oriundos de 14 Varas do Trabalho
da 15ª Região. As quase 65 toneladas de papel
renderam R$ 58.374,00. A Coopersonhos foi a
vencedora do sorteio entre as duas cooperativas
habilitadas para o certame, e ficou responsável pela
coleta, descaracterização, picotamento e reciclagem
dos papéis.
   Ao todo foram beneficiados 17 cooperados
diretamente, além dos muitos beneficiados
indiretamente.

https://trt15.jus.br/noticia/2022/doacao-de-648-toneladas-de-papel-pelo-trt-15-rende-
quase-r-59-mil-para-coletores

18
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Descrição

No ano de 2022 as ações de
qualidade de vida, solidárias e  de
inclusão totalizaram 70 ações. A
página a seguir demonstra algumas
dessas ações:

9 . Eixo 5: Qualidade de vida no ambiente de trabalho

Mede a quantidade de ações de qualidade de vida,
solidárias e de inclusão organizadas e realizadas pelo
próprio órgão ou em parceria. 

Promover pelo menos 35 ações no total, somadas as de Qualidade de Vida no
trabalho, as Solidárias e as de Inclusão até dezembro de 2026.

Resultados

Meta

Ações 
realizadas

2019

33 35

70

104

2020 2021 2022

Ações de qualidade de vida, ações solidárias
e de inclusão

19



Projeto de inclusão destina 300
celulares a crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade em
Sorocaba

https://trt15.jus.br/noticia/2022/projeto-de-
inclusao-destina-300-celulares-criancas-e-

adolescentes-em-situacao-de

Efeitos da pandemia são discutidos
em seminário do Programa Trabalho
Seguro

https://trt15.jus.br/noticia/2022/efeitos-da-
pandemia-sao-discutidos-em-seminario-do-

programa-trabalho-seguro

Escola Judicial promove curso de
Libras para servidores e
terceirizados

https://trt15.jus.br/noticia/2022/escola-judicial-
promove-curso-de-libras-para-servidores-e-

terceirizados-0

https://trt15.jus.br/noticia/2022/encontro-hibrido-
na-ejud-15-debate-alteracoes-na-protecao-da-

saude-do-trabalhador

Encontro híbrido na Ejud-15 debate
alterações na proteção da saúde do
trabalhador

Campanha Corregedoria Solidária
no TRT-15 arrecada 2,5 toneladas

de alimentos

https://trt15.jus.br/noticia/2022/campanha-
corregedoria-solidaria-no-trt-15-arrecada-25-

toneladas-de-alimentos

https://trt15.jus.br/node/20731

Ejud promove debate sobre inclusão
de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho

https://trt15.jus.br/noticia/2022/trt-15-recebe-pela-
primeira-vez-visita-de-estudantes-com-transtorno-

do-espectro

TRT-15 recebe pela primeira vez
visita de estudantes com transtorno
do espectro autista

https://trt15.jus.br/noticia/2022/estudantes-da-
universidade-sao-francisco-visitam-sede-judicial-

do-trt-15

Estudantes da Universidade São
Francisco visitam a sede judicial

do TRT-15
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Descrição

Em 2022 foram realizadas 21 ações, sendo 19 de
sensibilização e 2 de capacitação contínua. Nas
páginas a seguir constam as referidas ações,
além da divulgação do selo A3P recebido pelo
Tribunal.

1 0 . Eixo 6: Sensibilização e Capacitação Contínua

Mede a quantidade de ações de sensibilização e
capacitação contínua oferecida pelo órgão na temática
da sustentabilidade

Promover pelo menos 20 ações anuais de sensibilização e capacitação contínua
relacionadas à sustentabilidade até dezembro de 2026. 

Resultados

Meta

Ações de sensibilização 
e capacitação contínua

Ações de sensibilização e capacitação contínua

21



Calendário Socioambiental

O Calendário Socioambiental do TRT-15
aborda as principais datas relacionadas ao
meio ambiente e à qualidade de vida. Por
meio de textos e banners que são
publicados na página  institucional do
Tribunal e no Instagram, o calendário
promove a introdução dos temas sociais e
ambientais no dia a dia de colaboradores e
do público externo, incentivando a
importância da preservação e valorização
dos recursos naturais.
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Palestra on-line sobre Responsabilidade Socioambiental
acontece na segunda-feira

https://trt15.jus.br/noticia/2022/palestra-line-sobre-responsabilidade-
socioambiental-acontece-na-segunda-feira

https://trt15.jus.br/noticia/2022/trt-15-promove-semana-
da-responsabilidade-social-partir-desta-segunda-feira

