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1. Introdução 
 
 

O termo “sustentabilidade” está intimamente ligado ao desenvolvimento sus-
tentável e baseia-se na viabilidade econômica, justiça social e conservação ambiental de um 
projeto ou ação. 

O conceito de sustentabilidade mais consagrado foi extraído do relatório "O 
Nosso Futuro Comum", publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, chefiada pela então Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brund-
tland. O "Relatório Brundtland", como ficou conhecido, definiu desenvolvimento susten-
tável como: “Suprir as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das 
futuras gerações satisfazerem as necessidades de seu tempo”. 

Neste sentido, o Tribunal vem desenvolvendo diversas ações relacionadas 
com a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade e a necessidade de construção de 
uma consciência ecológica entre os magistrados, servidores e usuários da Justiça do Traba-
lho. 

Essa temática teve como marco no TRT21 o ano de 2001, com a instituição do 
Programa de Coleta Seletiva de Lixo e a aquisição de recipientes para acondicionamento 
de materiais recicláveis que foram disponibilizados em pontos estratégicos no Complexo 
Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto. 

Após essa data o Tribunal continuou desenvolvendo diversas ações e projetos 
relacionados ao tema, merecendo destaque: a) PURA TRT21 - Programa de Uso Racional 
de Água e seu Reaproveitamento, que consiste em um conjunto de ações que propiciam, 
sem prejudicar o atendimento aos requisitos de desempenho necessários, o uso Racional da 
água nos imóveis utilizados pela Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte; tendo como 
objetivo principal conscientizar e promover o uso racional da água através da implementa-
ção de ações específicas; b) Adote uma Árvore, que tem por finalidade proporcionar um 
melhor ambiente de trabalho, por meio do plantio de mudas obtidas por doações realizadas 
por magistrados, servidores e usuários desta justiça especializada, propiciando um ambien-
te de trabalho mais agradável e uma maior conscientização ambiental; e c) Habeas Copos, 
cujo objetivo consiste na distribuição de canecas de porcelana aos magistrados e servidores 
objetivando a diminuição de consumo de copos descartáveis na justiça trabalhista do estado 
do Rio Grande do Norte. 

Em 2010, instituiu-se neste Tribunal, a Semana do Meio Ambiente que,    
além de gerar uma maior conscientização socioambiental entre a sociedade, servidores e 
magistrados, visa difundir as ações e os projetos do Tribunal. A realização do evento acon-
tece próximo à comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente, 5 de junho. 

O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 70/2009, que dis-
põe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, determinou 
que os Tribunais elaborassem os seus respectivos planejamentos, alinhados ao Plano Estra-
tégico Nacional, com abrangência mínima de 5 (cinco) anos. 

O tema Responsabilidade Socioambiental integra o Plano Estratégico Ins-
titucional desta Corte Trabalhista desde a sua primeira edição (2010-2014), figurando, in-
clusive, entre os valores e objetivos estratégicos. 

No atual Plano Estratégico Institucional (2015-2020), o tema Responsabili-
dade Socioambiental tem como objetivo Promover, ampliar e fortalecer a responsabilida-
de socioambiental. O projeto associado ao referido objetivo consiste na elaboração do Pla-
no de Logística Sustentável do TRT21 (PLS-TRT21). 
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A Resolução nº. 201, de 3 de março de 2015, publicada pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça – CNJ, dispôs sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socio-
ambientais nos órgãos e Conselhos do Poder Judiciário e a implantação do respectivo Plano 
de Logística Sustentável - PLS. 

Em obediência à Resolução supracitada, foi criado o Setor de Responsabilida-
de Socioambiental e também constituída, através do Ato TRT-GP nº. 485/2015, a Comissão 
Gestora do PLS-TRT21, que tem a atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Pla-
no de Logística Sustentável do Tribunal da 21ª Região. 

O PLS é um instrumento de planejamento com objetivos e responsabilidades 
definidas, onde são identificadas ações, metas, prazos de execução e formas de monitora-
mento e avaliação, que possibilitam à instituição estabelecer e acompanhar práticas de sus-
tentabilidade e racionalização de gastos e processos. 

O art. 14 da Resolução nº. 201/2015 do CNJ define o conteúdo mínimo do 
PLS: 

"Art. 14. O PLS-PJ deverá conter, no mínimo: 
I – relatório consolidado do inventário de bens e materiais do 
órgão, com a identificação dos itens nos quais foram inseridos 
critérios de sustentabilidade quando de sua aquisição; 
II – práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo 
consciente de materiais e serviços; 
III – responsabilidades, metodologia de implementação, avalia-
ção do plano e monitoramento dos dados; 
IV – ações de divulgação, sensibilização e capacitação." 

 
O Plano de Logística Sustentável do Tribunal regional da 21ª Região - PLS-

TRT21 abrangerá treze temas, quais sejam: material de consumo; impressão de documen-
tos e equipamentos instalados; energia elétrica; água e esgoto; gestão de resíduos; quali-
dade de vida no ambiente de trabalho; telefonia; vigilância; limpeza; combustível; veículos; 
obras e capacitação de magistrados e servidores em educação socioambiental. Para cada 
tema serão propostas ações destinadas ao atendimento de um objetivo. 

 

2. Finalidade 

Este  Plano de Logística Sustentável objetiva consolidar, organizar, aprimorar 
e sistematizar as boas práticas de sustentabilidade já em andamento no Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região e fornecer diretrizes para novas ações.  

 

3. Metodologia 

A metodologia adotada para elaboração do presente Plano teve como prelimi-
nar a realização de levantamento das ações de sustentabilidade já adotadas no âmbito des-
te Tribunal. 

Após a realização desse levantamento foram feitas algumas reuniões entre a 
gerente do projeto e os membros da comissão de elaboração do PLS, muitas vezes individu-
almente, para discutir alguns tópicos tratados na Resolução nº. 201/2015 do CNJ e também 
para debater sobre novas ações que poderiam ser adotadas pelo Tribunal para atingir seus 
objetivos com relação a sustentabilidade. 
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Foi feita, também, uma reunião com todos os participantes da comissão ges-
tora do PLS,  quando foram apresentados para o grupo os principais pontos de caráter geral  
e específicos da resolução supra citada, e definida a contribuição inicial que cada um dos 
participantes daria para o PLS do TRT21. 

Nesta ocasião foram distribuídas planilhas,  entre os componentes da comis-
são, com os temas específicos de cada um, para preenchimento dos seguintes itens: objeti-
vo, plano de ações, local, responsável, prazo, etapas, situação, recursos, indicadores - mi-
nimamente já definidos pela Resolução nº. 201/2015 - e correspondentes metas.  

As planilhas preenchidas foram enviadas para o Setor de Responsabilidade 
Socioambiental para a realização da compilação dos dados. Após preenchido e revisado o 
Plano pelos componentes da Comissão, foi feita uma reunião com a equipe para aprovação 
final do PLS-TRT21. 

O PLS do TRT21 seguiu parte da metodologia  inspirada no Balanced Score-
card - BSC. Essa metodologia é utilizada mundialmente para descrição de objetivos estraté-
gicos, com indicadores de desempenho, metas e planos de ação. 

O sistema BSC permite traduzir a estratégia em ações operacionais e contro-
lá-las, direcionando os esforços para a sua realização, conforme figura abaixo. 

 

 

 

Essa sequência de ações constitui o ciclo conhecido como PDCA: planejar 
(plan), executar (do), verificar (check) e revisar, atuando corretivamente para a melhora do 
desempenho (act). Ao “girar o PDCA”, a organização pode identificar em quais processos 
está falhando e em quais precisa melhorar, gerando o aprimoramento contínuo. 

O PLS levou em consideração as orientações da Resolução nº. 201, de 3 de 
março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que sugere em seu art. 16 que as práticas 
de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais e serviços deverão 
abranger, no mínimo, os seguintes temas: 

� uso eficiente de insumos e materiais considerando, inclusive, a 
implantação do PJe e a informatização dos processos e procedimentos 
administrativos, 

� energia elétrica; 
� água e esgoto; 
� gestão de resíduos; 
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� qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
� sensibilização e capacitação contínua do corpo funcional, força auxiliar e, 

quando for o caso, de outras partes interessadas;  
� contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, 

equipamentos, combustível, serviços de vigilância, de limpeza, de 
telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de 
manutenção predial;  

� deslocamento de pessoal, bens e materiais considerando todos os meios 
de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de 
substâncias poluentes. 

 
A execução do Plano ficará a cargo das unidades envolvidas na implementa-

ção de cada ação e de seus respectivos responsáveis, e o monitoramento do plano ficará a 
cargo da Coordenadoria de Logística e Patrimônio - CLP, Setor de Responsabilidade Socio-
ambiental - Sersa e Setor de Estatística - Sest. 

 

4. Identidade da Responsabilidade Socioambiental 

Tomando por base o Mapa Estratégico do TRT da 21ª Região (2015-2020), foi 
construído o Mapa Temático da Responsabilidade Socioambiental, onde foram definidos a 
missão, visão de futuro e os valores da instituição com relação ao tema Responsabilidade 
Socioambiental. A definição da identidade da organização, juntamente com a análise de 
ambiente, compõem o referencial estratégico que serve de base para o estabelecimento dos 
objetivos do Tribunal e do Setor de Responsabilidade Socioambiental, além de nortear as 
unidades que contribuem para o alcance dos objetivos traçados. 

Missão (o que a instituição deve fazer) é a razão de ser uma instituição. É uma 
declaração de propósito ampla e duradoura 

 

 

 

 

Visão (o que a instituição deseja ser?) expressa como a organização deseja ser 
vista no futuro. 

 

 
 

 

 

Valores Institucionais (o que é importante para a instituição): São virtudes 
desejáveis ou características básicas positivas que a instituição quer preservar, adquirir ou 
incentivar. São princípios que norteiam as ações institucionais que orientam a conduta e o 
padrão de comportamento dos indivíduos. 

 

 

 

Missão 
Promover ações em busca de um meio ambiente saudável e sustentável,  

motivando e sensibilizando as pessoas para a utilização responsável           
dos recursos. 

