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APRESENTAÇÃO

O relatório de desempenho foi dividido pelos seguintes eixos temáticos definidos pela Resolução CNJ nº 201/2015:

Eixo 1: Uso racional de insumos e materiais

Eixo 2: Energia elétrica

Eixo 3: Água e esgoto

Eixo 4: Gestão de resíduos

Eixo 5: Qualidade de vida no ambiente de trabalho

Eixo 6: Sensibilização e capacitação contínua

Eixo 7: Contratações sustentáveis

Eixo 8: Deslocamento de pessoal, bens e materiais

Em cada um desses eixos, estão relacionados os objetivos e metas, as ações socioambientais realizadas pelo órgão, bem como os resultados 
obtidos nos indicadores.

O PLS-TRT4 na íntegra pode ser acessado por meio da página Horizonte Sustentável na internet.

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/plano-de-logistica-sustentavel


  

EIXO 1: Uso racional 
de insumos e 

materiais



  

PAPEL
O consumo de papel tem diminuído nos últimos anos com a utilização de sistemas judiciais e administrativos de processos eletrônicos, bem 
como o encerramento dos processos físicos ainda existentes. A utilização do papel impresso também impacta diretamente no consumo de toner 
e indiretamente no consumo de energia elétrica. 

Desde a implantação do PLS neste Tribunal até o final de 2019, o consumo de papel total já foi reduzido 65%. Um ponto relevante a ser 
informado é que, anteriormente, o gasto com papel era contabilizado pela compra efetiva, e não pela saída do estoque como fato gerador. Os 
dados de 2019 já foram ajustados conforme as instruções do Glossário da Resolução CNJ n° 201/2015.

Objetivo: Racionalizar o consumo de papel
Meta de 2019: 19.858 resmas (calculada a partir da redução anual de 2% no consumo de papel, tomando como base os valores de 2017)
META ATINGIDA – Redução de 26% no consumo em 2019, em relação ao ano de 2018

Série histórica: Indicador 2.7 – Consumo de papel total



  

PAPEL
Tabela – Evolução do indicador – Papel
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações realizadas:

- Configuração de impressoras no modo frente e verso
- Reaproveitamento de folhas impressas de um lado para nova impressão ou rascunho
- Publicação de notícias com o objetivo de estimular a economia de papel
- Inclusão de controle de gasto com materiais de expediente (inclusive papel) e de número de quantidade de impressões na edição do Concurso 
Desafio Sustentável de 2019



  

 

COPOS DESCARTÁVEIS
A aquisição de copos descartáveis não representa grande impacto financeiro ao órgão, todavia, reduzir o consumo é extremamente importante, 
já que o resíduo é de difícil reciclagem o que pode ocasionar o envio deles a aterros ou lixões, colaborando para um negativo impacto 
ambiental.

Desde 2012 são realizadas campanhas para a utilização de canecas ou copos retornáveis no âmbito do Tribunal, o que colaborou para uma 
redução de 78% no consumo em comparação com o ano de 2015. Quanto aos copos de café, o consumo deste item foi descontinuado no TRT4.

Objetivo: Racionalizar o consumo de copos descartáveis
Meta de 2019: 379 centos (calculada a partir da redução anual de 1% no consumo de copos descartáveis, tomando como base os valores de 
2017)
META ATINGIDA – Redução de cerca de 68% no consumo em 2019, em relação ao ano de 2018

Série histórica: Indicador 3.3 – Consumo de papel total



  

COPOS DESCARTÁVEIS
Tabela – Evolução do indicador – Copos descartáveis
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações realizadas:

- Disponibilização de canecas de porcelana no Almoxarifado do Tribunal
- Utilização de copos de vidro pela Escola Judicial para os eventos de capacitação
- Monitoramento do consumo mensal por unidade
- Restrição à distribuição dos copos descartáveis, disponibilizado apenas aos setores com grande circulação de pessoas externas
- Descontinuidade na aquisição de copos descartáveis para café
- Aquisição de copos de vidro para os setores que realizam atividades com participantes externos e que, ocasionalmente, ainda demandavam 
o uso de descartáveis



  

ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS
O consumo de água mineral em embalagens plásticas descartáveis e retornáveis era bastante expressivo neste Tribunal, em comparação com os 
números atuais. 

