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APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao que determina o artigo 22 da Resolução CNJ nº 201/2015,
apresentamos o Relatório de Monitoramento de indicadores que compõem o Plano de Logística
Sustentável do TRT da 16ª Região do período de 2016 a 2020, o qual, na forma do art. 23 do
mesmo diploma conterá: 1) consolidação dos resultados alcançados; 2) a evolução do desempenho
dos indicadores estratégicos do deste TRT com foco socioambiental e econômico, de acordo com o
previsto no Anexo I e 3) a identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o
ano subsequente.

O presente relatório demonstra o empenho do órgão em estabelecer práticas
de gestão sustentável, otimizando o uso de recursos naturais, minimizando desperdício e custos,
reduzindo a geração de resíduos e melhorando o bem estar dos servidores, magistrados e
jurisdicionados do Tribunal.

Para avaliação dos resultados propostos pela Portaria GP N 1187/2015,
referente ao Plano de Logística Sustentável deste tribunal, foi utilizado a seguinte metodologia:

Monitoramento dos dados de consumo por meio de consulta às contas de limpeza, vigilância,
reforma, energia elétrica, água/esgoto, telefonia, etc.;

 Consulta mensal aos setores responsáveis pelo gerenciamento de recursos contemplados nas
metas do PLS, como papel, copo descartável, impressão, etc.;

 Reuniões periódicas da Comissão Ambiental onde são apresentados os resultados e discutidos
procedimentos futuros para melhorar a efetividade das ações implementas.

Cabe observar como fator influenciador dos resultados ora apresentados, a
alteração que a Pandemia causada pelo Novo Coronavírus, promoveu em toda sociedade, e, no
caso em particular, nos órgãos públicos, que, como forma de conter o avanço da doença, deslocou
a maioria do seu contingente funcional para prestar serviços na modalidade remota.

Passemos agora à analise dos indicadores:



PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIDO EM 2020:
 Controle do consumo por meio de redução gradual no fornecimento de papéis A4, configuração das impressoras para

imprimir frente e verso, reaproveitamento do material impresso em apenas um lado p/impressão de rascunhos.
rascunhos, confecção de blocos de rascunho e anotação.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
Quantidade Consumida:
 Redução de 55% no consumo de papel , o que equivale a uma economia de 1.498 resmas.
Valor Gasto:
 Redução de 55% no valor gasto com papel , gerando uma economia de R$ 21.633,07.

PLANO DE AÇÃO A SER DESENVOLVIDO EM 2021:

 Implementar novos procedimentos para fornecimento de papel.

RESULTADO: META CUMPRIDA



PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIDO EM 2020:
 Controle do consumo por meio de redução gradual no fornecimento de copos descartáveis; Incentivo ao uso de canecas

personalizadas.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
Quantidade Consumida:
 Redução de 60% de copos descartáveis = economia de 2.831 centos.
Valor Gasto:
 Redução de 60% nos gastos com copos descartáveis = economia de R$ 5.183,00.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
 Manter o controle no consumo, com incentivo de uso de canecas personalizadas.

RESULTADO: META CUMPRIDA



PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIDO EM 2020:
 Incentivo a instalação de filtros e/ou purificadores de água.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
 Redução de 64% de embalagens plásticas retornáveis – equivalente a 4.296 garrafões de 20l
Valor Gasto:
Redução de 68% = economia de R$ 22.154,00

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:

 Reforçar o incentivo à instalação dos equipamentos de filtragem/purificação de água.



A número de impressões sofreu uma alteração na
formula do cálculo, passando a ter como base a
quantidade de papel consumida, uma vez que esta é a
finalidade precípua deste material. Assim sendo,
deixamos de mencionar a meta, por estar em
desacordo com esta nova metodologia. Salientamos,
entretanto, que, não obstante esta alteração na
maneira de calcular , o gráfico de evolução deste
indicador não apresenta variação.

PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIDO EM 2020:
 Controle do consumo por meio de redução gradual no fornecimento de papéis A4, dar preferência à impressão em pdf,

usar ecofonte, etc.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
 Redução de 58% de folhas de impressão = equivalente a 1.179.675 folhas de papel A4.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:

 Reforçar as recomendações proferidas em 2020.



PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM 2020:   
 Incentivo ao uso de mecanismos de comunicação interno (email, spark, etc).

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
 Redução de 34% no gasto com telefonia = economia de R$ 96.517,96

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
 Manter a estratégia desenvolvida em 2020.

RESULTADO: ACIMA DA META



PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIDO EM 2020:
 Incentivo a economia de energia (desligar monitores/luzes/aparelhos de ar condicionado quando sair da sala, etc.),

revisão do contrato de energia visando à racionalização em razão da real demanda de energia elétrica.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
Quantidade Consumida (KWH):
 Redução do consumo em 20% - economia de 488.38KWH
Valor Gasto:
 Redução de 21% no gasto com energia elétrica = economia de R$ 386.281,00.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTDO EM 2021:
 Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional.

RESULTADO: META CUMPRIDA



PLANO DE AÇÃO EXECUTADO 2020:
 Incentivo a economia de água nos lavabos, instalação de torneiras hidromecânicas e Sistema de acionamento com dois

volumes para bacia sanitária, inspeção periódica nas tubulações para verificar a existência de vazamentos.

RESULTADOS OBTIDOS EM 2020 (2020/2019):
Quantidade Consumida (M³):
 Redução de 37% no consumo de água = economia de 5.911 M³.
Valor Gasto:
 Redução de 38% no valor gasto com serviço de água/esgoto = economia de R$ 142.934,00.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
 Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional.

RESULTADO: META CUMPRIDA



PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM 2020:
 Efetuada a coleta seletiva nos prédios da capital, em consonância com a Resolução CONAMA 275/2001, o Decreto

5.940/2006, a Lei 12.305/2010 e demais legislação pertinente.
 Embora destine 100% dos resíduos recicláveis coletados nos prédios da capital, às cooperativas de reciclagem locais, não houve ainda

uma adequação de logística de coleta nas Varas do Trabalho do interior do Estado, frente à dificuldade de cadastro de cooperativas
regulares. Em 2016 foi coletado grande quantidade de material que já encontrava armazenado e a partir de 2017 o numero foi caindo em
virtude da conscientização dos magistrados e servidores com relação ao desperdício do papel, redundando, inclusive no monitoramento
mais rigoroso de saída deste material de consumo do almoxarifado, despencando, inclusive, o consumo do mesmo,

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
Quantidade coletada (kg):
 Redução de 35% no resíduos coletados.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
 Adequação de logística de coleta nas Varas do Trabalho do interior do Estado, efetuando o cadastro as cooperativas regulares.

OBS: ECOPONTO – FORUM ASTOLFO SERRA
Foram coletados 32.470kg de resíduo, sendo: Papel/Papelão: 26.194kg; Plástico: 3.301kg; Metal: 1.309kg, Vidro: 718kg e outros: 947kg

RESULTADO: META PARCIALMENTE CUMPRIDA



PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM 2020:
 Implantação de ação preventiva para manutenção predial.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):

Valor Gasto:
 Não houve gasto com reformas no ano de 2020 – economizando, portanto, R$ 1.188.553.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
Implementar manutenções periódicas.

RESULTADO: META CUMPRIDA



PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM 2020:
 Revisão do contrato de limpeza adequando-o à situação econômica atual.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):

Valor Gasto:
 Redução de 19% no valor gasto com limpeza e manutenção das instalações = economia de R$ 366.772

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
Revisão do contrato de limpeza adequando-o à situação econômica do órgão.

RESULTADO: META CUMPRIDA



PLANO DE AÇÃO EXECUTADO 2020:
 Revisão do contrato adequando-o à situação econômica atual, implantação sistemas CFTV e Câmeras nas Varas do Interior e Prédio da

praça Deodoro.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
Valor Gasto:
 Redução de 6,9% no valor gasto com vigilância armada = economia de R$ 171.498

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
Revisão do contrato adequando-o à situação econômica do órgão.

RESULTADO: META CUMPRIDA



KM – QUILOMETRAGEM.

PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM 2020:
 Planejamento mensal das viagens a realizar.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
 Redução de 64% nas viagens realizadas = equivalente a

321.450Km.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
Reduzir a quantidade de viagens.