Visão 
Ser reconhecida como instituição atuante, proativa e efetiva que prima pela 

preservação ambiental, consumo consciente e qualidade de vida. 
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Valores 

 

Acessibilidade 
 proporcionar condição para utilização, com 

segurança e autonomia, dos serviços, 
dispositivos, sistemas e informações, a 

todas as pessoas. 

 

Comprometimento 
Atuar com dedicação, empenho e 

envolvimento em suas atividades para que 
as coisas funcionem da melhor forma 

possível. 

Efetividade 
É a capacidade de se promover os 

resultados pretendidos. 
 

 

Ética 
Conduta do ser humano com a natureza, 

cuja base está na conscientização 
ambiental e no compromisso 

preservacionista, onde o objetivo é a 
conservação da vida global. 

Inovação 
Criar caminhos ou estratégias diferentes, 

aos habituais meios para atingir 
determinado objetivo. 

 

Proatividade 
Ato de prever necessidades e agir 

tempestivamente, de forma eficiente. 
 

Preservação do meio ambiente 
Proteger o ambiente em níveis individuais, 
organizacionais e coletivos, para o benefício 

tanto do meio ambiente quanto da sociedade. 

 

Racionalização dos recursos 
Consumir apenas o que se necessita, 

evitando o desperdício. 
 

Respeito à diversidade humana 
Respeitar a variedade e convivência de 
pensamentos, características físicas e 

elementos culturais, diferentes entre si, em 
determinado assunto, situação ou ambiente. 

 

Sustentabilidade 
Suprir as necessidades do presente, sem 
comprometer a possibilidade das futuras 

gerações satisfazerem as necessidades do 
seu tempo. 

 
 

5.  Objetivos Estratégicos da Responsabilidade So-
cioambiental 

 
� promover a gestão eficiente e eficaz dos recursos ambientais e econômicos; 

� incluir critérios de sustentabilidade, sempre que possível,  em suas aquisições e 
contratações; 

� adaptar as instalações e as edificações para melhor utilização e aproveitamento dos 
recursos naturais; 

� estabelecer parcerias, visando à reciclagem de resíduos ou à destinação ambientalmente 
correta; 

� promover a qualidade de vida no ambiente do trabalho; 
� capacitar o corpo funcional1 e sensibilizar a força de trabalho auxiliar2 para 

conscientização da necessidade de adoção de hábitos voltados ao bem estar social e ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado; e 

� aprimorar a comunicação institucional, interna e externa, sobre as medidas 
socioambientais adotadas pelo TRT21. 

                                                 
1   Magistrados e servidores.  
2   Funcionários terceirizados e estagiários. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA TEMÁTICO DA MAPA TEMÁTICO DA MAPA TEMÁTICO DA MAPA TEMÁTICO DA RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE     
SOCIOAMBIENTAL DO TRT 21SOCIOAMBIENTAL DO TRT 21SOCIOAMBIENTAL DO TRT 21SOCIOAMBIENTAL DO TRT 21    

MISSÃO 
Promover ações em busca de um meio ambiente saudá-
vel e sustentável,  motivando e sensibilizado as pessoas 

para a utilização responsável dos recursos. 
 

VISÃO 
Ser reconhecida como instituição atuante, proativa e 

efetiva que prima pela preservação ambiental, consumo 
consciente e qualidade de vida. 

VALORES 
Acessibilidade ●  Comprometimento ●  Efetividade  ●  Ética ●  Inovação ●  Preservação do meio ambiente       

Proatividade  ●  Racionalização dos recursos ●  Respeito à diversidade humana  ● Sustentabilidade 
 

Incluir critérios de sustentabilida-
de, sempre que possível, em suas 

aquisições e contratações 

Promover a gestão eficiente 
e eficaz dos recursos ambi-

entais e econômicos 

Adaptar as instalações e as edifica-
ções para melhor utilização e apro-
veitamento dos recursos naturais 

 
Promover a qualidade de vida no 

ambiente do trabalho 

Estabelecer parcerias, vi-
sando à reciclagem de resí-
duos ou à destinação ambi-

entalmente correta 

Aprimorar a comunicação institu-
cional, interna e externa, sobre as 
medidas socioambientais adotadas 

pelo TRT21 

Capacitar o corpo funcional e sensibilizar a força de tra-
balho auxiliar para conscientização da necessidade de 
adoção de hábitos voltados ao bem estar social e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado 
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6. Implementação e Avaliação 

Conforme dispõe a Resolução 201/2015 do CNJ, compete à Comissão Gestora 
do PLS do TRT21, constituída pelo Ato TRT-GP nº. 485, de 04/08/2015, a elaboração do 
plano, o monitoramento de seu cumprimento, a avaliação contínua de seus resultados e a 
revisão periódica de seu conteúdo. 

 Após aprovação pelo Tribunal Pleno do TRT 21, o PLS deverá ser publicado no 
sítio eletrônico do TRT21 – www.trt21.jus.br – para conhecimento do seu conteúdo por toda 
a sociedade. Os resultados dos indicadores de desempenho, obtidos a partir da implantação 
das ações definidas no PLS, também deverão ser publicados, ao final de cada semestre.  

Anualmente deverá ser elaborado relatório de desempenho do PLS. Este rela-
tório conterá a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos ao longo do período, 
assim como a relação de iniciativas a serem desenvolvidas e/ou modificadas para o ano 
seguinte. O referido documento deverá ser encaminhado ao CNJ até do dia 20 de dezembro 
de cada ano. 

Importante destacar, que todas as unidades envolvidas com os temas trata-
dos no PLS deverão encaminhar, através do e-mail, impreterivelmente, até o dia 15 do mês  
subsequente ao da medição, ,para o Setor de Responsabilidade Socioambiental, os valores 
consumidos por mês para que os indicadores possam ser alimentados. 

 

7. Diagnóstico 

O planejamento é um processo gerencial de formulação de programas de a-
ções, de acordo com um objetivo preestabelecido, para a execução em âmbito institucional. 
Para sua elaboração é importante a realização do diagnóstico, cujo resultado e recomenda-
ções servem de base para a identificação de oportunidade de melhorias, norteando a ado-
ção de soluções que farão parte do PLS. 

Sendo assim, procedeu-se ao levantamento dos atos e portarias relacionados 
ao tema de sustentabilidade, além das práticas adotadas sobre esse assunto, no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 

 

7.1. Atos e Portarias relacionados com sustentabilidade 

� Ato TRT/GP nº. 170/2001 - institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 

� Resolução Administrativa nº.  45/2007 - Institui o Sistema Integrado de Pro-
tocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos denominado e-Doc. 

� Portaria TRT/GP nº. 243/2007 - cria a Comissão Permanente de Planejamento 
Ambiental. 

� Ato TRT/GP nº. 515/2008 - cria o Programa de Uso Racional de Água e seu Re-
aproveitamento – PURA TRT21. 

� Portaria TRT/GP nº. 211/2011 - Disciplina a tramitação de processo, a petição 
administrativa, os requerimentos, a comunicação de atos, o recebimento, o arqui-
vamento e a transmissão de documentos realizados por meio de Processo Adminis-
trativo Virtual - PROAD. 

� Ato TRT/GP nº. 191/2013 - designa servidores para integrarem o Fórum Per-
manente de Contratações Sustentáveis. 

� Ato TRT/GP nº. 634/2013 - PJe - Regulamenta, de forma complementar, o Sis-
tema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho PJe-JT no âmbito do Tri-
bunal. 
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� Portaria TRT/GP nº. 289/2014 - designa servidores para darem apoio à Comis-
são de Planejamento Ambiental 

� Ato TRT/GP nº. 276/2015 - designa novos servidores para integrarem o Fórum 
Permanente de Contratações Sustentáveis. 

 

7.2. Práticas de sustentabilidade 

As ações já desenvolvidas pelo TRT21 e que estão relacionadas à sustentabili-
dade, foram mapeadas com o intuito de nortearem o Plano de Logística Sustentável.  

Muitas das ações listadas a seguir serão mantidas e algumas aprimoradas pa-
ra o alcance dos objetivos do PLS. 

 

7.2.1. Material de consumo 

� Papel 

Há algum tempo o Tribunal da 21ª Região já utiliza papel reciclado em grande 
parte de suas impressões, atendendo à determinação da alínea "a" da Recomendação nº. 
11, de 22/05/2007, do CNJ. 

Os servidores são orientados a utilizar o Malote Digital e o PROAD - Processo 
Administrativo Digital, e quando necessária impressão de documentos, utilizar o modo 
“frente e verso”. 

São adquiridas somente impressoras que imprimem, automaticamente, em 
frente e verso. Esta medida consta na alínea "c" da Recomendação acima mencionada. 

Em 2013 aconteceu uma grande mudança cultural no Tribunal, com a implan-
tação do PJe. A partir desse ano todos os processos judiciais passaram a tramitar exclusi-
vamente de forma eletrônica, reduzindo em torno de 25% o consumo de papel A4 branco e 
em 10% o papel A4 reciclado, conforme demonstrado nos gráficos a seguir: 
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Gráfico 1 

Consumo de resmas de papel branco A4 no período de 2012 a 2015 
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Fonte: Coordenadoria de Logística e Patrimônio 
 
 
 

Gráfico 2 

Consumo de resmas de papel reciclado no período de 2012 a 2015 
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Fonte: Coordenadoria de Logística e Patrimônio 
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� Copos Descartáveis 

 

Visando a reduzir a geração de lixo e colaborar com a preservação ambiental, 
a IV Semana do Meio Ambiente, ação anual promovida pela Comissão Permanente de Plane-
jamento Ambiental deste Regional, realizada no ano de 2013, teve como tema principal o 
projeto “habeas copos”, que distribuiu canecas de porcelana aos magistrados e servidores, 
objetivando a diminuição de consumo de copos descartáveis na justiça trabalhista do estado 
do Rio Grande do Norte. 

O TRT 21, em parceria com o Banco do Brasil, distribuiu para cada servidor e 
magistrado do Tribunal uma caneca de porcelana visando substituir o copo descartável. 

