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APRESENTAÇÃO 

 

Em março de 2015, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução CNJ nº 201/2015, que dispõe sobre a criação e competência 

das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário, bem como implantação do respectivo Plano de 

Logística Sustentável (PLS-PJ). 

 

No âmbito deste Tribunal, o PLS TRT4 2016-2020 foi elaborado e publicado por meio da Portaria nº 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. No ano de 2018, a partir de oportunidades de melhorias identificadas, o plano foi revisto e republicado por 

meio da Portaria nº 1.528/2018. A partir de então, as metas contidas no PLS também passaram a compor o indicador estratégico “Índice 

de Atendimento das Metas do Plano de Logística Sustentável”, cuja meta é “Atingir 80% das metas do Plano de Logística Sustentável do 

TRT4”.  

 

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

 

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 

 

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

INDICADORES 

 

O relatório de desempenho foi dividido 

pelos eixos temáticos definidos pela 

Resolução CNJ nº 201/2015. São eles: 

uso racional de insumos e materiais, 

energia elétrica, água e esgoto, gestão 

de resíduos, qualidade de vida no 

ambiente de trabalho, sensibilização e 

capacitação contínua, contratações 

sustentáveis e 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. 
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Eixo 1: Uso racional de insumos e materiais 



[NOME DO AUTOR] 10 

 

 

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 Plano de 
Logística Sustentável neste 
Tribunal, o consumo de papel 
reciclado ou não reciclado já foi 
reduzido em 53%.  

 

Papel 

Série histórica de consumo: Indicador 2.7 Consumo de papel total 
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Objetivo: Racionalizar o consumo de papel 

Meta: Reduzir em 2% o consumo de papel 

META ATINGIDA – Redução de 27% no consumo em 2018, em relação ao ano de 2017 

 

Ações realizadas: 

- Configuração de impressoras no modo frente e verso 

- Reaproveitamento de folhas impressas de um lado para nova impressão ou rascunho 

- Monitoramento do consumo mensal por unidade 

- Publicação de notícias com o objetivo de estimular a economia de papel 

- Iniciadas tratativas para implantação de sistemática de controle de impressão 
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Tabela – Evolução do indicador – Papel 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

2.1 Consumo de papel não-reciclado próprio Resmas 726 - - 1.308 80,2% - - 

2.2 Consumo de papel reciclado próprio Resmas 31.294 23.005 20.677 13.786 -55,9% -33,3% ☺ 

2.3 Consumo de papel próprio (= 2.1 + 2.2) Resmas 32.020 23.005 20.677 15.094 -52,9% -27,0% ☺ 

2.4 Consumo de papel não-reciclado 
contratado 

Resmas - - - - - - - 

2.5 Consumo de papel reciclado contratado Resmas - - - - - - - 

2.6 Consumo de papel contratado (= 2.4 + 
2.5) 

Resmas - - - - - - - 

2.7 Consumo de papel total (= 2.3 + 2.6) Resmas 32.020 23.005 20.677 15.094 -52,9% -27,0% ☺ 

2.8 Gasto com papel não-reciclado próprio R$ 5.200 - - 74.500,00 1.332,7% - - 

2.9 Gasto com papel reciclado próprio R$ 332.780,00 377.465,00 336.005,00 - -100,0% -100,0% ☺ 

2.10 Gasto com papel próprio (= 2.8 + 2.9) R$ 337.980,00 377.465,00 336.005,00 74.500,00 -78,0% -77,8% ☺ 
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Eixo 1: Uso racional de 

insumos e materiais 

 

 

 

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 e 
possui significativos impactos 
ambientais quando descartado. 
 
Desde 2012 são realizadas 
campanhas para a utilização de 
canecas ou copos retornáveis no 
âmbito do Tribunal.  
 
Reflexo disso é o mais baixo 
consumo de copos plásticos nos 
últimos anos, quando comparado 
a outros Regionais*. 
 
Houve redução de mais 32% 
desde o início do 
acompanhamento pelo PLS, 
sendo quase 40% desse 
percentual referente a copos 
descartáveis para café. 
 
*Fonte: Painel Socioambiental do CNJ 
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Copos descartáveis 

Série histórica de consumo: Indicador 3.3 Consumo de copos descartáveis total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Racionalizar o consumo de copos descartáveis 

Meta: Reduzir em 1% o consumo de copos descartáveis 

META ATINGIDA – Redução de 14,5% no consumo em 2018, em relação ao ano de 2017  

 

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  
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Tabela – Evolução do indicador – Copos descartáveis 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de Medida 2015 2016 2017 2018 Diferença 2018x2015 Diferença 2018x2017 Análise 

3.1 Consumo de copos descartáveis para água Centos 326 256 246 231 -29,1% -6,1% ☺ 

3.2 Consumo de copos descartáveis para café Centos 164 135 141 100 -39,0% -29,1% ☺ 

3.3 Consumo de copos descartáveis total (= 3.1 + 3.2) Centos 490 391 387 331 -32,4% -14,5% ☺ 

3.4 Gasto com copos descartáveis para água R$ - 714,64 805,50 867,00 - 7,6% 
 

3.5 Gasto com copos descartáveis para café R$ - 357,29 225,50 387,00 - 71,6% 
 

3.6 Gasto com copos descartáveis total (= 3.4 + 3.5) R$ - 1.071,93 1.031,00 1.254,00 - 21,6% 
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Eixo 1: Uso racional de 

insumos e materiais 

 

 

 

ÁGUA ENVASADA EM 

EMBALAGENS PLÁSTICAS 

 

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 88% no 
consumo de água em embalagens 
descartáveis, por exemplo. 
 