De 2015 até hoje houve redução de quase 98% no consumo de água em embalagens descartáveis.

Já as embalagens retornáveis de água mineral tiveram seu consumo zerado, com a substituição dos bebedouros com bombonas por filtros de 
água.

Objetivo: Racionalizar o consumo de água envasada em embalagens descartáveis
Meta de 2019: 2.843 unidades (calculada a partir da redução anual de 2% no consumo de água envasada em embalagens descartáveis, tomando 
como base os valores de 2017)
META ATINGIDA – Redução de 85% no consumo de água em embalagens descartáveis em 2019, em relação ao ano de 2018 

Série histórica: Indicadores 4.1 – Consumo de embalagens descartáveis para água mineral



  

ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS
Tabela – Evolução do indicador – Água envasada em embalagens plásticas
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações realizadas:

- Instalações de filtros de água, sem o uso de bombonas
- Descontinuidade na aquisição de garrafas de água mineral de todos os tipos
- Disponibilização de jarras e garrafas de vidro para utilização em reuniões



  

IMPRESSÕES
No âmbito do TRT4, as impressoras são de propriedade do Tribunal e os toners também são adquiridos pelo Regional, não havendo 
impressões contratadas.

Para melhorar o resultado desse indicador, é necessário avaliar a performance de cada equipamento, de modo que se obtenha o melhor 
desempenho por impressora.

Também se faz necessário avaliar o custo da manutenção do parque de impressoras de propriedade do Tribunal, frente à possibilidade da 
contratação de outsourcing de impressão, o que já foi proposto por esta Diretoria-Geral nos autos do Processo Administrativo nº 0006166-
90.2015.5.04.0000.

Objetivo: Racionalizar o consumo de toner
Meta de 2019: 1.113 toners (calculada a partir da redução anual de 2% no consumo de toners, tomando como base os valores de 2017)
META ATINGIDA – Redução de cerca de 23% no consumo de toners 2019, em relação ao ano de 2018

Série histórica: Indicadores Consumo de toner total (próprio TRT4)



  

IMPRESSÕES
Série histórica: 5.1 – Quantidade de impressões



  

IMPRESSÕES
Tabela – Evolução do indicador – Impressão
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Tabela – Evolução do consumo de toner (indicador próprio do TRT4)

Ações realizadas:

- Acompanhamento do consumo de insumos de impressão pelas próprias impressoras, que emitem notificação quando o toner atinge nível baixo
- Implementada exigência de devolução de toner vazio para o recebimento de toner cheio
- Disponibilização de fonte ecológica para a impressão de documentos
- Publicação de notícias envolvendo a necessidade de economia de insumos
- Inclusão de controle de quantidade de impressões na edição do Concurso Desafio Sustentável de 2019

Cód Nome do Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Análise

5.1 Quant idade de impressões Impressões 14.822.758 15.797.271 14.611.765 12.443.005 9.818.457 -33,8% -21,1% J
5.2 Quant idade de equipamentos de impressão Equipamentos 1.300 1.256 1.178 1.172 1.128 -13,2% -3,8% J
5.3 11.402 12.577 12.404 10.617 8.704 -23,7% -18,0% -

5.4 Gasto com aquisições de suprimentos R$ 534.374,00 423.954,61 319.413,35 5.463,00 168.951,46 -68,4% 2.992,6% 
5.5 Gasto com aquisição de impressoras R$ 1.680.110,64 - 1.298.500,00 7.813,97 100.073,49 -94,0% 1.180,7% 
5.6 Gasto com contratos de terceirização de impressão R$ - - - - - - - -

Unidade de 
Medida

Dif 
2019x2015

Dif 
2019x2018

Performance dos equipamentos instalados          (= 
5.1 / 5.2)

Impressões / 
Equipamento



  

EIXO 2: Energia elétrica



  

ENERGIA ELÉTRICA
Em termos de custos, o consumo de energia elétrica é um dos indicadores mais representativos dentre aqueles acompanhados pelo Plano de 
Logística Sustentável, perdendo apenas para os contratos de prestação de serviços de vigilância e limpeza.