A ação de distribuição de canecas de porcelana ao corpo funcional em 2013, 
apesar de despertar o interesse para uma conscientização ecológica, não representou uma 
redução significativa na quantidade de copos descartáveis consumidos no Tribunal, confor-
me tabela do histórico do consumo de copos descartáveis de água, utilizadas no período de 
2012 até dezembro de 2014. 

No corrente ano destacamos outra iniciativa deste Regional, em prol do meio 
ambiente, que  consistiu na aquisição de quinhentas unidades de copos descartáveis de a-
mido de milho, para substituição gradativa do uso do copo de plástico. 

 

Gráfico 3 

Consumo de copos descartáveis de água no período de 2012 a 2015 
 

6.001

5.383
5.635

5.259

4000

4500

5000

5500

6000

6500

N
º 

de
 c

en
to

s

2012 2013 2014 2015

Anos
 

Fonte: Coordenadoria de Logística e Patrimônio 

 
* Foram comprados 4.500 centos de copos descartáveis para água, sendo que 3.500 centos 
foram de copos de plástico comum, correspondente a um gasto de R$ 8.960,00; e 1.000 
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pacotes com 50 unidades de copos biodegradáveis feito de amido de milho, adquiridos por 
um valor de R$ 7.490,00. 
 
 
 

Gráfico 4 

Consumo de copos descartáveis de café no período de 2012 a 2015 
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� Impressão de documentos e equipamentos instalados 
 

Visando à agilidade, transparência e redução do consumo do papel, esta Corte 
Trabalhista, através da Resolução nº. 45/2007, instituiu e disciplinou o uso de petições ele-
trônicas para os usuários dos certificados digitais V2 e V3 da Autoridade Certificadora Raiz 
Brasileira, bem como autorizou o uso do e-mail como canal de peticionamento eletrônico 
para fins de Protocolização de Documentos. 

 Aprimorando as ações, foram instituídos: 

a) o Malote Digital (Ato TRT/GP nº. 203/2009) - Implanta o sistema de envio 
de correspondências oficiais eletrônicas, como ofícios,  entre órgãos do Poder Judiciário, e 
memorandos, entre as diversas unidades desta justiça especializada; 

b) o PJe-JT - Processo Judicial Eletrônico (Ato TRT/GP nº. 634/2013) - dispo-
nibiliza estrutura aos usuários externos para consulta aos conteúdos dos autos digitais, bem 
como para promover o peticionamento eletrônico. À luz do Princípio da Máxima Automação, 
permite a otimização de diversas tarefas, dentre as quais, a adoção de plantão judiciário 
unificado e rotativo entre as unidades judiciárias com PJe-JT instalado. 

c) PROAD - Processo Administrativo Virtual (Portaria TRT/GP nº. 211/2011) - 
visa ao controle e à celeridade do processo administrativo eletrônico, proporcionado pelo 
uso da tecnologia da informação entre as unidades deste Regional, reduzindo sensivelmente 
o consumo de papel. 
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d) Disponibilização de Certificado Digital emitido pela Autoridade Brasileira 
Certificadora (ICP-Brasil) para o corpo funcional do TRT21. 

O Ato CSJT.GP.SG nº. 43/2013 instituiu o nivelamento de infraestrutura de TI 
por setor. O número desses equipamentos neste Regional foi reduzido com o compartilha-
mento de impressoras (a laser) de maior porte. As aquisições recentes de impressoras pos-
suem funcionalidade de contagem de impressões e disponibilização online desses dados. 

 

Gráfico 5 

Quantidade de impressões no TRT 21 no período de 2012 a 20153 
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� Energia Elétrica 
 

O TRT21, por meio da CEA, vem exigindo, nas licitações para aquisição de  
condicionadores de ar do tipo splits, que os equipamentos devem conter nas suas especifi-
cações o Selo procel e devem utilizar apenas o gás ecológico. Atualmente é priorizada a 
aquisição de equipamentos do tipo inverter, que possui melhor rendimento e consequente-
mente menor consumo de energia elétrica. 

Em 2014, foi homologada a licitação de um novo contrato de Manutenção de 
condicionadores de ar do tipo splits. Com o novo contrato os problemas apresentados pelos 
equipamentos são imediatamente solucionados, minimizando, com isso, o desconforto do 
usuário e sobrecarga dos demais equipamentos.  

Seguem algumas iniciativas relacionadas à redução nas despesas com energia 
elétrica geradas por equipamentos de ar-condicionado: 

• aquisição de um novo resfriador de água do sistema geral de condicionamento de ar 
(chiller), para substituição do equipamento mais antigo instalado no CJTMFF.  Com a 
desativação o antigo chiller o consumo de energia foi reduzido de  730kVA para 675kVA. 
Foi efetuada na troca do chiller a substituição dos cabos, adotando-se critérios rigorosos 

                                                 
3  Os valores deste gráfico foram estimados com base no consumo de resmas de papel branco e reciclado, menos 

15%,  correspondente às folhas que são impressas frente e verso e utilizadas para outros fins. 
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para o seu dimensionamento visando à redução de emissão de CO² e de perdas por 
efeito joule, visto se tratar de um equipamento de altíssima potência (acima de 200kW) 
e funcionamento prolongado, sendo responsável por uma parcela considerável do 
consumo total de energia da edificação; 

• a Fiscalização do contrato de manutenção do sistema de ar condicionado central do 
CJTMFF atuou no sentido de avaliar os procedimentos de manutenção preventiva e 
propôs ajustes com foco na melhoria e preservação do rendimento dos componentes do 
sistema, que inclui os 2 chillers; 

• reforma do tanque de termo-acumulação de água, de modo a assegurar a eficiência na 
climatização no horário de ponta, quando a tarifa de energia elétrica é mais cara. Com 
isso, além de economizar água, economizou-se energia também, visto que a isolação 
em perfeito estado diminuiu as perdas térmicas e consequentemente demandou menor 
atuação dos chillers. 

Outras iniciativas referente à redução do consumo de energia elétrica: 

• instalação de um novo gerador no CJTMFF de 500kVA cujas especificações priorizaram a 
adoção de combustível com menor concentração de enxofre (S-10), acarretando inclusi-
ve baixo consumo de combustível com essa operação. 

• instalação de sensores de presença nos halls de circulação e escadas do CJTMFF, de 
forma a automatizar a iluminação nestas áreas reduzindo o consumo, reduzindo o des-
perdício e aumentando a vida útil das lâmpadas; 

• substituição das  luminárias de emergência com lâmpadas fluorescentes por luminárias 
que utilizam LEDs, proporcionando maior autonomia e menor consumo de energia. 

• A título de experiência, foi aprovado pelo Tribunal Pleno a Resolução Administrativa nº. 
044/2015, que estabeleceu novo horário de funcionamento do Tribunal, das Varas do 
Trabalho e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho da 21ª Região, passando a 
funcionar no intervalo das 7h às 16h, e com atendimento ao público das 8h às 16h. Com 
esta alteração se espera que haja uma redução considerável do consumo e do gasto 
com energia elétrica.  

 

Gráfico 6 

Consumo de energia no período de 2012 a 2015 
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� Água e esgoto 

A Comissão para Implantação de Programa de Uso Racional da Água e seu 
Reaproveitamento foi instituída através do Ato TRT-GP nº. 515/2008, em 24/11/08, e teve 
como principal iniciativa a implantação do PURA TRT21 - Programa de Uso Racional de Água 
e seu Reaproveitamento do TRT 21. 

O PURA TRT 21 é um conjunto de ações que propiciam, sem prejudicar o      
atendimento aos requisitos de desempenho necessários, o uso Racional da água nos imó-
veis utilizados pela Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte; tendo como objetivo princi-
pal conscientizar e promover o uso racional da água através da implementação de ações 
específicas.  

Pode-se afirmar que tal ação contribui para a preservação do meio-ambiente, 
por meio da redução no consumo desse valioso recurso natural, e consequentemente, reduz 
o volume de esgotos gerados. Também promove a cidadania mediante campanhas de cons-
cientização relacionadas ao tema com foco nos servidores, magistrados, advogados, jurisdi-
cionados e na parcela da sociedade que de forma direta ou indireta se relaciona com o TRT 
da 21ª. Região. 

Ressaltamos que, com a implantação do PURA TRT21 no Complexo Judiciário 
Ministro Francisco Fausto, foram obtidos resultados valiosos, destacando a redução do con-
sumo per-capita médio (consumo médio por número de usuários) em 16,1% após a etapa 
de detecção e correção de vazamentos e redução do consumo per-capita médio (consumo 
médio por número de usuários) em 11,5% após a etapa de instalação de torneiras de fe-
chamento automático nos lavatórios e arejadores de vazão constante nas pias dos banhei-
ros e copas das edificações da capital e do interior. Outra iniciativa desenvolvida visando o 
uso racional de água  foi a execução de sistema de irrigação automatizado nos jardins do 
CJTMFF.  

Importante registrar que o PURA TRT21 integrou  o portfólio de projetos es-
tratégicos deste Tribunal do PE 2010-2014, assim como o Banco de Boas Práticas do CNJ.  

 

Gráfico 7 

Consumo de água no período de 2012 a 2015 
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� Gestão de resíduos 

O Tribunal da 21ª Região possui, desde novembro de 2011, um acordo de 
Cooperação Técnica nº 003/2011 com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – COOCAMAR, para coleta de resí-
duos sólidos potencialmente recicláveis, visando ao recolhimento, tratamento e/ou reapro-
veitamento do material recebido.  

 Com relação aos resíduos biológicos produzidos pelo Setor médico-
odontológico encontra-se em vigor o contrato de nº. 1209/10 - plano de gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde simplificado - com a empresa Serquip - tratamento de resí-
duos, que recolhe semanalmente os resíduos produzidos pela área da saúde. 

Outra medida tomada pelo Tribunal a respeito de gestão de resíduos foi a a-
quisição e instalação de coletores de lixo destinados à coleta e seleção de lixo reciclável. 