Em 2015 foram gastos em torno 
de R$ 28 mil com água mineral em 
embalagem retornável e hoje em 
dia o consumo desse item foi 
zerado, com a substituição dos 
bebedouros com bombonas por 
filtros de água. 

Água envasada em embalagens plásticas 

Série histórica de consumo:  

Indicador 4.1 Consumo de embalagens descartáveis para água mineral 
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Indicador 4.2 Consumo de embalagens retornáveis para água mineral 
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Objetivo: Racionalizar o consumo de água envasada em embalagens descartáveis 

Meta: Reduzir em 2% o consumo de água envasada em embalagens descartáveis 

META ATINGIDA – Redução de 49,8% no consumo em 2018, em relação ao ano de 2017 

 

Ações realizadas: 

Instalações de filtros de água, sem o uso de bombonas 

Descontinuidade na aquisição de garrafas de água mineral sem gás 

Disponibilização de jarras e garrafas de vidro para utilização em reuniões 
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Tabela – Evolução do indicador – Água envasada em embalagens plásticas 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

4.1 Consumo de embalagens descartáveis para água 
mineral 

Unidades 11.972 5.950 2.960 1.319 -89,0% -55,4% ☺ 

4.2 Consumo de embalagens retornáveis para água 
mineral 

Unidades 3.609 1.895 53 - -100,0% -100,0% ☺ 

4.3 Gasto com água mineral em embalagens 
descartáveis 

R$ 12.503,94 8.339,01 5.516,40 2.037,00 -83,7% -63,1% ☺ 

4.4 Gasto com água mineral em embalagens 
retornáveis 

R$ 27.194,55 14.818,15 455,80 - -100,0% -100,0% ☺ 
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Eixo 1: Uso racional de 

insumos e materiais 

 

 

 

IMPRESSÃO 

 

No âmbito do TRT4, as 
impressoras são de propriedade 
do Tribunal e os cartuchos de 
toner 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. 

Impressão 

Série histórica de consumo:  

Indicador: Consumo de toner total (indicador criado pelo TRT4) 
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Objetivo: Racionalizar o consumo de toner 

Meta: Reduzir em 2% o consumo de toner 

 META ATINGIDA – Redução de 38% no consumo de toner em 2018, em relação a 2017 

 

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 

 



[NOME DO AUTOR] 18 

 

Tabela – Evolução do indicador – Impressão 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de Medida 2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

5.1 Quantidade de impressões Impressões 14.822.758 15.797.271 14.611.765 12.443.005 -16,1% -14,8% ☺ 

5.2 Quantidade de equipamentos de 
impressão 

Equipamentos 1.300 1.256 1.178 1.172 -9,8% -0,5% ☺ 

5.3 Performance dos equipamentos 
instalados (= 5.1 / 5.2) 

Impressões / 
Equipamento 

11.402 12.577 12.404 10.617 -6,9% -14,4% - 

5.4 Gasto com aquisições de suprimentos R$ 534.374,00 423.954,61 319.413,35 5.463,00 -99,0% -98,3% ☺ 

5.5 Gasto com aquisição de impressoras R$ 1.680.110,64 - 1.298.500,00 7.813,97 -99,5% -99,4% ☺ 

5.6 Gasto com contratos de terceirização 
de impressão 

R$ - - - - - -  
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Eixo 2: Energia elétrica 
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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, os 
gastos com energia reduziram na 
ordem de quase 17%, o que não 
repercutiu em termos financeiros, 
tendo em vista os aumentos nas 
tarifas de energia. 
 
Em 2018, a meta de redução de 
3% no consumo de energia não foi 
atingida em razão da queda 
acumulada nos últimos anos, o 
que representou uma diminuição 
da margem para economia. 

 

Energia elétrica 

Série histórica de consumo: Indicador 7.1 Consumo de energia elétrica 
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Objetivo: Racionalizar o consumo de energia elétrica 

Meta: Reduzir em 3% o consumo de energia elétrica 

META NÃO ATINGIDA – Redução de 2,5% do consumo de energia em 2018, em relação a 2017 

 

Ações realizadas: 

- Realização do concurso Desafio Sustentável, com acompanhamento mensal do consumo 

- 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 
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Destaque 

GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM 

MONTENEGRO/RS 

O sistema de geração de energia fotovoltaica instalado na 

unidade de Montenegro, primeiro a entrar em operação dentre 

as 12 edificações que receberam o equipamento, registrou, de 

setembro a dezembro de 2018, uma média de 3.079,75kWh 

gerados. 

