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1. INTRODUÇÃO

Em março de 2015, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução CNJ N° 201/2015, que dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos 

socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário, e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ).

No âmbito do TRT da 4ª Região, o PLS-TRT4 2016-2020 foi elaborado e publicado por meio da Portaria n° 1.848/2016, em 22 de abril de 2016, constituindo-se 

em um dos mecanismos de implementação da política de responsabilidade socioambiental, vinculando-se, também, ao Plano Estratégico deste TRT4. O PLS-TRT4 possui 

objetivos e responsabilidades definidas, o que permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade que objetivem melhorar a 

eficiência do gasto público e da gestão de processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do TRT4, fomentando a construção de um novo modelo de cultura 

institucional, com estímulo à adoção de critérios que privilegiem o ambientalmente correto, o socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado.

As iniciativas do PLS-TRT4 estão distribuídas em 08 eixos temáticos:

I – uso racional de insumos e materiais;

II – energia elétrica;

III – água e esgoto;

IV – gestão de resíduos;

V – qualidade de vida no ambiente de trabalho;

VI – sensibilização e capacitação contínua;

VII – contratações sustentáveis;

VIII – deslocamento de pessoal, bens e materiais.

Para cada um desses eixos foram estabelecidos objetivos, com a definição de iniciativas, indicadores e metas, sendo que o monitoramento será feito por meio 

de dois conjuntos de indicadores, sendo um deles vinculado às iniciativas definidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Indicadores Iniciativas) e outro 

estabelecido pela Resolução do CNJ anteriormente referida (Indicadores Complementares).



  

2. INDICADORES INICIATIVAS (TRT4)



  

2.1. EIXO I: USO RACIONAL DE INSUMOS E MATERIAIS 

Análise do eixo “uso racional de insumo de materiais”:

      No item toner, houve um grande aumento de consumo em 2017 (2.1.3), justificado, em parte, pelo fato de que no último ano foi realizada a troca de um grande número de 

impressoras do Tribunal e, por conseguinte, dos suprimentos utilizados. Destaca-se, ainda, que o consumo do ano de 2015 foi de 1015 unidades, o que pode caracterizar certa 

atipicidade no ano de 2016.

      Não obstante, já foram tomadas ações para implementação de política de controle institucional para o fornecimento de toners, com a alteração de procedimento, que agora 

passa a requerer a devolução do toner vazio para que seja entregue o novo suprimento. Ainda, está em estudo a possibilidade de medição do número de impressões por 

equipamento e a inclusão deste item em concurso interno que premia anualmente a unidade judiciária que obtém maior economia de água e energia elétrica.

       As demais metas foram atingidas, ressaltando-se que o consumo de papel caiu 10,1% frente a uma meta de 2%.

 



  

2.2. EIXO I: ENERGIA ELÉTRICA

Análise do eixo “energia elétrica”: 

     Todas as metas foram atingidas, exceto a do item 2.2.7, que ficou muito próximo ao objetivo de 26% para o 2º ano. Cabe ressaltar que o atendimento depende de 

disponibilidade orçamentária, mas há expectativa de que as metas sejam atingidas até o fim de 2020, prazo estabelecido no PLS.

 



  

2.3. EIXO III: ÁGUA E ESGOTO

Análise do eixo “água e esgoto”: 

     Com relação aos itens 2.3.1 e 2.3.3, as metas proporcionais são de 40% para o fim do 2° ano. O atendimento depende de disponibilidade orçamentária, mas há expectativa   

de que sejam atingidas até o fim de 2020, prazo estabelecido no PLS.

     Importante ressaltar que a ação de substituir bombonas de água por filtros foi atingida com sucesso e não há mais uso desse tipo de embalagem retornável no TRT4.

     Por fim, com relação ao sistema de captação de água da chuva, 100% das novas instalações foram adequadas.

 



  

2.4. EIXO III: GESTÃO DE RESÍDUOS

Análise do eixo “gestão de resíduos”: 

       As metas de todos os itens foram atingidas. 

      Cabe ressaltar que os resultados dos indicadores 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.5 se referem apenas às unidades de Porto Alegre, tendo em vista que, por enquanto, não há dados do 

interior do Estado. Todavia, está em andamento o projeto do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do TRT4 que, entre outras ações, permitirá a obtenção e 

padronização de dados de todas as unidades desta 4ª Região.