 

� Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

O Tribunal, visando à melhoria da qualidade de vida dos seus servidores e 
magistrados, vem desenvolvendo as seguintes ações: 

a) A partir de 2010 foram contratados os  serviços especializados em Fisiote-
rapia do Trabalho e Ergonomia que visam à prevenção de LER/DORT junto aos servidores e 
magistrados.  A Contratada realiza ginástica laboral 3 (três) vezes por semana em cada 
setor (Natal e Mossoró). Nas Varas do Interior são feitas visitas anuais com orientação es-
pecializada sobre ergonomia e blitz postural; 

b) é realizada anualmente a Semana de conscientização da saúde, que tem 
como objetivo promover a conscientização de magistrados e servidores para a melhoria da 
qualidade de  vida, em busca do bem estar físico e metal; 

c) Outubro Rosa - campanha voltada para a prevenção do câncer de mama 
incluindo palestras de conscientização sobre o tema; 

d) campanha anual de vacinação de magistrados e servidores contra gripe in-
fluenza, em todas as unidades  da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte. 

e) realização, pelo  Setor Médico-odontológico, dos seguintes programas: 

• Programa Cárie Zero para dependentes na faixa etária de 0 a 18 anos; 

• atendimento à magistradas, servidoras, e dependentes gestante; 

• manutenção odontológica preventiva para magistrados, servidores e de-
pendentes; 

• exames periódicos objetivando à prevenção de doenças; 

• atendimento clínico assistencial; 

• comemoração do Dia do Servidor com atividades culturais, artística e de 
lazer; 

• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO - Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

• campanhas educativas via portal do servidor. 
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� Telefonia 

Visando a uma maior economia e a uma melhor prestação de serviços foram 
tomadas as seguintes medidas: 

a) que as ligações partam de um "chip" (que funciona como um celular), 
evitando despesa extras; 

b) existe um controle para que as ligações diretas (celular e números 
interestaduais) efetuadas a partir do aparelho de todos os setores, só sejam realizadas após 
previa autorização do Diretor ou Assessor; 

c) em Natal e Mossoró as centrais de telefonia são locadas e a 
responsabilidade pela  manutenção dos equipamentos é da contratada. Nas demais Varas 
do Trabalho as centrais pertencem ao Tribunal; 

d)  há o monitoramento e controle do gasto das contas telefônicas de forma a 
permitir que as Unidades que apresentem um consumo superior ao habitual, são contatadas 
para que possam verificar o ocorrido; 

e) o Tribunal contratou, através de licitação, a prestação de serviços de 
telefonia móvel com o fornecimento de aparelhos, em comodato, para atender aos 
magistrados e a algumas unidades. O gasto com as ligações telefônicas provenientes desses 
aparelhos, observa um limite previamente determinado por ato da Presidência desta casa. 
Excedendo esses  limites o responsável pelo celular fará o ressarcimento a União por meio 
de GRU - Guia de Recolhimento para União. 

 

� Vigilância  

Nos contratos de vigilância é exigido da Contratada o seguinte: 

a) adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o 
atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus 
empregados. Promover curso de educação, formação, aconselhamento, prevenção e 
controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para 
economia de energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente onde 
se prestará o serviço. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e 
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de 
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos 
serviços; 

b) descartar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e 
equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços.  
 

� Limpeza 

O contrato firmado com a prestadora de serviços de limpeza prevê as seguin-
tes condições de sustentabilidade: 

1) Separação dos resíduos recicláveis descartados pelas unidades do Tribunal, 
e a coleta do papel para reciclagem, promovendo a sua destinação às associações e coope-
rativa dos catadores de materiais recicláveis. 

 
2) Acondicionamento de resíduos sólidos e reutilizáveis e recicláveis de forma 

diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva; 
 
3) Otimização da utilização de recursos e a redução de desperdícios e de po-

luição, através das seguintes medidas: 
• racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
• substituir substâncias tóxicas por outras de menor toxidade; 
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• usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 
que obedeçam às classificações da ANVISA; 

• racionalizar o consumo de energia e a adoção de medidas de racionamento 
de água; 

• realizar treinamentos de seus empregados para redução do consumo de á-
gua, de energia e de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
vigentes; 

• treinar e capacitar periodicamente os empregados sobre boas práticas de 
redução de desperdícios e poluição. 

 
 Importante destacar que o material reciclável coletado nas Unidades do Complexo Judi-
ciário Ministro Francisco Fausto é entregue a Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclá-
veis e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – COOCAMAR. 
 
  
� Combustível e veículos 

Para minimizar a emissão de gás carbônico no meio ambiente algumas pre-
cauções estão sendo tomadas pelo Tribunal como por exemplo:  

1)o aumento do abastecimento por etanol  ao invés da  gasolina nos veículos do 
TRT21, uma vez que o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar reduz em média 89% a emissão de 
gases responsáveis pelo efeito estufa - como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e oxido nitroso 
(NO2) - se comparado à gasolina. 

2) está havendo a substituição do diesel comum pelo diesel S10 nos automóveis 
que utilizam esse combustível, desde que sejam compatíveis com o motor do veículo, esse 
novo diesel possui menor teor de enxofre e provoca menos danos ao meio ambiente;  

3) as empresas fornecedoras de pneus devem atender o disposto na Instru-
ção Normativa nº 01/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que versa 
sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras 
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

� Obras e serviços de engenharia 

No planejamento e execução das obras e serviços de engenharia desenvolvi-
dos no TRT da 21ª Região tem sido progressivamente introduzidas ações com enfoque na 
sustentabilidade socioambiental e que são concomitantemente associadas ao melhoramento 
da gestão institucional e à economia de recursos públicos. 

No mesmo sentido, na elaboração dos projetos básicos e termos de referência 
de obras e serviços de engenharia pela CEA, têm sido incluídos os critérios e as práticas de 
sustentabilidade constantes do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho,  
aplicáveis a cada caso em particular. 

Os mais recentes projetos arquitetônicos e complementares, desenvolvidos 
para subsidiar a execução das obras e serviços de engenharia no TRT da 21ª Região, vêm, 
de forma gradual, priorizando o aproveitamento de luz e ventilação natural, favorecendo a 
construção de ambientes que associam conforto com a redução dos custos de construção, 
operação e manutenção, e adotando como referência a previsão de coleta e reuso de água 
de chuvas, além de sistemas, equipamentos e materiais que resultam em menor consumo 
de energia elétrica e água, entre outras medidas alinhadas com diretrizes de preservação de 
recursos naturais com foco na sustentabilidade. 

No campo executivo, em consonância com as legislações municipais aplicáveis 
para as obras e serviços de engenharia, têm sido previamente elaborados, pela CEA ou por 
terceiros, Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC), cuja 
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implementação e acompanhamento têm sido exigidos das respectivas empresas contrata-
das.   

Na gestão e fiscalização dos contratos de manutenção dos imóveis do TRT da 
21ª Região e dos seus sistemas e equipamentos tem sido dada especial atenção à realiza-
ção de intervenções nas edificações visando ao aumento da eficiência na utilização de insu-
mos, com redução de consumo e eliminação de perdas nas instalações hidrossanitárias, de 
drenagem, de proteção e combate a incêndio, elétricas, de comunicação, de condicionamen-
to de ar e de elevadores, entre outras.  Além disso, tem-se buscado progressivamente o 
aumento do número das intervenções preventivas em relação ao número de intervenções 
corretivas, objetivo acompanhado também do aperfeiçoamento e adequação das rotinas de 
intervenção preventiva dos  prédios e instalações abrangidas pelos respectivos contratos de 
manutenção. 

Quanto às aquisições de mobiliários, quer na elaboração dos projetos básicos 
e termos de referência, quer nos procedimentos de adesões a atas de registros de preços, 
esse Regional também tem buscado critérios e práticas de sustentabilidade constantes do 
Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho. 

Nesse sentido, tem-se dado preferência a produtos cujas características me-
cânicas, origens de seus insumos constituintes e padrões ergonômicos estejam em confor-
midade com as correspondentes normas, tanto as disciplinadas pela ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas) quanto aquelas contidas em resoluções do CSJT (Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho) e em normas regulamentadoras do MTE (Ministério do Traba-
lho e Emprego). 

As comprovações de adequações dos mobiliários às competentes normas de 
cunho técnico dá-se pela exigência de apresentação, segundo a espécie, de relatórios de 
ensaios e certificados emitidos por laboratório detentor de certificado de acreditação conce-
dido pelo Inmetro ou por laudo da lavra de engenheiro de segurança do trabalho ou profis-
sional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade. 

 

� Capacitação de servidores em educação socioambiental 

A partir de 2014 foi inserido o módulo - Licitações e Contratos Sustentáveis 
(4h) no  Curso de Formação Inicial de Servidores. 

Em 2015 tivemos um Curso de Termo de Referência - Critérios de Sustentabi-
lidade (8h) para os servidores dos setores envolvidos nas contratações públicas visando a 
aprimorar os processos de compras e contratações, com o desenvolvimento de especifica-
ções para aquisição de bens, serviços e projetos pautados por critérios de sustentabilidade 
ambiental. 



    PPPP l ano delano delano delano de     

    LLLLog í s t icaog í s t icaog í s t icaog í s t ica     

       SSSSus tentáve l  do TRT 21u s tentáve l  do TRT 21u s tentáve l  do TRT 21u s tentáve l  do TRT 21     

    

   

23 

8. Plano de Ação 

 
O PLS do TRT da 21ª Região está estruturado em treze temas, que abordam 

desde o consumo de materiais até a construção de imóveis. Para cada tema, são propostas 
ações destinadas ao atendimento de um objetivo, conforme apresentado a seguir.  