 

Nos mesmos meses de 2017 a média de consumo foi 

2.378kWh. Conclui-se, portanto, que a energia gerada no 

último quadrimestre de 2018 foi 29,5% superior ao consumo 

do período em 2017.   

 

É fundamental ressaltar que a quantidade de energia gerada 

não é fixa e pode variar de acordo com as condições 

climáticas. 
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Tabela – Evolução do indicador – Energia elétrica 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

7.1 Consumo de energia elétrica kWh 8.902.364 7.927.645 7.588.028 7.397.578 -16,9% -2,5% ☺ 

7.2 Consumo relativo de energia 
elétrica 

kWh / m² 54,66 47,96 63,90 61,90 13,3% -3,1% ☺ 

7.3 Gasto com energia elétrica R$ 5.812.944,02 5.739.853,43 5.037.405,46 5.990.842,71 3,1% 18,9% 
 

7.4 Gasto relativo com energia 
elétrica 

R$ / m² 35,69 34,72 42,42 50,13 40,5% 18,2% 
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Eixo 3: Água e esgoto 
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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 21% e 
o gasto com o item também 
acompanhou essa tendência, com 
redução na ordem de 14,7%. 

 

Água e esgoto 

Série histórica de consumo: Indicador 8.1 Consumo de água 
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Objetivo: Racionalizar o consumo de água 

Meta: Reduzir em 3% o consumo de água 

META ATINGIDA – Redução de 8,2% no consumo de água em 2018, em relação ao ano de 2017 

 

Ações realizadas: 

- Realização do concurso Desafio Sustentável, com acompanhamento mensal do consumo 

- 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 

- Conclusão do estudo de viabilidade para reutilização da água gerada pelos condensadores do sistema de ar-

condicionado do tipo VRF 
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Da esquerda para a direita: banner referente ao Dia 
Mundial da Água, publicado no dia comemorativo, 22 de 
março, a fim de divulgar iniciativas de economia dos 
recursos hídricos; banner relativo à meta do PLS para 
redução do consumo de água encanada, publicada em 
uma série de notícias para divulgação do novo Plano de 
Logística Sustentável. 
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Tabela – Evolução do indicador – Água e esgoto 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de Medida 2015 2016 2017 2018 Diferença 2018x2015 Diferença 2018x2017 Análise 

8.1 Consumo de água m³ 46.512 43.809 40.065 36.767 -21,0% -8,2% ☺ 

8.2 Consumo relativo de água m³ / m² 0,29 0,27 0,34  -100,0% -100,0% ☺ 

8.3 Gasto com água R$ 1.092.901,21 1.080.129,11 1.035.511,79 932.751,90 -14,7% -9,9% ☺ 

8.4 Gasto relativo com água R$ / m² 6,71 6,53 8,72  -100,0% -100,0% ☺ 
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Eixo 4: Gestão de resíduos 
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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. 
 
 
 

 

Gestão de Resíduos 

Indicador: Conclusão e implantação do PGRS em 19 unidades em 2018, 25 unidades em 2019 e 19 em 2020 

(indicador criado pelo TRT4) 

 

Objetivo: Criar sistemática de descarte de resíduos ambientalmente adequada 

Meta: Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e implantar em 30% das 

unidades até o final de 2018, 70% até o final de 2019 e 100% até o final de 2020 

META NÃO ATINGIDA – O PGRS foi recentemente aprovado por meio da Portaria TRT4 nº 

7.505/2018, publicada em 24/01/2019, e a implantação será realizada no decorrer de 2019 e 2020.  

 

Ações realizadas: 

- Elaboração 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 
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Publicação de notícias no Portal Vox sobre a destinação 
de resíduos no âmbito do TRT4. A primeira delas 
esclarecendo sobre a destinação correta e a segunda 
sobre o recolhimento de tampinhas para reciclagem. 
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Tabela – Evolução do indicador – Gestão de resíduos 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de Medida 2015 2016 2017 2018 Diferença 2018x2015 Diferença 2018x2017 Análise 

