
 
 
 

Política de Responsabilidade Socioambiental - Resultados 2017 
 
1. Direitos Humanos 
O eixo de Direitos Humanos envolve iniciativas voltadas à promoção do respeito à 
diversidade e à equidade, de forma a combater a discriminação e o preconceito. 
Contempla também ações que visam garantir a acessibilidade às pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como iniciativas que contribuam 
para a erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado ou compulsório. 
Descreva de uma a três iniciativas implementadas pelo Tribunal dentro desse eixo. 
 
Iniciativa 1 
1.1. Título 
III Workshop sobre Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
 
1.1. Descrição 
Promoção do III Workshop sobre Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
 
1.1. Finalidades 
Capacitar representantes de Conselhos Municipais de Defesa da Criança e do 
Adolescente (CMDCAs) e de representantes  do PETI (Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil)  
 
1.1. Resultados 
 
Capacitação de representantes de Conselhos Municipais de Defesa da Criança e do 
Adolescente (CMDCAs) e de representantes  do PETI (Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil) de 40 municípios. 
 
1.1. O TRT recomenda a inclusão desta iniciativa no Banco de Boas Práticas da Justiça 
do Trabalho? 
Sim 
Não 
 
 
2. Práticas internas de trabalho 
Esse eixo envolve iniciativas de qualidade de vida no trabalho voltadas à promoção da 
saúde ocupacional e prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho, bem como 
ações que visam valorizar o corpo funcional, promovendo o seu desenvolvimento 
pessoal e de suas competências. Inclui também iniciativas que buscam coibir o assédio 
moral e sexual e proporcionar condições de trabalho que permitam equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal. Descreva de uma a três iniciativas implementadas pelo Tribunal 
dentro desse eixo. 
Iniciativa 1 
 
Iniciativa 1 
2.1. Título 
Workshop sobre Saúde e Segurança no Trabalho 



 
2.1. Descrição 
Promoção do Workshop sobre Saúde e Segurança no Trabalho 
 
2.1. Finalidades 
Capacitar servidores e magistrados quanto a importância e a aplicabilidade de práticas 
de saúde e segurança do trabalho 
 
2.1. Resultados 
Capacitação de servidores e magistrados quanto a importância e a aplicabilidade de 
práticas de saúde e segurança do trabalho 
 
2.1. O TRT recomenda a inclusão desta iniciativa no Banco de Boas Práticas da Justiça 
do Trabalho? 
X Sim 
    Não 
 
3. Meio ambiente 
O eixo de meio ambiente envolve ações voltadas à gestão sustentável dos recursos 
naturais, contratações sustentáveis, construções e reformas que atendem a critérios 
de sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos, práticas de incentivo ao transporte 
compartilhado, não motorizado ou não poluente, dentre outras. Descreva de uma a 
três iniciativas implementadas pelo Tribunal dentro desse eixo. 
 
Iniciativa 1 
3.1. Título 
Contratação de vigilância eletrônica à distância 
 
3.1. Descrição 
Contratação de vigilância eletrônica à distância para todas as unidades da Justiça do 
Maranhão, diminuindo os custos de contratação deste indispensável pedido 
 
3.1. Finalidades 
Redução de custos em função da reformulação do contrato de vigilância 
 
3.1. Resultados 
Economia de R$ 840.000,00 por ano no contrato de vigilância 
 
3.1. O TRT recomenda a inclusão desta iniciativa no Banco de Boas Práticas da Justiça 
do Trabalho? 
X Sim 
    Não 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Práticas legais de operação 
Esse eixo diz respeito a iniciativas voltadas ao combate à corrupção e à 
improbidade administrativa. Engloba também ações direcionadas à 
conscientização acerca do comportamento ético e responsável e ao fortalecimento 
dos canais de comunicação para denúncias. Descreva de uma a três iniciativas 
implementadas pelo Tribunal dentro desse eixo. 
 