 



  

2.5. EIXO III: QUALIDADE DE VIDA

Análise do eixo “qualidade de vida”:

       Todas as metas foram atingidas, exceto a de adequação de edificações à acessibilidade (2.5.3). Quanto a esse indicador, já foram adequados 95.029 m² (cerca de 86% do 

objetivo), e mesmo não apresentando grande evolução em 2017, a meta deve ser atingida até 2020, caso haja disponibilidade orçamentária.

 



  

2.6. EIXO III: SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Análise do eixo “sensibilização e capacitação”: 

       Todas as metas deste eixo foram atingidas.

 



  

2.7. EIXO III: CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Análise do eixo “contratações sustentáveis”: 

       Este indicador tem a peculiaridade de ter 4 áreas do Tribunal envolvidas. Destas, duas atingiram a meta e outras duas conseguiram apenas um novo critério de 

sustentabilidade. Está em fase de estudos a criação de um banco de dados de critérios de sustentabilidade neste Tribunal, a ser iniciada em 2018.

 



  

2.8. EIXO III: DESLOCAMENTO DE PESSOAL, BENS E MATERIAIS

Análise do eixo “deslocamento de pessoal, bens e materiais”: 

       Enquanto o indicador de instalação de bicicletários vem mostrando evolução, o de deslocamento de pessoal não teve melhora no exercício analisado. A Seção responsável 

vem fazendo esforços para tentar agrupar passageiros quando possível, entretanto há uma série de deslocamentos específicos que impossibilitam este agrupamento, como 

aqueles de servidores que prestam serviços especializados e que têm duração distinta (engenheiros, área de Informática, marceneiros, etc.) e os de magistrados. 

 



  

3. INDICADORES COMPLEMENTARES (CNJ)



  

3.2. PAPEL

Análise do grupo “papel”: 

       Houve relevante redução no consumo de papéis neste TRT4, resultado, principalmente, de campanhas de conscientização, configurações de impressoras em frente e verso e 

da expansão do Processo Judicial Eletrônico. 
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3.3. COPOS DESCARTÁVEIS

Análise do grupo “copos descartáveis”: 

       Foram praticamente mantidas em 2017 as quantidades de copos consumidas em 2016, resultado de uma grande redução comparada aos números de 2015, por meio de 

campanhas de conscientização e de distribuição de canecas para minimizar o consumo de copos plásticos. Cabe ressaltar que, atualmente, são distribuídos copos descartáveis 

apenas para locais com circulação de público externo, e o consumo um pouco maior que 2016 pode ser em função do grande número de eventos de capacitação ocorridos 

neste TRT.
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3.4. ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA

Análise do grupo “água envasada em embalagem plástica”: 

       Houve relevante redução em todos os itens deste grupo, resultado de campanhas de conscientização, da distribuição de jarras de vidro e da substituição de todas as 

bombonas de água por filtros purificadores nas unidades judiciárias.
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3.5. IMPRESSÃO

Análise do grupo “impressão”: 

       Houve relevante redução de custos e de número de impressões neste grupo de indicadores, resultado de campanhas de conscientização e do crescente uso do PJe.
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3.6. TELEFONIA

Análise do grupo “telefonia”: 

       Embora tenha aumentado o número de linhas disponíveis, houve uma grande redução dos gastos com telefonia fixa, em face do novo contrato de telefonia digital com link 

E1/DDR, que permite mais linhas por menor custo. Na telefonia móvel houve grande aumento dos gastos, principalmente em face da contratação de 252 linhas adicionais que 

foram distribuídas a todos os Oficiais de Justiça do Tribunal.
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3.7. ENERGIA ELÉTRICA

Análise do grupo “energia elétrica”: 

       Foram obtidas importantes reduções tanto em consumo quanto em gasto com energia elétrica, mesmo com o aumento de preço cobrado por kWh. Este resultado é fruto de 

ações de conscientização e da realização de mais uma edição do Concurso Desafio Sustentável, que premia a unidade com maior economia conjunta de energia elétrica e água 

neste TRT4, e solicita justificativa das unidades que apresentaram aumentos consecutivos de consumo. 