9.1 Destinação de papel kg 9.346 10.049 10.064 8.746 -6,4% -13,1% 
 

9.2 Destinação de plásticos kg 17 114 154 1.049 6.070,6% 581,2% ☺ 

9.3 Destinação de metais kg 646 2.735 2.023 1.441 123,1% -28,8% 
 

9.4 Destinação de vidros kg 900 435 1.296 428 -52,4% -67,0% 
 

9.5 Coleta geral kg - - - - 0,0% 0,0% - 

9.6 Total de materiais destinados à reciclagem kg 10.909 13.333 13.536 11.664 6,9% -13,8% 
 

9.7 Destinação de resíduos de informática kg - 1.662 1.505 351 0,0% -76,7% 
 

9.8 Destinação de suprimentos de impressão Unidades 1.360 1.140 905 1.099 -19,2% 21,4% ☺ 

9.9 Destinação de pilhas e baterias kg 20 - 147 139 595,0% -5,4% 
 

9.10 Destinação de lâmpadas Unidades 5.900 6.516 6.325 3.865 -34,5% -38,9% 
 

9.11 Destinação de resíduos de saúde kg 5.760 5.760 5.520 336 -94,2% -93,9% 
 

9.12 Destinação de resíduos de obras e reformas m³ 237 365 425 22 -90,7% -94,8% 
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Eixo 5: Qualidade de vida no ambiente de trabalho 
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Eixo 5: Qualidade de vida no 

ambiente de trabalho 

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA 

 

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. 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

Série histórica:  

Indicador 15.2 Quantidade de ações de qualidade de vida 
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Indicador: 15.5 Quantidade de ações solidárias 
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Indicador: 15.7 Quantidade de ações de inclusão 
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Objetivo: Aumentar o número de ações de qualidade de vida no trabalho, solidárias e de inclusão 

Meta: Aumentar em 10% o número de ações no total, somadas as de qualidade de vida no trabalho, as solidárias e as de inclusão 

META ATINGIDA – Aumento de 300% na quantidade de ações referentes aos três temas do indicador “Qualidade de Vida” no ano 

de 2018, em relação ao ano de 2017  

 

Algumas ações realizadas: 

- Curso “Libras básico para a Justiça do Trabalho” 

- Curso “Acessibilidade e inclusão no ambiente jurídico” 

- Roda de conversa: “deficiência, trabalho e justiça” 

- Curso “Prevenindo o Assédio Moral e Sexual no Trabalho” 

- Curso “Comunicação não violenta” 

- Ciclo de debates: “discriminação nas relações de trabalho” 

- Curso “Gestão de conflitos” 



[NOME DO AUTOR] 34 

 

- Programa Ergonomia para todos 

- Oficina de Iniciação Teatral 

- Campanha para doação de sangue 

- Natal Solidário – ação de arrecadação de presentes de Natal aos filhos e netos dos trabalhadores terceirizados do TRT 

- Outubro Rosa – ação de conscientização sobre o câncer de mama 

- Dia do Desafio – Você se mexe e o mundo mexe junto 

 

 

Foto do 1º Encontro de Servidores Negros do TRT4, realizado em 09 de novembro de 
2018, no auditório Ruy Cirne Lima; e banner divulgado sobre o “Outubro Rosa”, mês 
de conscientização sobre o câncer de mama no Tribunal. 
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Da esquerda para a direita: publicação de notícia no Portal Vox sobre o voluntariado de 
servidores e magistrados na Unidade do Projeto Pescar Comunidade Jurídico-Trabalhista; 
foto da distribuição dos presentes da campanha Natal Solidário, realizada em 11/12/2018 
(créditos: Secom/TRT4); banner sobre o Dia do Desafio, ocorrido em 30/05/2018, quando 
houve mobilização para realização de atividades físicas em diversas cidades do Brasil e do 
mundo; banner da campanha para doação de sangue, promovida pelo Grupo 
Interinstitucional de Cooperação Socioambiental – GISA, do qual o Tribunal faz parte. 
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Da esquerda para a direita: banner sobre o espetáculo de encerramento apresentado 
pelo grupo da Oficina de Iniciação Teatral do TRT4; foto da Roda de conversa 
“Deficiência, Trabalho e Justiça” realizada na Escola Judicial (créditos: Secom/TRT4); 
foto da Cinesioterapia Laboral ofertada a todos os magistrados e servidores do 
Tribunal online, durante a jornada de trabalho. 
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Tabela – Evolução do indicador – Qualidade de vida 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de Medida 2015 2016 2017 2018 Diferença 2018x2015 Diferença 2018x2017 Análise 

15.1 Participações em ações de qualidade de vida Participantes 251 430 1.255 1.921 665,3% 53,1% ☺ 

15.2 Quantidade de ações de qualidade de vida Ações 14 28 22 62 342,9% 181,8% ☺ 

15.4 Participações em ações solidárias Participantes 500 1.160 962 2.174 334,8% 126,0% ☺ 

15.5 Quantidade de ações solidárias Ações 1 5 5 27 2.600,0% 440,0% ☺ 

15.7 Ações de inclusão Ações 1 9 5 7 600,0% 40,0% ☺ 
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Eixo 6: Sensibilização e capacitação contínua 
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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. 
 