 
 

Tema 
 

Objetivo 

1. Material de Consumo 
a) Papel 
b) Copo descartável 
c) garrafão de  água  

Reduzir o consumo de papel, copo descartável e garrafão 
de água  

2. Impressão de documentos e 
equipamentos instalados 

Evitar, sempre que possível, a impressão de documentos 

3. Energia elétrica Promover o consumo racional de energia elétrica nas insta-
lações do TRT21 

4. Água e esgoto Reduzir o consumo de água e esgoto 

5. Gestão de resíduos Fazer o descarte adequado dos resíduos recicláveis 

6. Qualidade de vida no ambi-
ente de trabalho 

Promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho  

7. Telefonia Reduzir os gastos com serviços de telefonia e transmissão 
de dados. 

8. Vigilância Maior eficiência no gasto relacionado aos serviços de vigi-
lância do TRT21 

9. Limpeza 
Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo 
dos materiais e serviços relacionados aos procedimentos 
de limpeza do TRT21 

10. Combustível  
 

Priorizar a adoção de abastecimento por etanol; Promover 
a racionalização no uso do transporte e a redução na emis-
são de poluentes com o deslocamento de pessoal 

11. Veículos Atingir maior eficiência no planejamento de rotas e manu-
tenção dos veículos do TRT21 

12. Obras Adotar critérios de sustentabilidade nas obras, reformas e 
serviços de manutenção do TRT da 21ª Região. 

13. Capacitação de servidores 
em educação socioambien-
tal 

Capacitar magistrados e servidores em assuntos relaciona-
dos a promoção da responsabilidade socioambiental. 

 
 



  
 

 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 1a: Material de consumo: papel 
Objetivo: Reduzir o consumo de papel 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

1 

Dar preferência ao uso de 
mensagens eletrônicas (e-
mail e pandion) na comuni-
cação, evitando o uso do 
papel. 

TRT 21 
Seplan 
SCS 1º sem/2016 

• Sensibilização do corpo fun-
cional/reforço   

  
Ação contínua 

Equipe da 
SCS 

Sersa 

2 
Revisar os documentos an-
tes de imprimir e imprimi-
los somente se necessário. 

TRT 21 
Seplan 
SCS 

1º sem/2016 
• Sensibilização do corpo fun-

cional/reforço 
Ação contínua 

Equipe da 
SCS 

Sersa 

3 
Imprimir preferencialmente 
no modo econômico (ras-
cunho) 

TRT 21 
Setic 

Seplan 
SCS 

1º sem/2016 
• Verificação e ajuste da confi-

guração das impressoras Futura 
Equipe da 

Setic 

4 

Configurar as impressoras 
para padrão de impressão 
em frente e verso, incenti-
vando a impressão neste 
modo, sempre que possível. 

TRT 21 
SETIC 
Seplan 
SCS 

1º sem/2016 

• Verificação e ajuste da confi-
guração das impressoras; 

• Sensibilização do corpo fun-
cional/reforço 

Em andamento 
Equipe da 

Setic 

5 
Dar preferência ao uso do 
papel reciclado ou não clo-
rado 

TRT 21 
CAd 

Seplan 
SCS 

1º sem/2016 
• Sensibilização do corpo fun-

cional/reforço 
Ação contínua 

Equipe da 
SCS 

Sersa 

6 

Realizar campanhas de 
sensibilização e consumo 
consciente quanto ao uso 
do papel. 

TRT 21 
Seplan 
SCS 1º sem/2016 

• Sensibilização do corpo fun-
cional através de cartazes; 
intranet; visitas aos setores  

Futura 
Equipe da 

SCS 
Sersa 

 
 
 



  
 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

7 
Monitorar os dados de con-
sumo e informá-los ao cor-
po funcional 

TRT 21 

Setic 
Seplan 
Sealm 
CLP 
SCS 

1º sem/2016 

• Aperfeiçoamento de ferra-
mentas de gerenciamento de 
consumo das unidades; 

• Elaboração de projeto para 
divulgação do consumo de 
papel de impressão e das im-
pressões realizadas mês a 
mês (valor e quantidade); 

• Apresentação periódica dos 
dados de consumo para os 
gestores das unidades;  

• Criar espaço de comunicação 
constante na intranet infor-
mando o consumo do TRT21. 

Futura 

Equipe da 
CLP 
Setic 
Sealm 
Sersa 
Sest 

8 
Aderir à compra comparti-
lhada sustentável  

TRT 21 
CAD 

Sealm 
CLP 

1º sem/2017 

• Realização de estudos, pes-
quisas e reuniões com outros 
Tribunais do Trabalho e Ór-
gãos Federais para aquisição 
conjunta de papéis, gerando 
economia com ganho de es-
cala. 

Futura 
Equipe da 

Selic 

 



  
 

INDICADORES E METAS 
 

INDICADOR 1: Consumo de papel branco 
O que mede Quantidade (resmas) de papel branco utilizado 
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 5% o consumo de papel branco. 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
3.097 resmas 0,5% 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 2: Gasto com aquisição de papel branco 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de papel branco 
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 5% o consumo de papel branco. 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 3: Consumo de papel reciclado  
O que mede Quantidade (resmas) de papel reciclado utilizado.  
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 5% o consumo de papel reciclado 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
2.732 resmas 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 4:  Gasto com aquisição de papel reciclado 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de papel reciclado.  
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 5% o consumo de papel reciclado 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 5: Consumo total de papel branco e reciclado 
O que mede Quantidade total de resmas de papel branco e reciclado utilizadas. 
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 5% o consumo de papel 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
5.829 resmas 0% 1% 2% 3% 4% 5% 



  
 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Item Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

1 
Dar preferência ao uso de mensagens eletrônicas 
(e-mail e Pandion) na comunicação evitando o 
uso do papel. 

   
 
 

         

2 
Revisar os documentos antes de imprimir e im-
primi-los somente se necessário. 

            

3 
Imprimir preferencialmente no modo econômico 
(rascunho) 

            

4 
Configurar as impressoras para padrão de im-
pressão em frente e verso, incentivando a im-
pressão neste modo, sempre que possível. 

            

5 
Dar preferência ao uso do papel reciclado ou não 
clorado 

            

6 
Realizar campanhas de sensibilização e consumo 
consciente quanto ao uso do papel. 

            

7 
Monitorar os dados de consumo e informá-los ao 
corpo funcional 

            

8 Aderir à compra compartilhada sustentável             
 

 



  
 

 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 1b: material de consumo: copos descartáveis e garrafões de água 
Objetivo: Reduzir o consumo de copos descartáveis 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

1 

Substituir, sempre que viável, 
o uso de copos descartáveis 
por dispositivos retornáveis 
duráveis ou biodegradável. 

TRT 21 
Seplan 
Sealm 
SCS 

2º sem/ 2016 

• Levantamento nos setores do 
Tribunal para fornecer copos e 
xícaras duráveis as Unidades, 
que ainda não possuem um 
número adequado de copos de 
vidro para água e de xícaras 
para café;  

• Avaliação da inserção de crité-
rios de sustentabilidade para 
aquisição de copos descartáveis 

Em anda-
mento  

Equipe da 
Sealm 
Sersa 

2 

Realizar campanhas de sensi-
bilização para conscientizar os 
servidores a reduzirem o con-
sumo de copos descartáveis. 

TRT 21 
Seplan 
SCS 1º sem/2016 

• Elaboração de campanha de 
conscientização quanto o con-
sumo de copos descartáveis de 
200 ml e de 50 ml; 

• Estímulo ao uso de copos re-
tornáveis; 

Futura 
Equipe da 

SCS 
Sersa 

3 
Monitorar os dados de consu-
mo de copos descartáveis e 
informá-los ao corpo funcional 

TRT 21 

Seplan 
Setic 
SCS 

Sealm 

1º sem/2016 

• Aperfeiçoamento das ferramen-
tas de gerenciamento de con-
sumo das unidades; 

• Elaboração de projeto para 
divulgação do consumo de co-
pos descartáveis de 200 ml e 
de 50 ml, realizadas mês a mês 
(valor e quantidade) 

• Apresentação periódica os da-
dos de consumo aos gestores 
das unidades 

Futura 

Equipe da 
CLP 
Setic 
Sealm 
Sersa 
Sest 



  

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

4 
Estudar a possibilidade de 
implantar bebedouros em al-
guns locais do Tribunal. 

TRT 21 

DG 
Seplan 

CEA 
CAd 
COF 

2º sem/2017 

• Análise detalhada pela CEA 
para verificar se as instalações 
do Tribunal suportaria a im-
plementação de tal medida 

• Realização de pesquisa de 
mercado para análise de viabi-
lidade econômica 

• Análise do perfil dos setores 
do Tribunal para definição dos 
locais de instalação.  

Futura 
Equipe da 

CEA 
 

5 
Aderir à compra compartilhada 
sustentável TRT 21 

CAd 
CLP/Sealm 2º sem/2016 

• Realização de estudos, pesqui-
sas e reuniões com outros Tri-
bunais do Trabalho e Órgãos 
Federais para aquisição con-
junta de copos descartáveis, 
gerando economia com ganho 
de escala. 

Futura 
CAd 

CLP/Sealm 

 
 

INDICADORES E METAS 
 

INDICADOR 6: Consumo de copos de 200ml descartáveis 
O que mede Quantidade (centos) de copos de 200 ml/(total corpo funcional + força trabalho auxiliar) 
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Semestral e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 50% o consumo de copos descartáveis de 200ml 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 5.635 copos 

200ml/1054=5,34 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

INDICADOR 7: Gasto com aquisição de copos de 200ml 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de copos de 200ml 
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Semestral e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 50% o consumo de copos descartáveis de 200ml 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0% 10% 20% 30% 40% 50% 



  
INDICADOR 8: Consumo de copos de 50ml descartáveis 
O que mede Quantidade (centos) de copos de 50 ml/(total corpo funcional + força trabalho auxiliar) 
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Semestral e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 50% o desperdício de copos descartáveis de 50ml 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 2.074 copos 

50ml/1054 = 1,96 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

INDICADOR 9:  Gasto com aquisição de copos de 50ml 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de copos de 50ml  
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Semestral e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 50% o consumo de copos descartáveis de 50ml 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

INDICADOR 10: Gasto total com aquisição de copos descartáveis 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de copos descartáveis (200ml + 50ml)  
Quem mede CLP/SEALM 
Quando medir Semestral e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 50% o consumo com  copos descartáveis (200ml + 50ml) 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

INDICADOR 11:  Consumo de água envasada em embalagens plásticas 
O que mede Quantidade (unidades) de garrafas descartáveis consumidas 
Observação:  O TRT 21 não consome este tipo de embalagem plástica. 
INDICADOR 12:  Consumo de garrafões de água de 20 litros 
O que mede Consumo de garrafões de água mineral de 20 litros 
Quem mede CLP/SEZEL 
Quando medir Semestral e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 4% o consumo de garrafões de água 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
7.840 0% 0% 1% 2% 3% 4% 

INDICADOR 13:  Gasto com aquisição de água envasada em embalagens plásticas 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de garrafas plásticas 
Observação:  O TRT 21 não compra este tipo de embalagem plástica. 