Desde a implantação do PLS, o consumo de energia reduziu na ordem de 22%, o que não repercutiu em termos financeiros, tendo em vista os 
aumentos tarifários. 

Objetivo: Racionalizar o consumo de energia elétrica
Meta de 2019: 7.249.626 kWh (calculada a partir da redução anual de 2% no consumo de energia elétrica, tomando como base os valores de 
2018)
META ATINGIDA – Redução de 6,5% no consumo de energia elétrica em 2019, em relação ao ano de 2018 

Série histórica: Indicador 7.1 – Consumo de energia elétrica



  

ENERGIA ELÉTRICA
Tabela – Evolução do indicador – Energia elétrica
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações realizadas:

- Acompanhamento do consumo de energia por unidade e, caso apresente aumentos consecutivos comparados com o ano anterior, a unidade 
é notificada para prestar esclarecimentos
- Publicação de notícias voltadas à economia de energia
- Instalação de sistema fotovoltaico nas unidades judiciárias de Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Erechim, Guaíba, Montenegro, 
Palmeira das Missões, Santana do Livramento, São Gabriel, Sapiranga, Soledade e Viamão
- Utilização de sensores de presença em áreas comuns
- Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas tipo LED
- Aquisição de equipamentos de informática mais eficientes em termos de consumo de energia



  

EIXO 3: Água e esgoto



  

ÁGUA E ESGOTO
Racionalizar o consumo é extremamente importante frente à realidade de escassez de água potável que ocorre em muitas regiões do 
Brasil. A adoção de métodos para evitar o desperdício e a preferência a sistemas de aproveitamento da água da chuva são algumas das 
medidas que já foram tomadas.

No âmbito do TRT4, desde a implantação do PLS, o consumo de água já diminuiu mais de 18% no consumo acumulado.

Objetivo: Racionalizar o consumo de água
Meta de 2019: 37.697 m³ (calculada a partir da redução anual de 3% no consumo de água, tomando como base os valores de 2017)
META NÃO ATINGIDA – o consumo de água aumentou 3,4% em 2019, comparando com o ano de 2018

Série histórica: Indicador 8.1 – Consumo de água



  

ÁGUA E ESGOTO
Tabela – Evolução do indicador – Água e esgoto
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações realizadas:

- O consumo de água por unidade é monitorado e, caso apresente aumentos consecutivos comparados com o ano anterior, a unidade é 
notificada para prestar esclarecimentos
- Utilização de torneiras temporizadas
- Utilização de sistema de captação de água da chuva nas novas edificações: Estrela, Triunfo, São Borja, Alegrete, Arroio Grande, Vacaria, 
Lagoa Vermelha, Novo Hamburgo, Rio Grande e Santa Rosa



  

EIXO 4: Gestão de resíduos



  

GESTÃO DE RESÍDUOS
A adequada gestão dos resíduos compreende a elaboração e a implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em todas as 
edificações atualmente ocupadas pela Justiça do Trabalho, de modo que o descarte atenda a requisitos ambientais mínimos e garanta a 
adequada destinação dos resíduos sólidos.

Também se faz necessário reduzir a quantidade de resíduos gerados, o que pode ser atingido por meio de aquisições que atendam a critérios de 
sustentabilidade, conforme disposto em guias e manuais atualmente existentes, como o Guia de Contratações Sustentáveis da JT.

Desde o início do acompanhamento do PLS, a quantidade de resíduos informada nos indicadores 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 sempre contemplou 
apenas os resíduos gerados no prédio-sede, pois não havia qualquer contabilização nas outras edificações, nem nas unidades do interior. Assim, 
com a implementação do PGRS, passou a ser contabilizado a quantidade de resíduos geradas pelas unidades em que o Plano já foi concluído na 
totalidade. Dessa forma, houve aumento considerável no registro da quantidade de resíduos descartada por este Tribunal, o que não significa 
que o TRT4 aumentou sua geração de resíduos na prática, mas que passou a monitorar todas as unidades em que o PGRS foi implantado.