 
 
 
 

 

Sensibilização e capacitação contínua 

Série histórica: Notícias publicadas sobre a temática socioambiental (indicador criado pelo TRT4) 
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Objetivo: Sensibilizar magistrados e servidores para a adoção de práticas sustentáveis 

Meta: Publicar, no mínimo, 50 notícias sobre sustentabilidade 

META ATINGIDA – Publicadas 129 notícias sobre a temática de sustentabilidade 

 

Publicadas notícias sobre: 

- Início da segunda e terceira turma do Projeto Pescar 

- Concurso Desafio Sustentável, que premia a unidade com a maior redução de energia e água durante o ano de 2018 

- Publicação de notícias relativas ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo 

- Distribuição de mudas de árvores no Dia Mundial do Meio Ambiente 

- Circuito de corridas contra o Trabalho Infantil 

- Campanha de doações para o Asilo Padre Cacique
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Da esquerda para a direita: banner com as 
atividades realizadas pelo GISA – Grupo 
Interinstitucional de Cooperação Socioambiental, 
do qual o Tribunal faz parte, e que em 2018 teve 
o convênio renovado; publicação de notícia no 
Portal Vox sobre a edição do Desafio 
Sustentável de 2018; foto do Dia Mundial do 
Meio Ambiente, celebrado no dia 05 de junho, no 
qual foram distribuídas as mudas doadas pela 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (créditos: 
Secom/TRT4); banner relativo às notícias que 
foram publicadas por conta do Dia Mundial de 
Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 
02 de abril. 
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Eixo 6: Sensibilização e 

Capacitação contínua 

 

 

 

CAPACITAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

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. 
 
 
 

Indicador 16.1 Ações de capacitação e sensibilização  
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Objetivo: Capacitar magistrados e servidores para a adoção de práticas sustentáveis 

Meta: Aumentar em 10% o número de ações de capacitação na temática socioambiental 

META ATINGINDA – Aumento de 15,4% no número de capacitações socioambientais no ano de 2018, 

em relação a 2017 

 

Algumas ações realizadas: 

- Curso “Pedalando com Segurança” 

- Curso “Meio Ambiente: Conscientização e Prática” 

- Curso “Sustentabilidade e responsabilidade social nas corporações” 

- Curso “Equilíbrio sustentável” 
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Da esquerda para a direita: banner do “3º Encontro de 
Gestão da Responsabilidade Socioambiental da Justiça 
do Trabalho”, o qual contou com a participação de 
representantes deste Tribunal; banner curso “Pedalando 
com Segurança”, promovido pela EPTC – Empresa 
Pública de Transportes e Circulação e disponibilizado ao 
Tribunal pelo convênio firmado entre as duas entidades; 
banner do “V Seminário de Planejamento Estratégico 
Sustentável do Poder Judiciário”, o qual também contou 
com a participação de representantes do TRT4. 
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Tabela – Evolução do indicador – Capacitação socioambiental 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de Medida 2015 2016 2017 2018 Diferença 2018x2015 Diferença 2018x2017 Análise 

16.1 Ações de capacitação e sensibilização Ações 9 9 13 15 66,7% 15,4% ☺ 

16.2 Participação em ações de sensibilização e capacitação Participantes 449 499 2.246 613 36,5% -72,7% 
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Eixo 7: Contratações sustentáveis 
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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 73%. 
 
Em contrapartida, os gastos com 
telefonia móvel vêm aumentando, 
apresentando crescimento de 81% 
em comparação a 2015. Tal 
situação se deve, sobretudo, à 
disponibilização de 252 linhas 
adicionais, distribuídas a todos os 
Oficiais de Justiça.  
 

 

Telefonia 

Série histórica de consumo:  

Indicador 6.1 Gasto relativo com telefonia fixa 
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Indicador: 6.2 Gasto relativo com telefonia móvel 
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Não existem objetivos e metas relacionados a esse indicador no PLS-TRT4.
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Tabela – Evolução do indicador – Telefonia 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

6.1 Gasto com telefonia fixa R$ 459.045,57 252.864,56 213.078,57 200.716,84 -56,3% -5,8% ☺ 

6.2 Linhas Telefônicas Fixas Linhas 2.148 3.307 3.478 3.478 61,9% 0,0% - 

6.3 Gasto relativo com telefonia fixa (= 6.1 / 
6.2) 

R$ / Linha 213,71 76,46 61,26 57,71 -73,0% -5,8% ☺ 

6.4 Gasto com telefonia móvel R$ 34.196,44 54.594,45 243.636,58 230.005,31 572,6% -5,6% ☺ 

6.5 Linhas Telefônicas Móveis Linhas 105 138 390 390 271,4% 0,0% - 

6.6 Gasto relativo com telefonia móvel (= 6.4 
/ 6.5) 

R$ / Linha 325,68 395,61 624,71 589,76 81,1% -5,6% ☺ 
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Eixo 7: 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 em 2018 
mantiveram-se no mesmo patamar 
que em 2015 (início do PLS). 

Reformas 

Série histórica: Indicador 10.1 Gastos com reforma no período-base 
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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. Cabe registrar 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 relacionados a esse indicador no PLS-TRT4. 