  
 
INDICADOR 14: Gasto com aquisição de garrafões de 20 litros 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de garrafões de água mineral de 20 litros 
Quem mede CLP/SEZEL 
Quando medir Semestral e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 4% o gasto com aquisição de garrafões de água de 20 litros 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 

R$ 35.757,29 0% 0% 1% 2% 3% 4% 

 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Item Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

1 
Substituir, sempre que viável, o uso de copos 
descartáveis por dispositivos retornáveis duráveis 
ou biodegradável 

            

2 
Realizar campanhas de sensibilização para cons-
cientizar os servidores a reduzirem o consumo de 
copos descartáveis. 

            

3 
Monitorar os dados de consumo de copos descar-
táveis e informá-los ao corpo funcional 

            

4 
Estudar a possibilidade de implantar bebedouros 
em alguns locais do Tribunal. 

            

5 Aderir à compra compartilhada sustentável             
 

 



  
 
 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 2: Impressão de documentos e equipamentos instalados 
Objetivo: Evitar, sempre que possível, a impressão de documentos 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

1 

Ampliar o Proad para os pro-
cessos administrativos com 
maior potencial de  consumo 
de papel, a exemplo de licita-
ção, compras, gestão de con-
tratos,  legislação de pessoal, 
substituindo o uso do docu-
mento impresso por docu-
mento digital 

TRT 21 

Presidência 
DG 

Setic 
EJud 

1º sem/2017 

• Definição e regulamentação 
dos assuntos e os ciclos de 
vida dos processos pela Ad-
ministração; 

• Realização de estudos de 
demanda de infraestrutura 
necessária para suporte da 
ampliação; 

• Desenvolvimento da amplia-
ção do Proad; 

• Treinamento dos servidores 

Hoje só tramita 
no PROAD 95 

assuntos 

Equipe da 
Setic 

2 

Inserir no PROAD o modelo 
de requerimento padrão, uti-
lizado no protocolo da 2ª 
instância para os processos 
administrativos. 

TRT 21 

Presidência 
DG 

Setic 
EJud 

1º sem/2017 

• Definição e regulamentação 
dos ciclos de vida dos pro-
cessos pela Administração; 

• Realização de estudos de 
demanda de infraestrutura 
necessária para suporte da 
ampliação; 

• Desenvolvimento da amplia-
ção do Proad; 

• Treinamento dos servidores 

Futura 

 
Equipe da 

Setic 

3 

Em obediência ao Ato 
203/2009, promover o uso 
de meios digitais para cor-
respondências oficiais entre 
as unidades organizacionais, 
evitando, ao máximo, a im-
pressão de papéis. 

TRT 21 

Presidência 
DG 

Setic 
EJud 

1º sem/2018 

• Treinamento dos servidores 
em relação à manipulação de 
documentos PDF, de modo 
que as assinaturas sejam 
preferivelmente digitais; 

 

Futura 

Equipe da 
Setic 
SCS 

Sersa 



  
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

     

• Treinamento dos servidores 
para conscientização de pre-
ferir o meio digital ao papel 
físico visando a diminuição 
do consumo de suprimento 
de impressoras e aumento 
do tempo ocioso destes e-
quipamentos; 

 

 

4 
Promover e regulamentar o 
uso dos Certificados Digitais TRT 21 

Presidência 
DG 

Setic 
EJud 

2016 

• Analise do estoque de mídias 
(cartão e token) de modo 
que supra todos os servido-
res, mais reserva técnica; 

• Criação de regulamentação 
interna, que obrigue os ser-
vidores a obterem seus cer-
tificados, tornando-se seu 
uso obrigatório para assina-
tura em documentos oficiais,  
incluindo na regulamentação 
os casos de perda ou extra-
vio do cartão;  

• Treinamento para correta 
utilização, conscientização 
da importância e das regras 
de uso, e das suas vanta-
gens (facilidades na DIRPF, 
consultas processuais, co-
municação oficial por meio 
eletrônico, etc); 

Em andamento 

 
Presidência 

DG 
Equipe da 

Setic 
 

5 

Criar pastas funcionais virtu-
ais (pasta com dados dos 
servidores), em substituição 
do modelo atual, onde a CGP 
guarda os documentos fun-
cionais em pastas de papel. 

TRT 21 
Presidência 

DG 
Setic 

2º sem/2017 

• Implantação de um sistema 
para que os servidores con-
sultem os documentos rela-
cionados à sua situação fun-
cional ou assentamentos 
funcionais; 

Futura 
Equipe da 

SETIC 

6 Implementar metodologia de TRT 21 DG 2º sem/2016 • Seleção das unidades de Futura Equipe da 



  

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

medição de impressões Setic coleta de estatística de im-
pressão; 

• Seleção do modo de coleta a 
partir da impressora Lex-
mark 710; 

• Comparação com a quanti-
dade de resmas consumidas 
pelas unidades. 

Setic; 
Sealm 

7 

Implementar política de utili-
zação e consumo de equipa-
mentos e suprimentos de 
impressão 

TRT 21 
Presidência 

Seplan 2º sem/2017 

• Elaboração de regulamenta-
ção que discipline a cota de 
impressões para cada servi-
dor 

• Estabelecimento de quantita-
tivo mínimo por Unidade Or-
ganizacional 

Futura 
Equipe da 

Seplan 

8 
Configurar os PCs para que 
imprimam no modo econômi-
co por padrão 

TRT 21 Setic 1º sem/2016 

• Impressão frente e verso, 
modo rascunho, etc; 

• Uma vez definida a configu-
ração, elaboração de estudo 
para viabilizar o melhor mé-
todo de implementação. 

• Viabilização da implementa-
ção 

Futura 
 

Equipe da 
Setic 

 
 

INDICADORES E METAS 
 

INDICADOR 15: Impressões de documentos totais 
O que mede Quantidade total de impressões/(corpo funcional + força de trabalho auxiliar) 
Quem mede Setic 
Quando medir Semestral e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 50% a quantidade de documentos impressos 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
2.167,39 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

 
 



  
INDICADOR 16:  Equipamentos instalados 
O que mede Quantidade de equipamentos instalados por unidade de trabalho 
Quem mede Setic 
Quando medir Semestral e anual 

Meta até 2020 Manter o Tribunal no nivelamento tecnológico mínimo de acordo com Ato CSJT.GP.SG 43/2013 e a 
Res. CNJ 90/2009 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

INDICADOR 17: Performance dos equipamentos instalados (índice de ociosidade baseada na capacidade máxima de impressão) 
O que mede Quantidade de impressões/ equipamentos instalados por unidade de trabalho  
Quem mede SETIC 
Quando medir Semestral  

Meta até 2020 Aumentar em 50% o índice de ociosidade das impressoras, diminuindo-se a quantidade de folhas 
impressas por impressora por unidade de trabalho 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
1.466.000,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

INDICADOR 18: Gasto com aquisição de suprimentos 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de suprimentos  
Quem mede Setic 
Quando medir  Anual 
Meta até 2020 Manter o gasto com  suprimentos de informática, descontada a inflação 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
R$ 228.837,07 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INDICADOR 19:  Gasto com aquisição de impressoras 
O que mede Valor (R$) gasto com a compra de equipamentos de impressão 
Quem mede Setic 
Quando medir Anual 
Meta até 2020 Manter a média do gasto anual utilizado no último triênio pelo Tribunal. 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 

R$ 70.000,00 R$ 
70.000,00 

R$ 
70.000,00 

R$ 
70.000,00 

R$ 
70.000,00 

R$ 
70.000,00 

R$ 
70.000,00 

INDICADOR 20: Gasto com contratos de outsourcing de impressão (equipamento + manutenção + impressão por folha 
+ suprimento) 

O que mede Valor (R$) gasto com o posto de impressão  
Observação: O TRT21 não possui contratos de outsourcing de impressão 



  
 
 

 
CRONOGRAMA  

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Item Ação 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1 

Ampliar o Proad para os processos administrati-
vos com maior potencial de  consumo de papel, a 
exemplo de licitação, compras, gestão de contra-
tos,  legislação de pessoal, substituindo o uso do 
documento impresso por documento digital 

            

2 
Inserir no PROAD o modelo de requerimento pa-
drão, utilizado no protocolo da 2ª instância para 
os processos administrativos. 

            

3 

Em obediência ao Ato 203/2009, promover o uso 
de meios digitais para correspondências oficiais 
entre as unidades organizacionais, evitando, ao 
máximo, a impressão de papéis. 

            

4 
Promover e regulamentar o uso dos Certificados 
Digitais 

            

5 

Criar pastas funcionais virtuais (pasta com dados 
dos servidores), em substituição do modelo atu-
al, onde a CGP guarda os documentos funcionais 
em pastas de papel. 

            

6 
Implementar metodologia de medição de impres-
sões 

            

7 
Implementar política de utilização e consumo de 
equipamentos e suprimentos de impressão 

            

8 
Configurar os PCs para que imprimam no modo 
econômico por padrão 

            

 



  
 
 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 3: Energia elétrica 
Objetivo: Promover o consumo racional de energia elétrica nas instalações do TRT21 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

CEA 2015 

• Verificação das especifica-
ções dos conjuntos lâmpa-
das/ luminárias existentes 
comparando-as com as 
tecnologias disponíveis no 
mercado bem como avali-
ando a viabilidade da subs-
tituição 

Ação contínua 

CEA 2015 

• Substituição em áreas onde 
o uso da iluminação artifici-
al seja prolongado e princi-
palmente que sejam acio-
nadas nos horários de pon-
ta (ex. iluminação externa 
e áreas de circulação); 

Ação contínua 1 
Implantar iluminação com 
lâmpadas LED 

CJTMFF 
FDSS 
VT's do 
interior 

CEA 2º sem/2016 

• Definição da destinação das 
lâmpadas que forem substi-
tuídas por tecnologias mais 
eficientes, remanejando-as 
para áreas onde seu uso 
seja menos intenso ou es-
porádico (ex. arquivos, de-
pósitos, etc.). 