Objetivo: Criar sistemática de descarte de resíduos ambientalmente adequada
Meta de 2019: 38 unidades (elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e implantar em 50% das edificações até o final de 2019 e 
100% até o final de 2020)
META ATINGIDA –  40 das 76 edificações já implantaram o PGRS em sua totalidade, correspondendo a 53%. 

As demais unidades estão em fase de implantação e estão sendo acompanhadas e auxiliadas por esta Diretoria. 



  

GESTÃO DE RESÍDUOS
Série histórica: Indicador 9.6 – Total de materiais destinados à reciclagem



  

GESTÃO DE RESÍDUOS
Tabela – Evolução do indicador – Gestão de resíduos
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações realizadas:

- Início da implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS
- Campanha para descarte de resíduos eletrônicos domésticos e destinação à empresa de reciclagem
- Recolhimento de tampas plásticas para destinação à reciclagem
- Definição de diretrizes para destinação de resíduos de obras e reformas, com a utilização do sistema MTR Online da Fepam - Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, o que colaborará para identificar, quantificar e acompanhar a correta destinação desses resíduos  



  

EIXO 5: Qualidade de vida no ambiente de 
trabalho



  

QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Segundo o glossário da Resolução CNJ nº 201/2015, as ações de qualidade de vida no trabalho promovem a motivação, o bem estar, a valorização 
e o comprometimento dos colaboradores.

As ações solidárias promovem o voluntariado, a reflexão sobre questões humanitárias e o incentivo à solidariedade. As ações de inclusão 
promovem a acessibilidade, bem como a socialização de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Juntas, todas essas ações 
colaboram com a promoção de um ambiente de trabalho saudável, colaborativo e de valorização do corpo funcional.

Objetivo: Aumentar o número de ações de qualidade de vida no trabalho, solidárias e de inclusão
Meta de 2019: 38 ações (calculada a partir do aumento anual de 10% no número de ações de qualidade de vida, solidárias e de inclusão, tomando 
como base os valores de 2017)
META ATINGIDA –  Foram realizadas 110 ações no ano de 2019.

Série histórica: soma dos indicadores 15.2 – Quantidade de ações de qualidade de vida, 15.5 – Quantidade de ações solidárias e 15.7 – Quantidade 
de ações de inclusão



  

QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Tabela – Evolução do indicador – Qualidade de vida
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações realizadas: 

- Partida de futebol “Eles por Elas” - campanha #HeforShe
- Exposição “Um Terceiro Olhar: Mulheres da Limpeza”
- Campanha para doação de sangue
- Semana Internacional do Autismo
- Circuito de corridas de rua #ChegadeTrabalhoInfantil
- Fim de Tarde – Dia Internacional da Mulher
- Curso “Acessibilidade e Inclusão no ambiente jurídico”
- Fim de Tarde “Oficina de horta em vasos”
- Oficina de Iniciação Teatral
- Roda de conversa “Saúde dos magistrados”
- Roda de conversa “Roda de Debates LGBTQ+”
- Campanha do agasalho dirigida aos trabalhadores terceirizados
- Capacitação dos agentes socioambientais “Ecolegas”
- Doação de livros para o Projeto Pescar
- Descarte seguro de lixo eletrônico
- Campanha do agasalho dirigida ao Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto
- Natal Solidário dirigido aos trabalhadores terceirizados e suas famílias
- Campanha de consumo consciente de água e luz



  

EIXO 6: Sensibilização e capacitação 
contínua



  

 

SENSIBILIZAÇÃO
A sensibilização a respeito da temática socioambiental é de extrema importância para o fortalecimento de uma cultura sustentável, 
antidesperdício, inclusiva, solidária e de proteção dos recursos naturais. A publicação de notícias sobre o tema com regularidade colabora 
para que a sustentabilidade esteja sempre em evidência e colabora com multiplicação de novas práticas entre magistrados e servidores.

Objetivo: Sensibilizar magistrados e servidores para a adoção de práticas sustentáveis
Meta de 2019: 50 notícias (publicar, anualmente, no mínimo 50 notícias sobre sustentabilidade)
META ATINGIDA –  foram publicadas 219 notícias em 2019.