 



[NOME DO AUTOR] 48 

 

Tabela – Evolução do indicador – Reformas 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

10.1 Gastos com reformas no período-base 
(período corrente) 

R$ 4.894.254,38 3.533.386,10 3.535.934,19 4.889.974,87 -0,1% 38,3% 
 

10.2 Gastos com reformas no período de 
referência (período anterior) 

R$ 820.620,40 4.894.254,38 3.533.386,10 3.535.934,19 330,9% 0,1% - 

10.3 Variação dos gastos com reformas [=(10.1 
– 10.2)*100 / 10.2] 

% 496,41 -27,81 0,07 38,29 - - - 
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Eixo 7: Contratações 

sustentáveis 

 

 

 

LIMPEZA 

 

O contrato de prestação de 
serviços de limpeza e conservação 
representa, hoje, 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. 
 
Na comparação entre 2015 e 
2018, verifica-se aumento de 12% 
nos valores pagos a título de 
limpeza e conservação. 

Limpeza 

Série histórica: Indicador 11.3 Gasto relativo com contratos de limpeza 
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O aumento nos gastos relativos à limpeza e conservação do Tribunal é decorrente de repactuação no contrato 

de prestação de serviços, tendo em vista o aumento de custos inerentes, como salário-base da categoria, 

vale-transporte, entre outros. 

 

Não existem objetivos e metas relacionados a esse indicador no PLS-TRT4. 
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Tabela – Evolução do indicador – Limpeza 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

11.1 Gastos com contratos limpeza no período-
base (período corrente) 

R$ 7.142.642,99 7.091.192,37 7.373.926,69 7.999.040,21 12,0% 8,5% 
 

11.2 Área contratada m² 132.240 132.240 132.240 132.240 0,0% 0,0% - 

11.3 Gasto relativo com contratos limpeza (= 
11.1 / 11.2) 

R$ / m² 54,01 53,62 55,76 60,49 12,0% 8,5% 
 

11.4 Gastos com contratos de limpeza no 
período de referência (período anterior) 

R$ 6.807.146,71 7.142.642,99 7.091.132,37 7.373.926,69 8,3% 4,0% - 

11.5 Variação dos gastos com contratos de 
limpeza [=(11.1 – 11.4)*100 / 11.4] 

% 4,93 -0,72 3,99 8,48 - - - 

11.6 Gasto com material de limpeza R$ - - - - - - - 
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Eixo 7: 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 72% 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. 

Vigilância 

Série histórica: Indicador 12.6 Gasto relativo com vigilância desarmada 
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O gasto com vigilância no TRT4 tem diminuído gradativamente nos últimos anos, tendo em vista a 

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 relacionados a esse indicador no PLS-TRT4.  
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Tabela – Evolução do indicador – Vigilância 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

12.1 Gastos com contratos de vigilância 
armada no período-base (período 
corrente) 

R$ 12.014.539,34 10.943.490,21 11.720.128,58 10.464.710,88 -12,9% -10,7% ☺ 

12.2 Quantidade de postos de vigilância 
armada 

Postos 85 85 146 146 71,8% 0,0% - 

12.3 Gasto relativo com vigilância armada (= 
12.1 / 12.2) 

R$ / Posto 141.347,52 128.746,94 80.274,85 71.676,10 -49,3% -10,7% ☺ 

12.4 Gastos com contratos de vigilância 
desarmada no período-base 

R$ - - - - 0,0% 0,0% - 

12.5 Quantidade de postos de vigilância 
desarmada 

Postos - - - - 0,0% 0,0% - 

12.6 Gasto relativo com vigilância desarmada 
(= 12.4 / 12.5) 

R$ / Posto - - - - 0,0% 0,0% - 

12.7 Gasto total com contratos de vigilância no 
período de referência (período anterior) 

R$ 10.245.498,29 12.014.539,34 10.943.490,21 11.720.128,58 14,4% 7,1% - 

12.8 Variação dos gastos com contratos de 
vigilância [=(12.1 + 12.4 – 12.7)*100 / 
12.7] 

% 17,27 -8,91 7,10 -10,71 - - - 
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Eixo 8: Deslocamento de pessoal, bens e materiais 
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Eixo 7: Deslocamento de 

pessoal, bens e materiais 

 

 

 

GESTÃO DA MOBILIDADE 

 

Está sendo elaborado estudo 
sobre novas possibilidades de 
deslocamento a serviço do 
Tribunal. Algumas das opções 
analisadas são: terceirização, 
locação de veículos, serviços de 
táxi, etc. 
 
São utilizados como parâmetro em 
execução no TJDFT (MobJus) e 
no âmbito do executivo federal 
(Táxigov). 
 

 

Gestão da mobilidade 

Indicador: Notícias publicadas sobre transporte compartilhado ou alternativo (indicador criado pelo TRT4) 

Objetivo: Efetuar a gestão da mobilidade do órgão para a maior eficiência 

 

 

Notícia publicada no Portal Vox em 
03/08/2018 a respeito da gestão da 
mobilidade e do estudo que está 
sendo conduzido pela área técnica 
deste Tribunal (créditos: 
Secom/TRT4) 



[NOME DO AUTOR] 55 

 

 

Eixo 7: Deslocamento de 

pessoal, bens e materiais 

 

 

 

VEÍCULOS 

 

A frota do TRT4 tem se mantido 
em torno de 40 veículos nos 
últimos anos.  
 