     Com relação ao item 3.7.5, previsto no Anexo I da Resolução CNJ nº 201/2015, que trata de negociação tarifária, este Tribunal utiliza tarifas hora sazonais em 23 (vinte e três) 

imóveis, com contratação de tarifas diferenciadas para uso em horário de "ponta" e "fora de ponta". A área técnica faz análises constantes para verificar a adequação das 

demandas contratadas e ajustá-las quando observada a possibilidade de economia. Ainda,  foi realizada a contratação de Sistemas de Microgeração de Energia Solar 

Fotovoltaica ON-GRIDE para 28 unidades deste Regional.
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3.8. ÁGUA E ESGOTO

Análise do grupo “água e esgoto”: 

       Foram obtidas reduções em todos os itens do grupo, devido a campanhas de conscientização e do aumento do número de torneiras temporizadoras instaladas, bem como  

da realização de mais uma edição do Concurso Desafio Sustentável, que premia a unidade com maior economia conjunta de energia elétrica e água neste TRT4.
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3.9. GESTÃO DE RESÍDUOS

Análise do grupo “gestão de resíduos”: 

       De modo geral houve aumento em todas as destinações de materiais, demonstrando a consciência cada vez maior com o reaproveitamento e reciclagem de resíduos, fruto 

de campanhas de conscientização no TRT4. Cabe ressaltar que a maioria dos itens são recolhidos esporadicamente, o que explica os picos em determinados meses. É 

importante mencionar que atualmente são destinados corretamente 100% dos materiais referidos nas unidades medidas. 
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3.10. REFORMAS

Análise do grupo “reformas”: 

       Os valores gastos com reformas em 2017 foram praticamente os mesmos do período anterior, mesmo com o aumento da inflação no período medido.

 



  

3.11. LIMPEZA

Análise do grupo “limpeza”: 

       Houve uma pequena variação de gasto, tendo em vista a repactuação no contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação dos prédios, em face do aumento de 

custos inerentes ao contrato como salário-base da categoria, vale transporte, entre outros. 

 



  

3.12. VIGILÂNCIA

Análise do grupo “vigilância”: 

       No ano de 2017 houve uma readequação de postos de vigilância deste Tribunal, alterando, principalmente, diversos postos de trabalho de 24h/dia e 12h/dia para uma 

jornada padrão de 44h/semanais. Assim, o turno da noite foi coberto com instalação de câmeras em diversas unidades. Essa readequação possibilitou uma importante redução 

do gasto relativo com vigilância.



  

3.13. VEÍCULOS

Análise do grupo “veículos”: 

       Houve ligeiro aumento no número de quilômetros percorridos pelos veículos deste Tribunal, entretanto, houve redução no número de veículos da frota, o que demonstra 

uma melhor utilização na relação quilômetro por veículo. Ressalta-se, ainda, o aumento de gasto com manutenção, resultado do desgaste natural da frota e do aumento de 

preço deste tipo de serviço.
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3.14. COMBUSTÍVEL

Análise do grupo “combustível”: 

       Essa análise pode ser vinculada à do grupo anterior, tendo em vista que a quilometragem percorrida a mais implica necessariamente em maior gasto de combustível. 
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3.15. QUALIDADE DE VIDA

Análise do grupo “qualidade de vida”: 

       Embora, comparativamente ao ano anterior, tenha havido menos ações de qualidade de vida, houve mais participações nesse tipo de evento. Com relação às ações 

solidárias, embora mantido o número de eventos, houve redução no número de participações. Também houve redução no número de ações de inclusão.

 



  

3.16. CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Análise do grupo “capacitação socioambiental”: 

       A performance dos indicadores deste grupo foi muito positiva, com aumento no número de ações e de participações em eventos de sensibilização socioambiental. 

Importante mencionar, ainda, que no ano de 2017 foi realizado neste TRT4 o 2º Encontro de Gestão da Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho, com 

participantes de diversos órgãos e que tratou dos temas abordados no Acórdão TCU nº 1056/2017, como gestão de resíduos, contratações sustentáveis, eficiência energética 

das edificações, compras compartilhadas, gestão do Plano de Logística Sustentável, boas práticas em sustentabilidade, além dos resultados da auditoria realizada pelo Tribunal 

de Contas da União sobre sustentabilidade na administração pública. O evento contou com a participação de todos os Regionais da Justiça do Trabalho e, também, de parceiros 

do TRT4 no Grupo Interinstitucional de Cooperação Socioambiental-GISA.