Iniciativa 1 
4.1. Título 
 
Aprovação de código de ética do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-
MA) 
 
4.1. Descrição 
 
Código de ética que estabelece as condutas éticas  a serem adotadas pelos integrantes do 
Tribunal 
 
4.1. Finalidades 
 
Estabelecer normas de conduta ética aplicáveis aos servidores efetivos, aos ocupantes de 
cargo em comissão, aos servidores removidos e lotados  provisoriamente, aos servidores 
e empregados cedidos e requisitados, e demais colaboradores 
 
4.1. Resultados 
Definição  e divulgação de normas claras a serem seguidas por todos integrantes do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região. 
  
4.1. O TRT recomenda a inclusão desta iniciativa no Banco de Boas Práticas da Justiça 
do Trabalho? 
Sim 
Não 
 
5. Questões relativas ao usuário 
O eixo questões relativas ao usuário envolve a manutenção de canais de 
comunicação para estabelecer diálogo com o usuário da Justiça do Trabalho, bem 
como iniciativas voltadas ao fortalecimento das ouvidorias e melhoria das 
informações e orientações fornecidas à sociedade acerca dos direitos e deveres 
fundamentais da relação de trabalho. Descreva de uma a três iniciativas 
implementadas  pelo Tribunal dentro desse eixo. 
 
5.1. Título 
Divulgação das ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região no canal institucional do site 
do Regional 
 
5.1. Descrição 
 
Divulgação das ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região no canal institucional do site 
do Regional para usuários internos e o público em geral 
 



5.1. Finalidades 
 
Ampliar o alcance das notícias sobre as ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região 
 
5.1. Resultados 
 
Ampliação do alcance das notícias sobre as ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região 
 
5.1. O TRT recomenda a inclusão desta iniciativa no Banco de Boas Práticas da Justiça 
do Trabalho? 
 
X Sim 
    Não 
 
Iniciativa 2 
 
5.2. Título 
 
Divulgação das ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região no facebook e twitter 
 
5.2. Descrição 
 
Divulgação das ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região no facebook e twitter para 
usuários internos e o público em geral 
 
5.2. Finalidades 
 
Ampliar o alcance das notícias sobre as ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região 
 
5.2. Resultados 
 
Ampliação do alcance das notícias sobre as ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região 
 
5.2. O TRT recomenda a inclusão desta iniciativa no Banco de Boas Práticas da Justiça 
do Trabalho? 
X Sim 
    Não 
 
Iniciativa 3 
 
5.3. Título 
 
Divulgação das ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região em campanhas via outdoor e 
backbus. 
  
5.3. Descrição 
 
Divulgação das ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região em campanhas via outdoor e 
backbus para usuários internos e o público em geral 
 



5.3. Finalidades 
 
Ampliar o alcance das notícias sobre as ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região 
 
5.3. Resultados 
 
Ampliação do alcance das notícias sobre as ações desenvolvidas pelo TRT 16a Região 
 
 
5.3. O TRT recomenda a inclusão desta iniciativa no Banco de Boas Práticas da Justiça 
do Trabalho? 
X Sim 
   Não 
 
6. Envolvimento e desenvolvimento da comunidade 
 
Esse eixo diz respeito à atuação nas dimensões social, ambiental, cultural e 
econômica, ao alinhamento às políticas públicas existentes e às ações desenvolvidas 
por organizações comunitárias locais, ao diálogo com as organizações comunitárias 
ou grupos de pessoas acerca das ações a serem implantadas e ao estímulo ao 
trabalho voluntário do corpo funcional. Descreva de uma a três iniciativas 
implementadas pelo Tribunal dentro desse eixo. 
 
 
Iniciativa 1 
 
6.1. Título 
Doação de resíduos recicláveis à Associação de Catadores de Material Reciclável 
(Ascamar) 
 
6.1. Descrição 
Associação de Catadores de Material Reciclável (Ascamar) 
 
6.1. Finalidades 
 
Contribuir para geração de renda de uma organização comunitária local 
 
6.1. Resultados 
 
Geração de renda de uma organização comunitária local 
 
6.5. O TRT recomenda a inclusão desta iniciativa no Banco de Boas Práticas da Justiça 
do Trabalho? 
 
X Sim 
     Não 
 
 
 
 