Apesar da recente aquisição de 
veículos novos, verificou-se 
aumento no gasto relativo de 
manutenção dos veículos. Um dos 
motivos para tal ocorrência foi o 
conserto de dois veículos que 
tiveram grandes danos 
decorrentes de acidentes de 
trânsito. 
 
A tendência para os próximos 
anos é que esses valores venham 
a diminuir. 
 

Veículos 

Série histórica: Indicador 13.1 Quilometragem 
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A projeção identificada no relatório semestral de desempenho do PLS foi confirmada, com redução na 

quilometragem registrada pelos veículos deste Tribunal. O agrupamento de chamados é uma das ações que 

propicia essa redução. 

 

Não existem objetivos e metas relacionados a esse indicador no PLS-TRT4.  
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Tabela – Evolução do indicador – Veículos 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

13.1 Quilometragem km 393.903 256.071 289.297 258.782 -34,3% -10,5% ☺ 

13.2 Quantidade de veículos a gasolina Veículos 10 10 6 6 -40,0% 0,0% - 

13.3 Quantidade de veículos a etanol Veículos - - - - - - - 

13.4 Quantidade de veículos flex Veículos 20 23 21 21 5,0% 0,0% - 

13.5 Quantidade de veículos a diesel Veículos 9 9 8 10 11,1% 25,0% - 

13.6 Quantidade de veículos a gás natural Veículos - - - - - - - 

13.7 Quantidade de veículos híbridos Veículos - - 3 3 - - - 

13.8 Quantidade de veículos elétricos Veículos - - - - - - - 

13.9 Quantidade de Veículos (= 13.2 + 13.3 + 13.4 + 
13.5 +13.6 + 13.7 + 13.8) 

Veículos 39 42 38 40 2,6% 5,3% - 

13.10 Quantidade de veículos de serviço Veículos 25 25 20 22 -12,0% 10,0% - 

13.12 Quantidade de veículos para transporte de 
magistrados 

Veículos 14 17 18 18 28,6% 0,0% - 

13.14 Gasto com manutenção de veículos R$ 78.496,00 110.761,85 117.096,73 92.860,55 18,3% -20,7% ☺ 

13.15 Gasto relativo com manutenção dos veículos (= 
13.14 / 13.9) 

R$ / veículo 2.012,72 2.637,19 3.081,49 2.322,00 15,4% -24,6% ☺ 

13.16 Gastos com contratos de motoristas R$ - - -  - - - 

13.17 Gasto relativo com contrato de motoristas (= 
13.16 / 13.9) 

R$ / veículo - - -  - - - 
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Eixo 7: Deslocamento de 

pessoal, bens e materiais 

 

 

 

COMBUSTÍVEL 

 

No âmbito do TRT4 são 
consumidos gasolina e óleo diesel 
para abastecimento dos veículos.  
 
Algumas ações, como o 
agrupamento de chamados e a 
atualização da frota com a 
aquisição de veículos mais 
econômicos, têm colaborado para 
a redução no consumo, sendo 
30,2% na gasolina e 24,3% no 
diesel. 

Combustível 

Série histórica de consumo: Indicador 14.5 Consumo relativo de álcool e gasolina 
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A projeção de redução no consumo relativo de gasolina e diesel, identificada no relatório semestral de 

desempenho do PLS, foi confirmada. A redução no consumo de combustível se deve à aquisição de veículos 

mais econômicos, incluindo três híbridos. 

 

Em comparação com o ano de 2017, houve redução de todos os indicadores aferidos no tema “Combustível”. 

 

Não existem objetivos e metas relacionados a esse indicador no PLS-TRT4. 
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Tabela – Evolução do indicador – Combustível 

Anexo I – Resolução CNJ nº 201/2015 

Código Nome do Indicador Unidade de 

Medida 
2015 2016 2017 2018 Diferença 

2018x2015 
Diferença 

2018x2017 
Análise 

14.1 Consumo de gasolina Litros 29.985,00 20.383,38 25.036,26 20.929,52 -30,2% -16,4% ☺ 

14.2 Consumo de etanol Litros - - - - 0,0% 0,0% - 

14.3 Consumo de diesel Litros 7.404,00 6.742,10 6.306,38 5.606,76 -24,3% -11,1% ☺ 

14.4 Consumo de gás natural m³ - - - - 0,0% 0,0% - 

14.5 Consumo relativo de álcool e gasolina [= (14.1 + 14.2) / 
(13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.7)] 

Litros / Veículo 999,50 617,68 834,54 697,65 -30,2% -16,4% ☺ 

14.6 Consumo relativo de diesel (= 14.3 / 13.5) Litros / Veículo 822,67 749,12 788,30 560,68 -31,8% -28,9% ☺ 

14.7 Consumo relativo de gás natural (= 14.4 / 13.6) m³ / Veículo - - - - 0,0% 0,0% - 
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Eixo 7: 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. 