 



  

4. ALTERAÇÕES E PROJEÇÕES PARA 2018

No que diz respeito aos indicadores que são de iniciativa deste Tribunal e fazem parte do PLS-TRT4 2016-2020, está em andamento uma profunda reformulação para o ano de 2018, com ajustes nos indicadores existentes, 

a serem validados pelas áreas técnicas. As premissas utilizadas para a revisão do plano deste Tribunal são (a) o estabelecimento de metas anuais; (b) indicadores expressos em quantidade absoluta, e não em moeda; (c) controle mensal 

das medições; (d) vinculação das iniciativas aos indicadores do CNJ, evitando a criação de indicadores muito semelhantes; (e) utilização de números absolutos, em vez de percentuais; e (f) a identificação da origem dos dados 

informados, tais como: consumo de energia, valores gastos com capacitação, consumo de água, etc. A expectativa é que o novo PLS seja concluído e aprovado até o fim do mês de março.

Com relação aos indicadores complementares determinados pelo CNJ, podem ser citadas as seguintes ações para manter ou aprimorar os números atingidos em 2018:

- Grupo “Papel” e grupo “Impressão”: continuação de campanhas de conscientização para redução de consumo e reaproveitamento de papel, além da manutenção da configuração de todas as impressoras 

novas para imprimirem em frente e verso. Não obstante, já foram tomadas ações para implementação de política de controle institucional para o fornecimento de toner, com a alteração de procedimento, que agora passa a requerer a 

devolução do toner vazio para que seja entregue o novo suprimento. Ainda, está em estudo a possibilidade de medição do número de impressões por equipamento e a inclusão deste item em concurso interno que premia anualmente 

a unidade judiciária que obtém maior economia de água e energia elétrica;

                  - Grupo “Copos descartáveis” e grupo “Água envasada em embalagem plástica”: com a conclusão da ação de substituição de bombonas de água por purificadores, e a continuação da medida de apenas distribuir 

copos descartáveis para os setores onde há público externo, espera-se a manutenção dos números de consumo muito baixos de copos descartáveis e água envasada;

- Grupo “Telefonia”: realizar campanha para divulgar e estimular um maior uso de ligações utilizando o sistema VOIP entre as unidades. Continuação da substituição de linhas analógicas por digitais, com 

utilização de links E1;

- Grupo “Energia Elétrica” e “Água e Esgoto”: continuação de campanhas de conscientização com a terceira versão do Concurso Desafio Sustentável, que premia as unidades com maior redução de consumo 

conjunto de água e energia elétrica;

- Grupo “Gestão de resíduos”: elaboração e Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), documento que identifica, quantifica e qualifica todos os resíduos gerados pela atividade deste 

TRT4, além de estabelecer formas de armazenamento, transporte e destinação final desses resíduos;

- Grupo “Veículos” e grupo “Combustível”: novas campanhas de conscientização de uso compartilhado dos veículos do TRT4. Propor avaliação da eficiência dos veículos do Tribunal, levando em conta o 

histórico de uso e de tempo parado e o custo x benefício frente a outras opções, como terceirização, locação de frota, serviços de táxi, entre outros. Implantação de projeto de incentivo a caronas, estimulando o uso compartilhado 

também de veículos particulares, nos deslocamentos de servidores entre a residência e o trabalho e vice-versa;

- Grupo “Qualidade de Vida” e grupo “Capacitação Socioambiental”: aprimoramento das ações existentes e lançamento de novas ações de sensibilização nestas áreas, bem como ações solidárias e de inclusão. 

Como exemplo de ações realizadas e que devem ser repetidas estão as campanhas de Descarte de Lixo Eletrônico, Campanha do Agasalho, Campanha de Distribuição de Mudas de Plantas, Campanha Outubro Rosa, Campanha de Dia 

das Crianças, Campanha Natal Solidário e o Projeto Pescar. 



  

5. CONCLUSÃO

Considerando que o Plano de Logística Sustentável do TRT4 foi lançado em abril de 2016, e que o primeiro ano foi um período de aprendizado e adaptação, tanto 

aos indicadores quanto ao método determinado, pode-se concluir que este Tribunal apresentou um resultado extremamente satisfatório em 2017, na grande maioria dos itens 

analisados. 

Com base nos números apresentados neste Relatório de Desempenho foi possível identificar de forma mais clara os itens a serem trabalhados na busca de uma 

maior eficácia no próximo ano, bem como aqueles que já apresentaram boas medições e que devem ter seus resultados mantidos e aperfeiçoados.

Para 2018, a expectativa é de consolidação das ações e metas, principalmente daquelas que não necessitam diretamente de recursos orçamentários, tendo em 

vista a incerteza quanto à disponibilidade financeira para o presente exercício.



  

6. LISTA DE ANEXOS

6.1 –  Anexo I: Planilha dos Indicadores Iniciativas;

6.2 –  Anexo II: Planilha dos Indicadores Complementares;
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