TRT-15 promove Semana da
Responsabilidade Social

Direito ambiental e sustentabilidade são os
temas do mês no podcast do TRT-15

https://trt15.jus.br/noticia/2022/direito-ambiental-e-sustentabilidade-
sao-os-temas-do-mes-no-podcast-do-trt-15

Ministério do Meio Ambiente concede ao TRT-15
selo por promoção de práticas sustentáveis

https://trt15.jus.br/noticia/2022/ministerio-do-meio-ambiente-concede-
ao-trt-15-selo-por-promocao-de-praticas

https://trt15.jus.br/noticia/2022/plantio-de-arvores-reforca-
compromisso-socioambiental-do-trt-15-com-os-ods-da-onu

Plantio de árvores reforça compromisso
socioambiental do TRT-15 com os ODS da ONU

Curso sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustenável oferecido pela Escola Judicial
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Descrição

As despesas com
manutenção de veículos
aumentaram 66,54% em
comparação ao ano de
2019.

1 1 . Eixo 7: Deslocamento de pessoal, bens e materiais

Mede a despesa realizada com o serviço de
manutenção dos veículos do órgão

Reduzir as despesas com manutenção de veículos em 10% até dezembro 2026,
tomando como base no ano de 2019.

Veículos

Resultados

Meta

Valor gasto com 
manutenção de veículos

2019

R$ 342.768,99
R$ 567.413,87

R$ 237.706,80
R$ 227.699,37

2020 2021 2022
24



Descrição

No ano de 2022 o consumo
de combustível teve uma
redução de 35,22% em
relação a 2019.

Eixo 7: Deslocamento de pessoal, bens e materiais

Mede o total de combustível consumido pelo órgão

Reduzir as despesas com combustível em 10% até dezembro 2026, tomando como
marco comparativo o ano de 2019.

Combustíveis

Resultados

Meta

Litros
consumidos

2019

180.461
116.905

35.918

68.824

2020 2021 2022
25



Descrição

O Tribunal utiliza o Guia de Contratações
Sustentáveis da Justiça do Trabalho nos
contratos de reforma ou mudança de
layouts.

Eixo 8: Obras de reformas e leiaute

Mede o percentual de contratações de reformas ou mudanças
de layouts com observância dos critérios de sustentabilidade 

Manter a observância dos critérios de sustentabilidade em 100% dos contratos de
reforma ou mudanças de layouts 

Reformas e construções

Resultados

Meta

1 2 .

26



Descrição

O Tribunal realizou 9 ações nas
temáticas de equidade e
diversidade em 2022, as quais
estão relacionadas a seguir:

1 3 . Eixo 9: Equidade e diversidade

Mede a quantidade de ações ofertadas na temática da
equidade e da diversidade

Promover pelo menos 5 ações anuais na temática da equidade e da diversidade até
dezembro de 2026

Ações de equidade e diversidade

Resultados

Meta

Ações realizadas

27



Direitos da população LGBTQIA+ são tema da
edição de fevereiro do podcast do TRT-15

Aula magna da Ejud-15 aborda direitos de
inclusão da comunidade LGBTQIA+

https://trt15.jus.br/noticia/2022/direitos-da-populacao-lgbtqia-
sao-tema-da-edicao-de-fevereiro-do-podcast-do-trt-15

https://trt15.jus.br/noticia/2022/aula-magna-da-ejud-15-
aborda-direitos-de-inclusao-da-comunidade-lgbtqia

Dia da Mulher: TRT-15 celebra a data com
palestras e campanha por mais igualdade

https://trt15.jus.br/noticia/2022/dia-da-mulher-trt-15-celebra-
data-com-palestras-e-campanha-por-mais-igualdade

Feminismos e equidade de gênero são o
tema de março do POD15

https://trt15.jus.br/noticia/2022/feminismos-e-equidade-de-
genero-sao-o-tema-de-marco-do-pod15

Tecnologia no combate ao trabalho escravo é
tema de palestra da Ejud-15 no dia 13/5

https://trt15.jus.br/noticia/2022/tecnologia-no-combate-ao-
trabalho-escravo-e-tema-de-palestra-da-ejud-15-no-dia-135

TRT-15 cria “Canal Mulher” voltado às magistradas,
servidoras, estagiárias e funcionárias terceirizadas

Curso: Direitos Humanos, diversidade e minorias
sociais

Palestra: O que o movimento #me too revela sobre a lei
de assédio sexual nos EUA e seus reflexos no Brasil

Palestra: O Brasil dos humilhados*

https://trt15.jus.br/noticia/2022/trt-15-cria-canal-mulher-voltado-
magistradas-servidoras-estagiarias-e-funcionarias
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Descrição

O TRT-15 utiliza o Guia de

Contratações Sustentáveis da Justiça

do Trabalho em todos os contratos

efetuados.