Uso da bicicleta 

Série histórica: Índice de edificações com bicicletário instalado (indicador criado pelo TRT4)  
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Objetivo: Promover o uso da bicicleta para os deslocamentos de casa para o trabalho 

Meta: Aumentar em 50% o número de unidades judiciárias do interior com bicicletários instalados 

META ATINGIDA – Aumento de 50% nas unidades com bicicletários em 2018, em relação a 2017 

 

Ações realizadas: 

- Ação proativa de instalação de bicicletários nas unidades do interior 

- Realização de passeio ciclístico alusivo ao Dia Mundial sem Carro (22 de setembro) 

- Publicação de notícias com estímulo ao uso da bicicleta 
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vf 

Banner referente ao passeio ciclístico “Dia Mundial sem 
Carro”; foto do referido passeio realizado em 22/09/2018 
(créditos: Secom/TRT4) e publicação de notícia no Portal 
Vox “Use a bicicleta para não ficar parado” (créditos: 
Secom/TRT4). 
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CONCLUSÃO

 

CONCLUSÃO 

 

Neste item é apresentada a conclusão do 

relatório, bem como a consolidação das 

metas que compõe o Índice de 

Atendimento das Metas do Plano de 

Logística Sustentável, indicador do Plano 

Estratégico Institucional do TRT4. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme determinado no Processo Administrativo nº 0005999-05.2017.5.04.0000, que tratou da análise do Acórdão TCU nº 1056/2017 – 

Auditoria em sustentabilidade na administração pública, o PLS foi vinculado ao Plano Estratégico Institucional (PEI) a partir do ano de 

2018, com a inclusão neste último de um indicador denominado “Índice de Atendimento das Metas do Plano de Logística Sustentável”, cujo 

objetivo é “Atingir 80% das metas do PLS”. Para viabilizar tal mensuração, a partir da revisão do PLS realizada em 2018 foram definidas 

onze metas quantificáveis. Dessa forma, o atingimento do percentual estabelecido no PEI se dá com o atingimento de, no mínimo, nove 

dessas metas-base.  

 

Abaixo estão listados os resultados atingidos ao final do ano de 2018. 

 

Meta-base Resultado alcançado em 2018, em relação a 2017 Meta 

Reduzir em 2% o consumo de papel Redução de 27% no consumo de papel Meta atingida 

Reduzir em 1% o consumo de copos descartáveis Redução de 14,5% no consumo de copos descartáveis Meta atingida 

Reduzir em 2% o consumo de água envasa em 

embalagens descartáveis 

Redução de 49,8% no consumo de água envasada em 

embalagens descartáveis 

Meta atingida 

Reduzir em 2% o consumo de toner Redução de 38% no consumo de toner Meta atingida 

Reduzir em 3% o consumo de energia elétrica Redução de 2,5% do consumo de energia Meta não atingida 

Reduzir em 3% o consumo de água Redução de 8,2% no consumo de água Meta atingida 

Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) e implantar em 30% das unidades até 

o final de 2018, 70% até o final de 2019 e 100% até o 

final de 2020 

O PGRS foi elaborado e foi aprovado por meio da Portaria TRT4 nº 

7.505/2018, publicada em 24/01/2019 

Meta não atingida 
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Meta-base Resultado alcançado em 2018, em relação a 2017 Meta 

Aumentar em 10% o número de ações no total, 

somadas as de qualidade de vida no trabalho, as 

solidárias e as de inclusão 

Aumento de 300% na quantidade de ações voltadas à temática da 

qualidade de vida no ano de 2018, em relação ao ano de 2017 

Meta atingida 

Publicar, no mínimo, 50 notícias sobre sustentabilidade Publicadas 129 notícias sobre a temática de sustentabilidade Meta atingida 

Aumentar em 10% o número de ações de capacitação 

na temática socioambiental 

Aumento de 15,4% no número de capacitações da temática 

socioambiental no ano de 2018, em relação a 2017 

Meta atingida 

Aumentar em 50% o número de unidades judiciárias do 

interior com bicicletários instalados 

Aumento de 50% nas unidades com bicicletários em 2018, em 

relação a 2017 

Meta atingida 

 

Assim, o “Índice de Atendimento das Metas do Plano de Logística Sustentável” ficou em 82%, frente à meta global de 80%.  

 

Com relação aos indicadores de forma geral, cabe concluir que o PLS vem apresentando resultados bastante relevantes nos últimos anos, 

representando importante ferramenta para as adequações que serão necessárias em decorrência do cenário orçamentário futuro.  

 

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. 

 

 

 



 

 

 

Diretoria-Geral 

Unidade Socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

socioambiental@trt4.jus.br 

(51) 3255.2192 