Futura 

Equipe da 
CEA 

2 Implementar itens de auto-
mação da iluminação 

CJTMFF 
FDSS 
VT's do 
interior 

CEA 1º sem/2017 

• Instalação de sensores de 
presença, com relé fotoelé-
trico integrado para acio-
namento de iluminação de 
áreas de ocupação eventual 
(circulação, banheiros, etc.)  

Futura 
Equipe da 

CEA 



  
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

2015 
• Avaliação da carga térmica dos am-

bientes e compatibilizar com o sis-
tema existente, quando necessário; 

Ação contínua 
Equipe da 

CEA 

2º sem/2016 

• Instalação de persianas e películas 
com desempenho térmico, principal-
mente em áreas onde haja insolação 
direta; 

Futura 
Equipe da 

CEA 

2015 

• Avaliação das especificações técnicas 
dos equipamentos de splits existen-
tes analisando a viabilidade de subs-
tituí-los por equipamentos mais efici-
entes; 

Ação contínua 
Equipe da 

CEA 

2015 

• Avaliação dos procedimentos de ma-
nutenção preventiva ajustando-a de 
forma a otimizar o rendimento das 
máquinas; 

Ação contínua 
 

Equipe da 
CEA 

2020 
• Avaliação da  viabilidade de imple-

mentação de itens de automação pa-
ra os sistemas de climatização;  

Futura 
Equipe da 

CEA 

3 
Monitorar a eficiência 
dos sistemas de clima-
tização 

TRT21 
CEA 
CLP 
CAD 

2015 
• Adoção  preferencial de equipamen-

tos com alta eficiência energética e 
que utilizem  gás ecológico. 

Ação contínua 

Equipe da 
CEA 
CLP 
CAD 

4 

Instalar equipamentos 
de ar condicionado de 
alta eficiência energé-
tica 

TRT21 

CEA 
CAd 
DG 
COF 

2015 

• Substituição gradativa dos equipa-
mentos existentes por equivalentes 
de alta eficiência e que utilizem gás 
ecológico. 

Em andamento 
Equipe da 

CEA 

5 
Melhorar o desempe-
nho térmico da edifica-
ção 

TRT21 CEA 2º sem/2018 

• Identificação das unidades e locais 
que necessitam de sombreamento, 
películas e/ou persianas devido à in-
cidência direta da luz do sol; 

Futura 
Equipe da 

CEA 

6 
Avaliar critérios de 
sustentabilidade na 
aquisição de equipa-

TRT21 
CAd 
CEA 
CLP 

2015 

• No caso de substituição de equipa-
mentos eletroeletrônicos, dar prefe-
rência àqueles mais eficientes e cujos 
insumos/consumíveis sejam menos 

Ação contínua 

Equipe da 
CEA 
CLP 
CAD 



  

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

mentos eletroeletrôni-
cos 

nocivos ao meio ambiente (ex. bebe-
douros com gás ecológico e selo PRO-
CEL A) 

7 
Avaliar manutenção 
das instalações elétri-
cas 

TRT21 CEA 2015 

• Avaliação dos parâmetros da rotina 
de manutenção predial elétrica, iden-
tificando possíveis aperfeiçoamentos, 
bem como adequação da frequência 
das vistorias e intervenções 

Ação contínua 
Equipe da 

CEA 

Seplan 
SCS 
EJud 
CEA 

1º sem/2016  

• Realização de  campanha de consci-
entização sobre o uso racional da e-
nergia elétrica (computadores, ilumi-
nação, impressoras, elevadores, e-
quipamentos de limpeza, equipamen-
tos de copa, etc.); 

Futura 

Equipe 
SCS 

Sersa 
Equipe da 

Ejud 

Seplan 
SCS 

Seamo 
2º sem/2017 

• Realização de campanha de incentivo 
ao uso de escadas; 

Futura 

Equipe 
SCS 

Sersa 
Seamo 

8 

Promover campanha 
de conscientização so-
bre uso racional da 
energia elétrica 

TRT21 

Sesei 2015 

• Monitoramento e registro das ativida-
des laborais no Tribunal após o en-
cerramento do horário de funciona-
mento vigente; 

Em andamento 
Equipe da 

Sesei 

CEA 
Setic 
SCS 

2º sem/2016 

• Registro e disponibilização dos dados 
de consumo para os gestores das u-
nidades e corpo funcional, preferenci-
almente no ambiente da intranet e 
sincronizado com o banco de dados 
onde são lançadas as informações co-
letadas das contas de energia; 

Futura 

Equipe da 
CEA 
SCS 

Sersa 

9 

Monitorar os dados de 
consumo, demanda e 
valores gastos com 
energia elétrica e pro-
mover sua divulgação 
junto ao corpo funcional 

TRT21 

Setic 2º sem/2016 

• Implementação de  ferramenta ade-
quada para o lançamento e registro 
dos dados de consumo, demanda e 
valores gastos com energia elétrica, 
preferencialmente integrada aos ou-
tros sistemas do Tribunal; 

Futura Setic 



  

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

CEA 2020 

• Instalação de medidores de grande-
zas elétricas nas unidades com regis-
tro de memória de massa, se possível 
monitorar individualmente cada pré-
dio e equipamentos de grande con-
sumo de energia; 

Futura 
Equipe da 

CEA 

CEA 2015 

• Avaliação, periódica ou na ocorrência 
de alterações de carga e/ou horários 
de funcionamento do órgão, qual a 
estrutura tarifária mais vantajosa 
bem como indicar a demanda mais 
adequada a ser contratada; 

Ação contínua 
Equipe da 

CEA 

10 

Avaliar estrutura tari-
fária, demanda contra-
tada e consumo de 
energia reativa 

CJTMFF 
FDSS 

CEA 2015 

• Monitoramento da ocorrência de co-
branças relativas ao consumo de e-
nergia reativa excedente e atuar no 
sentido de minimizar ou eliminá-las. 

Ação contínua 
Equipe da 

CEA 

11 
Avaliar os horários de 
funcionamento do Tri-
bunal 

TRT21 
DG 

Seplan 
CEA 

2015 

• Avaliação da possibilidade de mudan-
ças nos horários de funcionamento do 
Tribunal buscando reduzir o consumo 
de energia elétrica, especialmente no 
horário de ponta. 

Em andamento 

Equipe da 
CEA 
DG 

Seplan 
Sersa 

Presidên-
cia 

12 

Elaborar estudo de 
viabilidade técnica e 
econômica para a pro-
dução e uso de energia 
elétrica a partir de fon-
tes renováveis 

TRT21 

Comissão 
constituída 
pelo Ato 

TRT/GP nº. 
609/2015 

2015 
• Diagnóstico, estudo de viabilidade e 

apresentação de relatório Finalizado 

Comissão 
constituí-
da pelo 

Ato 
TRT/GP 

nº. 
609/2015 

 
 



  
 

 
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 21: Consumo de energia elétrica 
O que mede Quantidade de Kwh consumidos 
Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 5% o consumo de energia elétrica 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
3.293.954 kWh - 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 22:  Consumo de energia elétrica por área construída 
O que mede Quantidade de kWh consumidos / total da área construída (m²) 

Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 5% o consumo de energia elétrica por área construída 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 3.293.954 kWh/ 

28.596m² = 103,07 
- 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 23:  Gasto com energia elétrica 
O que mede Valor (R$) das faturas 
Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Manter o gasto com energia elétrica, descontada a inflação 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
R$1.396.397,00  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INDICADOR 24:  Gasto com energia elétrica por área construída 
O que mede Valor (R$) das faturas / total de área construída (m²) 
Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Manter o gasto com energia elétrica por área construída, descontada a inflação 

 
 



  
Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Metas intermediárias R$1.396.397 / 
28.596m²  = 48,83 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INDICADOR 25: Adequação do contrato de demanda (fora de ponta) 
O que mede Demanda registrada fora de ponta / Demanda contratada fora de ponta (%)  
Quem mede  
Quando medir Mensal e anual 

Meta até 2020 

A razão entre a demanda registrada fora de ponta e a demanda contratada fora de ponta deverá 
estar compreendida entre 90 e 105% até 2020. Devido à sazonalidade da atividade jurisdicional 
será tolerada a ocorrência do registro de valores de demanda fora da faixa especificada em até 4 
meses do ano 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Metas intermediárias 608 / 750 = 81%  
a 

728 / 750 = 97% 
- 

81 a 
105% 

85 a 
105% 

90 a 
105% 

90 a 
105% 

90 a 
105% 

INDICADOR 26: Adequação do contrato de demanda (ponta) 
O que mede Demanda registrada na ponta / Demanda contratada na ponta (%)  
Observação:  Atualmente este indicador não se aplica a nenhum contrato de fornecimento de energia elétrica do TRT21, no entanto poderá 

vir a ser utilizado, caso haja alterações contratuais que diferencie a demanda contratada para ponta e fora de ponta 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Item Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1 Implantar iluminação com lâmpadas LED             

2 Implementar itens de automação da iluminação             

3 
Monitorar a eficiência dos sistemas de climatiza-
ção 

            

4 
Instalar equipamentos de ar condicionado de alta 
eficiência energética 

            

5 
Melhorar o desempenho térmico da edificação 
 

            

6 
Avaliar critérios de sustentabilidade na aquisição 
de equipamentos eletroeletrônicos 

            

7 Avaliar manutenção das instalações elétricas             

8 
Promover campanha de conscientização sobre 
uso racional da energia elétrica 

            

9 
Monitorar os dados de consumo, demanda e va-
lores gastos com energia elétrica e promover sua 
divulgação junto ao corpo funcional 

            

10 
Avaliar estrutura tarifária, demanda contratada e 
consumo de energia reativa 

            

11 Avaliar os horários de funcionamento do Tribunal             

12 
Elaborar estudo de viabilidade técnica e econômi-
ca para a produção e uso de energia elétrica a 
partir de fontes renováveis 

            

 
 



  
 
 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 4: Água e esgoto 
Objetivo: Redução do consumo de água e esgoto 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

2015 • Registro dos consumos por 
Unidade e Geral Em andamento 

CEA 
Seplan 
Sersa 
Sest 1 

Monitorar os dados de consu-
mo e informá-los ao corpo fun-
cional 

TRT 21 CEA  
SCS 

2016 

• Informação, dirigida  aos 
gestores das unidades, sua 
situação em relação a eco-
nomia de água 

Futura 
Seplan 
Sersa 
Sest 

2 

Adotar medidas para evitar o 
desperdício de água como a 
instalação de descargas e tor-
neiras mais eficientes e com 
dispositivos economizadores; 

TRT 21 
CEA 

Seplan 
SOF 

2017 • Etapa do Programa PURA 
TRT21 Sobrestado CEA 

 

CEA 
Seplan  
SCS  
EJud 
Sezel 

 

2016 
• Palestra de sensibilização 

para os terceirizados (limpe-
za e manutenção predial) 

Futura 

Equipe da 
CEA 

Sersa 
Sezel 3 

Realizar campanhas de sensibi-
lização e consumo consciente 
quanto ao uso da água. 