QVE – QTDE TOTAL DE VEÍCULOS

PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM 2020:
 Avaliação do estado de conservação e uso dos veículos.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
 Baixa patrimonial de 1 veículo.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:

 Tratativas p/alienação de mais 15 veículos.



PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM 2020:

 Revisão do contrato adequando-o à situação de pandemia-
COVID, c/redução de 5 postos de trabalho a partir março/20.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):

Valor Gasto:
 Redução de 14% no valor gasto = economia de R$ 83.480.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
 Revisão do contrato adequando-o à situação econômica do

Órgão.

PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM 2020:
 Redução da do consumo, em função da situação pandêmica do

país.

RESULTADOS OBTIDOS (2020/2019):
Valor Gasto:
 Redução de 63% no gasto com manutenção de

veículos = economia de R$ 168.165.

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
 Tratativas para redução do numero de veículos em circulação.

RESULTADO: META CUMPRIDA     RESULTADO: META CUMPRIDA



PLANO DE AÇÃO RELIZADO EM 2020:
 Diminuição nós deslocamento dos veículos tanto na capital, como para o interior do Estado, em virtude da Pandemia-.viagens ao

interior do Estado, aglutinação de tarefas para evitar viagens repetidas para um mesmo destino.

RESULTADOS OBTIDOS (JAN-DEZ/20):
 Redução de 63% no consumo de combustível = economia de R$ 36.558

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO EM 2021:
 Planejamento dos deslocamentos a realizar e aglutinação das demandas para evitar viagens repetitivas para o mesmo destino..

RESULTADO: META CUMPRIDA



O ano de 2020 foi atípico. Devido a pandemia do Coronavírus, como medida de prevenção, os órgãos públicos
intensificaram a modalidade de trabalho à distância, o que dificultou a realização e participação em ações de
qualidade de vida. Entretanto, apesar disto, realizamos as ações abaixo relacionadas:

 Vacinação contra COVID19 e H1N1 – 213 vacinados;
 Teste CIVID19 – 250 pessoas testadas.
 Projeto CUIDAR-SE: 73 atendimentos.
 Jornada da Inteligência Emocional – 16 participantes;
 Palestra: Método definitivo de Gestão da Emoção: 93 participantes;
 Palestra: A era da ansiedade: 84 participantes
 Treinamento DL – Águia Real – 01 participante.



CONSIDERAÇÕES:
 O ano de 2020 foi atípico. Devido a pandemia do Coronavírus, como medida de prevenção, os órgãos públicos
intensificaram a modalidade de trabalho à distância, o que dificultou a realização e participação em ações de
capacitação.

RESULTADO: SEM RESULTADO NO PERÍODO



O Plano de Logística Sustentável do CNJ – PLS/TRT16, instituído pela Portaria GP/TRT16 Nº 1187 em 18 de
dezembro de 2015, apresentou e formalizou os objetivos e propostas do TRT da 16ª Região quanto ao tema
sustentabilidade no decorrer do qüinqüênio 2016-2020. A partir de sua publicação, iniciou-se a fase de execução e
monitoramento do plano.
De acordo com a metodologia adotada, a medição do desempenho acontece a cada seis meses, quando as unidades
fornecem os resultados apurados no período em análise para serem organizados e analisados pela Comissão
Gestora do PLS.
Como ressaltado na apresentação, a alteração na modalidade de trabalho remoto beneficiou alguns indicadores,
gerando economia e prejudicou outros , visto que , para estes, a presencialidade é essencial.

ANÁLISE DESEMPENHO DOS INDICADORES:

 META CUMPRIDA: 12 indicadores

( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,10,11, 12a, 12b, 13) ;

 META PARCIALMENTE CUMPRIDA: 2 

(ind. 8 e 14)

META NÃO CUMPRIDA: 2 indicadores

(5, 15);
Obs. Incluiu-se em meta cumprida os indicadores que, embora não
tivessem metas estipuladas, apresentaram resultado positivo em relação
à execução do ano anterior (2019).

ECONOMIA REGISTRADA NO PERÍODO:

R$ 2.689.728,57 