Série histórica: Indicador notícias sobre sustentabilidade (próprio TRT4)



  

CAPACITAÇÃO
Uma instituição mais sustentável passa, necessariamente, pela capacitação de seu corpo funcional no âmbito da temática sustentabilidade, a 
fim de que seja compreendida a importância de cada um dos pilares que compõem o tópico: financeiro, social e ambiental. 

Os números relativos à temática abrangem a contabilização dos cursos à distância ou presenciais, grupos de estudo, eventos, oficinas e 
campanhas internas, entre outros.

Objetivo: Capacitar magistrados e servidores para a adoção de práticas sustentáveis
Meta de 2019: 15 ações (calculada a partir do aumento anual de 10% no número de ações de capacitação na temática socioambiental, 
tomando como base os valores de 2017)
META ATINGIDA –  foram realizadas 17 ações no ano de 2019.

Série histórica: Indicador 16.1 – Ações de capacitação socioambiental



  

SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA
Tabela – Evolução da publicação de notícias sobre a temática socioambiental (indicador próprio do TRT4)

Tabela – Evolução do indicador – Sensibilização e capacitação
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Publicadas notícias sobre: 
- Início da quarta turma do Projeto Pescar
- Concurso Desafio Sustentável, que premia a unidade com a maior redução de impressões e materiais de expediente 
- Publicação de notícias relativas ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo
- Realização de capacitação dos agentes socioambientais
- Circuito de corridas contra o Trabalho Infantil
- Campanha de doações para o Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto

Ações de capacitação na temática socioambiental realizadas:
- Curso “Ecolegas – agentes socioambientais”
- Evento “Empreendedorismo, Mobilidade e Gestão de Resíduos”
- Curso “Horta em vasos”



  

EIXO 7: Contratações sustentáveis



  

TELEFONIA
O gasto com telefonia fixa está sendo reduzido ao longo dos anos. Em comparação com o ano de 2015, ano da implantação do PLS-TRT4, 
verifica-se uma redução na ordem de 57%.

Já o gasto com telefonia móvel, após sucessivos aumentos entre 2015 e 2017 (ligados, entre outros fatores, à disponibilização de 252 linhas 
adicionais, distribuídas a todos os Oficiais de Justiça), começa a apresentar tendência de ligeira diminuição.

Não existem objetivos e metas relacionadas a esse indicador no PLS-TRT4.

Série histórica: Indicadores 6.3 – Gasto relativo com telefonia fixa e 6.6 - Gasto relativo com telefonia móvel



  

TELEFONIA
Tabela – Evolução do indicador – Telefonia
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015



  

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS - Reformas
O monitoramento desse indicador tem como objetivo registrar e quantificar os gastos relativos a reformas, sendo desconsideradas aquelas obras 
decorrentes da construção de novos prédios.

Da análise dos números apresentados, verifica-se que os gastos com reformas foram consideravelmente menores nos anos de 2016 e 2017, 
quando comparados a 2015, em razão do cenário de restrição orçamentária. Posteriormente, em 2018, houve aumento tendo em vista o 
atendimento das demandas represadas nos anos anteriores. Falar do contrato

Cabe registrar, por fim, que muitas das reformas que vêm sendo realizadas contemplam a adequação das edificações às normas de acessibilidade, 
bem como às de prevenção e proteção contra incêndio.

Não existem objetivos e metas relacionadas a esse indicador no PLS-TRT4.

Série histórica: Indicador 10.1 – Gasto com reformas



  

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS - Reformas
Tabela – Evolução do indicador – Reformas
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015



  

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS - Limpeza
O contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação representa um dos maiores ajustes relativos a prestação de serviços no âmbito do 
TRT4.

Embora a área contratada tenha se mantido ao longo dos últimos anos, os gastos têm aumentado em razão de adequações contratuais, como a 
repactuação, tendo em vista o aumento de custos inerentes, como salário-base da categoria, vale-transporte, entre outros.