Eixo 10: Aquisições e contratações sustentáveis

Total de contratações com critérios de sustentabilidade
inseridos

Manter os critérios de sustentabilidade em 100% dos contratos efetuados.

Licitações

Resultados

Meta

Percentual de licitações com critérios
 de sustentabilidade

1 4 .
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Descrição

A despesa com telefonia
fixa reduziu 29,01% em
relação ao ano de 2019.

Eixo 10: Aquisições e contratações sustentáveis

Despesa realizada com o pagamento de faturas de
telefonia Fixa

Reduzir o consumo de telefonia fixa em 10% até dezembro de 2016,
tomando como marco comparativo o ano de 2019.

Serviços de telefonia fixa

Resultados

Meta

2019

R$ 659.263,45

R$ 480.625,09
R$ 451.050,76 R$ 467.990,00

2020 2021 2022

Gastos com 
telefonia fixa
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Descrição

Eixo 10: Aquisições e contratações sustentáveis

Despesa realizada com o pagamento de faturas de
telefonia Móvel

Reduzir o consumo de telefonia móvel em 5% até dezembro de 2016,
tomando como marco comparativo o ano de 2019.

Serviços de telefonia móvel

Resultados

Meta

2019

R$ 171.607,84

R$ 140.592,07
R$ 136.433,72 R$ 128.528,24

2020 2021 2022

Gastos com 
telefonia móvel

A despesa com telefonia
móvel teve uma
redução de 25,10% em
relação ao ano de 2019.
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Descrição

Os gastos com serviços de
limpeza registraram  um
aumento de 8,88% em
comparação ao ano de
2019.

Eixo 10: Aquisições e contratações sustentáveis

Mede a despesa com o serviço de limpeza 

Manter as despesas com contratos de limpeza até dezembro 2026, com
base no ano de 2019.

Limpeza

Resultados

Meta

2019

R$ 10.564.213,99

R$ 8.870.099,49

R$ 10.559.544,66

R$ 11.501.921,40

2020 2021 2022

Gastos com 
limpeza
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Descrição

A despesa com serviços de
vigilância armada e
desarmada aumentarou
36,12% em relação ao ano
de 2019.

Eixo 10: Aquisições e contratações sustentáveis

Mede a despesa realizada com o serviço de vigilância
armada e desarmada

Reduzir as despesas com contratos de serviços de vigilância armada e
desarmada em 1% até dezembro de 2026, tomando como base o ano de 2020.

Vigilância

Resultados

Meta

2020

R$ 11.417.901,20
R$ 12.322.930,20

R$ 15.542.171,49

2021 2022

Gastos com 
vigilância
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Descrição

A quantidade de equipamentos
de impressão teve uma
pequena redução de 2
unidades, o que representa
0,08% do total em 2019.

Eixo 10: Aquisições e contratações sustentáveis

Mede a quantidade de equipamentos de impressão
instalados

Reduzir a quantidade de equipamentos de impressão instalados em 10%
até dezembro de 2026, tomando como marco comparativo o ano de 2019.

Impressões

Resultados

Meta

2019

2.574 2.574 2.574 2.572

2020 2021 2022

Quantidade de 
impressoras instaladas
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15. Considerações Finais

    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região segue avançando na área socioambiental. O 6º Balanço da Sustentabilidade do Poder
Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base em dados do PLS de 2021, classificou o TRT-15 na 5ª posição
entre os Tribunais Trabalhistas. Essa é a melhor pontuação já obtida e demonstra o compromisso da Instituição com seu Plano de Logística
Sustentável.

   Em 2022, com a redução das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, o trabalho presencial foi se restabelecendo e isso 
 naturalmente impactou os indicadores aqui apresentados. Em comparação a ano de 2021, houve um aumento em praticamente todos os
indicadores de despesas e consumo, com exceção da telefonia móvel, que apresentou uma pequena redução de gasto.

     Como ponto positivo neste ano, ressalta-se que dentre as 18 metas propostas no Plano, o Tribunal alcançou 14 com sucesso. Destacam-
se os resultados obtidos nos indicadores de consumo de papel, de água envasada, de energia elétrica e de água e esgoto, que demonstram 
 uma grande queda em relação a 2019, ano definido como parâmetro para os anos subsequentes.

     As 4 metas não alcançadas referem-se aos seguintes indicadores: despesas com manutenção de veículos; despesas com serviço de
limpeza; despesas com serviços de vigilância armada e desarmada; e quantidade de equipamentos de impressão instalados. 

     Dessa forma, o TRT-15 apresentou neste Relatório os resultados obtidos no ano de 2022, os quais irão auxiliar a alta administração na
tomada de decisões sob o aspecto social, ambiental, econômico e cultural.
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