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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
ASSESSORIA JURÍDICA, PROCESSUAL E DE APOIO ÀS SESSÕES 

 
 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 310, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 

Aprova o Guia de Contratações 
Sustentáveis para inclusão de critérios 
de sustentabilidade nas contratações de 
bens e serviços no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus. 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em 

sessão ordinária telepresencial hoje realizada, sob a Presidência da Excelentíssima Ministra 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente, presentes os Excelentíssimos Ministros 
Conselheiros Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho, Aloysio Corrêa da Veiga, Delaíde de 
Miranda Arantes e Hugo Carlos Scheuermann, os Excelentíssimos Desembargadores 
Conselheiros Anne Helena Fischer Inojosa, Sérgio Murilo Rodrigues Lemos e Maria 
Cesarineide de Souza Lima, o Exmo. Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Fábio Leal 
Cardoso, e o Exmo. Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho – ANAMATRA, Juiz Luiz Antonio Colussi,  

 
considerando competir ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como 

órgão de controle da atuação administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da 
Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, nos termos do art. 111-A da Constituição Federal, 
promover seu aprimoramento em benefício da sociedade;  

 
considerando o disposto nos art. 170, inciso VI, da Constituição Federal, 

que estabelece como princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e de seus 
processos de elaboração e prestação;  

 
considerando a diretriz prevista no art. 225 da Constituição da República, 

que preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;  

 
considerando a Lei nº 6.938, 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo traduz-se na preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana;  
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considerando a Política Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC), 
instituída pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que tem como uma de suas 
diretrizes o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo (art. 5º, XIII), e como um de seus instrumentos a adoção de critérios 
de preferência, nas licitações e concorrências públicas, para as propostas que propiciem 
maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases 
de efeito estufa e de resíduos (art. 6º, XII);  

 
considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída 

pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, 
nas aquisições e contratações governamentais, para produtos reciclados e recicláveis, e 
bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo 
social e ambientalmente sustentáveis;  

 
considerando as disposições do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, que contempla dentre os princípios que devem nortear as contratações públicas “a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável”;  

 
considerando a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental 

(PNRS-JT), instituída pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 24/2014, e construída de forma 
colaborativa, por integrantes do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais 
do Trabalho, com a coordenação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;  

 
considerando os Princípios do Pacto Global da Organização das Nações 

Unidas, vinculados às temáticas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e 
Anticorrupção, tratando-se de princípios universais, derivados da Declaração Universal de 
Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre 
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção;  

 
considerando a celebração do Pacto pela Implementação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no Poder Judiciário e no Ministério Público, 
assinado pelo presidente do CNJ em 19 de agosto de 2019, no I Encontro Ibero-
Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário, com vistas a internalizar, difundir e 
auxiliar o processo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil;  

 
considerando a adoção da Agenda 2030 das Nações Unidas e os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável nas dimensões sociais, ambientais, econômicas, culturais e 
éticas pelo Judiciário Brasileiro na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, 
disciplinada pela Resolução CNJ nº 325/2020;  

 
considerando o estabelecimento do objetivo “Promover o trabalho 

decente e a sustentabilidade”, que contempla a gestão e o uso sustentável, eficiente e eficaz 
dos recursos sociais, ambientais e econômicos, no Plano Estratégico da Justiça do 
Trabalho, aprovado pela Resolução CSJT nº 290/2021;  

 
considerando o disposto na Resolução CNJ nº 400/2021, que dispõe 

sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, prevendo que os órgãos 
do Poder Judiciário instituirão guia de contratações sustentáveis;  

 



 
Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: caderno administrativo [do] Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
Brasília, DF, n. 3325, p. 18-20, 7 out. 2021. 

considerando que a Justiça do Trabalho, pela sua dimensão e 
respeitabilidade, desempenha, nos procedimentos de compras e contratações, papel 
relevante na orientação dos fornecedores e prestadores de serviço, quanto à adoção de 
padrões de produção e consumo e de serviços ambientalmente sustentáveis, além de 
estimular a inovação tecnológica; e considerando a decisão proferida nos autos do Processo 
CSJT-AN-2552-78.2021.5.90.0000, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º É aprovado o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do 

Trabalho, em sua 3ª Edição, nos termos em que revisada e validada pelo Fórum 
Permanente de Contratações Sustentáveis, contendo a orientação para inclusão de critérios 
de sustentabilidade a serem observados na aquisição de bens e na contratação de obras e 
serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos do 
anexo desta Resolução. 

 
Art. 2º O Guia deverá estar disponibilizado nos portais eletrônicos do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
constituindo-se em instrumento de consulta para elaboração dos estudos técnicos 
preliminares, de termos de referência ou de especificações e dos editais de licitação. 

 
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão estabelecer ou adaptar as 

práticas sustentáveis, além daquelas previstas no referido Guia, consideradas as 
peculiaridades regionais e dimensão cultural da comunidade. 

 
§ 2º A eventual impossibilidade de observância das diretrizes constantes do 

Guia deverá ser expressamente justificada e fundamentada. 
 
Art. 3º O Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho será 

objeto de constantes revisões e atualizações pelo Fórum Permanente de Contratações 
Sustentáveis, de forma a assegurar sua evolução no que tange à legislação vigente, aos 
avanços tecnológicos e à inovação. 

 
Art. 4º A implantação e o desenvolvimento das compras e contratações 

sustentáveis no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus envolvem a 
manutenção dos seguintes mecanismos e ferramentas: 

I – acompanhamento e monitoramento pelo Fórum Permanente de 
Contratações Sustentáveis, preferencialmente por meio de reuniões virtuais, a fim de 
propiciar a proposição de eventual atualização do Guia, sempre que necessário; 

II – fomento e realização de capacitação continuada nos temas vinculados à 
gestão da sustentabilidade em todas as suas dimensões; 

III - realização de eventos nacionais ou regionais; 
IV - utilização prioritária e preferencial de meio eletrônico para difundir as 

informações e servir como instrumento de comunicação direta com a sociedade e entre os 
Tribunais Regionais do Trabalho; 

V – estudo para viabilidade de registro, acompanhamento, monitoramento, 
e comparação dos indicadores e metas estabelecidos pelos Tribunais do Trabalho 
vinculados à temática, a fim de propiciar a difusão, replicação e compartilhamento de boas 
práticas. 
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Art. 5º Fica revogada a Resolução CSJT nº 103/2012. 
 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Brasília, 24 de setembro de 2021. 

 
 

MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI 
Ministra Presidente 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. 