Na comparação entre 2015 e 2019, verifica-se aumento de 4% nos valores pagos a título de limpeza e conservação, mesmo com as revisões 
efetuadas no último contrato assinado. Falar sobre gasto relativo

Não existem objetivos e metas relacionadas a esse indicador no PLS-TRT4.

Série histórica: Indicadores 11.3 – Gasto relativo com limpeza



  

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS - Limpeza
Tabela – Evolução do indicador – Limpeza
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações  realizadas:

- Adequação do número de postos de limpeza às normas previstas na Instrução Normativa n° 05/2017 no novo contrato firmado em 
2019, minimizando o efeito dos aumentos inerentes à inflação e correções habituais 



  

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS - Vigilância
Desde 2015 é verificada a redução gradativa dos gastos com o contrato de vigilância deste Tribunal.

Embora tenha havido aumento de quase 42% na quantidade de postos contratados, houve redução próxima a 50% no gasto relativo, que 
considera o valor despendido para cada um desses postos de trabalho. Tal economia vem da readequação dos postos de trabalho de 24h/dia e 
12h/dia para uma jornada padrão de 44h/semanais. 

Nas unidades em que houve tal mudança, esta foi acompanhada da instalação de câmeras de vigilância para garantir a segurança das 
edificações no turno da noite, dispensando a necessidade de vigilante, visto que o monitoramento é realizado pela central, em Porto Alegre.

Não existem objetivos e metas relacionadas a esse indicador no PLS-TRT4.

Série histórica: Indicadores 12.3 – Gasto relativo com vigilância



  

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS - Vigilância
Tabela – Evolução do indicador – Vigilância
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015



  

EIXO 8: Deslocamento de pessoal, bens e 
materiais



  

DESLOCAMENTO DE PESSOAL, BENS E MATERIAIS
Neste eixo são tratadas questões como a entrega de materiais de expediente, solicitados ao Almoxarifado, cujo transporte é realizado por 
empresa contratada por este Tribunal, bem como a entrega e movimentação de móveis, que também são realizados por meio de outro contrato 
de prestação de serviços.

Além disso, fazem parte do tema, os traslados realizados para transporte de servidores e magistrados, além de outros deslocamentos de serviços 
realizados pela área de transporte do TRT.

Nesse sentido, está sendo elaborado pela Secretaria de Apoio Administrativo estudo sobre novas possibilidades de deslocamento no âmbito 
institucional. Algumas das opções analisadas são: terceirização, locação de veículos, serviços de táxi, aplicativos, entre outros.

São utilizados como parâmetro em execução no TJDFT (MobJus) e no âmbito do executivo federal (Táxigov).

Por fim, também fazem parte do eixo, a promoção de formas de transporte menos poluentes e mais saudáveis a servidores e magistrados, como o 
uso da bicicleta, com a disponibilização de bicicletários e vestiários, bem como o estímulo a programas de carona solidária.

Indicador: Notícias publicadas sobre transporte compartilhado ou alternativo (indicador criado pelo TRT4)
Objetivo: Efetuar a gestão da mobilidade do órgão para a maior eficiência

Até o momento não foram publicadas notícias sobre a temática, pois o Processo Administrativo nº 0007268-79.2017.5.04.0000, que tratava do 
assunto ainda não teve deliberação.



  

VEÍCULOS
Atualmente, a frota do TRT4  é composta de 39 veículos e o gasto absoluto com manutenção dos veículos sofreu uma redução de 17%, em 
relação ao ano de 2015. 

Quanto ao indicador de quilometragem, foi registrado aumento de 17%, se comparado com 2018. O agrupamento de chamados é uma das 
ações para busca de redução dos quilômetros rodados pelos veículos da frota.

Não existem objetivos e metas relacionados a esse indicador no PLS-TRT4.

Série histórica: Indicador 13.1 – Quilometragem



  

VEÍCULOS
Tabela – Evolução do indicador – Veículos
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações  realizadas:

- Utilização de veículo híbrido (motor elétrico)
- A Secretaria de Apoio Administrativo deste Tribunal concluiu estudo de mobilidade, com o objetivo de estudar diferentes formas de 
promover o transporte de pessoal, serviço e de magistrados, considerando o cenário futuro do TRT4



  

DESLOCAMENTO DE PESSOAL, BENS E MATERIAIS - Combustível
No âmbito do TRT4 são consumidos apenas gasolina e óleo diesel para abastecimento dos veículos.

Embora, desde o advento do PLS, tenha havido diminuição no consumo relativo de gasolina e diesel na ordem de 19% e 14%, 
respectivamente, foi registrado aumento de cerca de 15% no consumo de gasolina e 12% no consumo de diesel, comparando 2019 
com 2018 (aumento verificado também na quilometragem, que é fato gerador do consumo de combustível).

Não existem objetivos e metas relacionados a esse indicador no PLS-TRT4.

Série histórica: Indicadores 14.1 – Consumo relativo de álcool e gasolina e 14.3 – Consumo relativo de diesel



  

DESLOCAMENTO DE PESSOAL, BENS E MATERIAIS - Combustível
Tabela – Evolução do indicador – Combustível
Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015

Ações  realizadas:

- A Secretaria de Apoio Administrativo deste Tribunal concluiu estudo de mobilidade, com o objetivo de estudar diferentes formas de 
promover o transporte de pessoal, serviço e de magistrados, considerando o cenário futuro do TRT4
- A Secretaria de Administração também está estudando a otimização do transporte de itens patrimoniais e de almoxarifado, de forma a 
atender à demanda interna e racionalizar custos e processos
- Elaboradas propostas de estímulo à carona solidária



  

DESLOCAMENTO DE PESSOAL, BENS E MATERIAIS – Uso da bicicleta
Utilizar a bicicleta como meio de locomoção traz benefícios ao meio ambiente, à saúde do usuário e à mobilidade urbana, colaborando para a 
diminuição dos congestionamentos da cidade.

Em 2016, o Tribunal firmou parceria com a Empresa Pública de Transportes e Circulação para implantação do projeto “De Bike para o Trabalho”. 
Desde então, o incentivo ao uso da bicicleta tem pautado diversas ações do TRT4.

Objetivo: Promover o uso da bicicleta para os deslocamentos de casa para o trabalho
Meta de 2019: 54 edificações (calculada a partir do aumento anual de 50% no número de edificações do interior com bicicletários instalados, 
tomando como base os valores de 2017)
META ATINGIDA – 54 edificações têm bicicletários instalados. As edificações restantes apresentam características mais complexas, necessitando de 
alterações de projetos arquitetônicos para acomodarem os equipamentos. Tendo em vista o alto custo para essas adequações, a meta possivelmente 
não será atingida no próximo ano.

Série histórica: Indicador de edificações com bicicletários (próprio TRT4)



  

CONCLUSÃO
O Plano de Logística Sustentável do TRT4, lançado em abril de 2016, se encaminha para seu último ano de acompanhamento. Desde sua 
implementação, este Tribunal vem apresentando resultados extremamente relevantes, sendo mantida uma projeção positiva para 2020.

Das 11 metas definidas pelo Índice de Atendimento das Metas do Plano de Logística Sustentável, 10 foram atendidas. Entre elas, metas que 
demandaram muita disponibilidade e envolvimento desta Diretoria-Geral, como a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, iniciativa que mobilizou mais de 40 edificações e seus servidores, magistrados, estagiários, trabalhadores terceirizados, além do público 
externo.

Neste ano, além da formulação de um novo PLS para o período 2021-2025, há previsão de criação de glossário interno, nos moldes do anexo da 
Resolução CNJ n° 201/2015, que permitirá o rastreamento e aferição de todos os indicadores informados pelas áreas técnicas e a futura 
elaboração de um gerenciamento dos dados por meio de ferramenta de Business Inteligence.

O presente relatório foi confeccionado com base nas informações fornecidas pelas seguintes áreas deste Tribunal: Diretoria-Geral, Escola 
Judicial, Secretaria de Comunicação Social e Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.



  

ANEXOS
Anexo I: Planilha dos Indicadores Mínimos do CNJ.
Anexo II: Planos de Ação do PLS-TRT4
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