TRT 21 
- 

CJTMFF 

Seplan 
SCS 2016 

• Realização de campanha de 
conscientização da impor-
tância do uso racional de 
água 

Futura 
Equipe da 

SCS; 
Sersa 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

4 
Retomar o Programa de Uso 
Racional de Água (PURA TRT 
21) 

TRT 21 
- 

CJTMFF 
CEA 2017 

• Realização de auditoria do 
consumo de água; Detecção 
e correção de vazamentos; 

• Realização de processo lici-
tatório visando a contratação 
de empresa especializada 
para executar os serviços de 
irrigação automatizada dos 
jardins do Fórum Trabalhista 
de Mossoró etc. 

Sobrestado 
Equipe da 

CEA 
 

 
 
 
 

 
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 27:  Volume de água consumido 
O que mede Quantidade de m³ de água 
Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Diminuir em 4% o consumo de água 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
20.163m3 0% 0% 1% 2% 3% 4% 

INDICADOR 28: Volume de água por área construída 
O que mede Quantidade de m³ de água consumida/total de área construída em m² 
Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Diminuir em 4% o consumo de água por área construída 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
0,55 0% 0% 1% 2% 3% 4% 



  
INDICADOR 29: Gasto com água 
O que mede Valor (R$) da fatura  
Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e anual 

Meta até 2020 Diminuir em 4% o gasto com água até 2020, de forma a limitar o valor gasto anualmente até o valor 
atual, descontada a inflação (IPCA oficial, estimado em 7% a.a.) 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
163.570,94 0% 0% 1% 2% 3% 4% 

INDICADOR 30:  Gasto com água por área construída 
O que mede Valor (R$) da fatura/ área total construída  
Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e anual 

Meta até 2020 Diminuir em 4% o gasto com água por área construída até 2020, de forma a limitar o valor gasto 
anualmente até o valor atual, descontada a inflação (IPCA oficial, estimado em 7% a.a.) 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 

4,78 0% 0% 1% 2% 3% 4% 

 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Item Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

1 
Monitorar os dados de consumo e informá-los ao 
corpo funcional 

            

2 
Adotar medidas para evitar o desperdício de água 
como a instalação de descargas e torneiras mais 
eficientes e com dispositivos economizadores; 

            

3 
Realizar campanhas de sensibilização e consumo 
consciente quanto ao uso da água. 

            

4 
Retomar o Programa de Uso Racional de Água 
(PURA TRT 21) 

            

 



  
 
 
 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 5: Gestão de resíduos 
Objetivo: Fazer o descarte adequado dos resíduos recicláveis 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

1 

Aprimorar a implantação da 
coleta seletiva em conso-
nância com a Resolução 
CONAMA 275/2001, o De-
creto 5.940/2006, a Lei 
12.305/2010 e demais le-
gislações pertinentes, 
quanto ao estabelecimento 
de parcerias com coopera-
tivas de catadores (sempre 
que possível, respeitadas 
as limitações dos municí-
pios) e tabela de cores; 

Natal 
CLP 
CAD 

Seplan/Sersa 

2º sem/2015 
e 2º 

sem/2016 

• Renovação do ACT TRT21/ 
Coocamar; 

• Aquisição de balanças; 
• Treinamento dos terceiri-

zados 

Renovado ACT 
TRT/SEA nº 

3/2011 

Equipe da 
CLP 
CAD 

2 

Promover a destinação eco-
logicamente correta dos 
resíduos gerados (óleos 
lubrificantes, pneus, pilhas, 
baterias, quando houver). 

Natal 

CLP/Sesei 
CEA 
CAD 
Setic 

2º sem/2016 

• Identificação dos resíduos 
gerados;  

• Separação adequada dos 
resíduos de acordo com a 
categoria;  

• Destinação final de modo 
não agressivo ao meio 
ambiente; 

• Aquisição de bens priori-
zando a política reversa 

Futura 

Equipe da 
CLP/Sesei 

CEA 
CAD 
Setic 

3 

Realizar campanhas de 
sensibilização e consumo 
consciente quanto ao des-
carte correto de resíduos. 

TRT 21 
CLP 
SCS 

Seplan 
1º sem/2016 

• Seleção de material para 
divulgação;  

• Realização de campanha 
(Intranet e internet) 

Futura 
SCS 

Sersa 

 



  

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

4 
Implantar a coleta seletiva 
no FDSS (ACT com a A-
CREVI)  

Mossoró 

Presidência 
CAD 

Administração 
do FDSS 

1º sem/2017 

• Contato com a coopera-
tiva 

• Elaboração de minuta do 
ACT 

• Assinatura do ACT 

Futura 

Equipe da 
CAD 

Administrador 
do FDSS 

5 
Promover destinação ade-
quada para o lixo eletrônico 

 
Natal 

CLP/Serep 
Setic 1º sem/2017 

Identificação de quais 
equipamentos ainda po-
dem ser doados e quais 
serão  descartados; se-
paração adequada dos 
equipamentos de acordo 
com a categoria; desti-
nação final de modo não 
agressivo ao meio ambi-
ente 

Futura 

Equipe da 
CLP/Serep 
Equipe da 

Setic 

6 

Promover a coleta, desca-
racterização, descontami-
nação, transporte e desti-
nação final das lâmpadas 
fluorescentes tubulares 
estocados na sede do 
TRT21 

Natal 

Seplan/Sersa 
CEA 
CLP 
CAD 

2º sem/2016 

Elaboração do Termo de 
Referência;  
Realização de processo 
licitatório; Execução do 
serviço 

Em andamento 

Equipe da 
Seplan/Sersa 

CAd 
CEA 
CLP 

 
 
 

INDICADORES E METAS 
 
INDICADOR 31:  Destinação de papel para reciclagem 
O que mede Quantidade (Kg) de papel destinado à reciclagem 
Quem mede CLP/Sezel 
Quando medir Mensal e semestral 
Meta até 2020 Aumentar em 4% até 2020 a quantidade de papel destinado à reciclagem 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0% 0% 1% 2% 3% 4% 

 



  
 
INDICADO 32:  Destinação de suprimentos de impressão para reciclagem 
O que mede Quantidade (Kg) de suprimentos de impressão destinados à reciclagem 
Quem mede CLP/Sealm 
Quando medir Mensal e semestral 
Meta até 2020 Aumentar em 4% até 2020 a quantidade de suprimento de impressão destinado a reciclagem 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 

Não há 0% 0% 1% 2% 3% 4% 

INDICADOR 33:  Destinação de plástico para reciclagem 
O que mede  Quantidade (Kg) de plástico destinado à reciclagem 
Observação:  Não temos como medir esse indicador, uma vez que não há produção de plástico na nossa atividade rotineira 
INDICADOR 34:  Destinação de lâmpadas encaminhadas para descontaminação 
O que mede Quantidade (unidades) de lâmpadas encaminhadas para descontaminação 
Quem mede CEA 
Quando medir Mensal e semestral 
Meta até 2020 Destinar para descontaminação até 90% das lâmpadas utilizados no Tribunal 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0 50% 60% 70% 80% 90% 

INDICADOR 35:  Destinação de pilhas e baterias encaminhadas para descontaminação 
O que mede Quantidade (Kg) de pilhas e baterias  encaminhadas para descontaminação 
Quem mede CLP/Sezel 
Quando medir Mensal e semestral 
Meta até 2020 Destinar para descontaminação até 90% das pilhas utilizadas no Tribunal 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0 50% 60% 70% 80% 90% 

INDICADOR 36:  Destinação de madeiras para reaproveitamento 
O que mede Quantidade (Kg) de madeira  destinado à reciclagem 
Observação:  Não temos como medir esse indicador, uma vez que não há produção de madeira na nossa atividade rotineira 
INDICADOR 37:  Destinação de vidros para reciclagem 
O que mede Quantidade (Kg) de vidros  destinados à reciclagem 
Observação:  Não temos como medir esse indicador, uma vez que não há produção de vidro na nossa atividade rotineira 
INDICADOR 38:  Destinação de metais para reciclagem 
O que mede Quantidade (Kg) de metais  destinados à reciclagem 
Observação: Não temos como medir esse indicador, uma vez que não há produção de metais na nossa atividade rotineira 



  
INDICADOR 39:  Destinação de resíduos de saúde para descontaminação 
O que mede Volume (em litros) de resíduos de saúde  destinados à descontaminação 
Quem mede Seamo 
Quando medir Mensal e semestral 

Meta até 2020 
Manter em 100% o volume de resíduos de saúde destinados à descontaminação até 2020 
OBS: O indicador originalmente é medido em kg. O contrato mantido entre o TRT 21 e a empresa 
responsável pela descontaminação é quantificado em litros 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
1.440 litros anuais 100%  100% 100%  100% 100%  100% 

INDICADOR 40:  Total de material reciclável destinado às cooperativas 
O que mede Quantidade (Kg) de resíduos recicláveis destinados às cooperativas 
Quem mede CLP  
Quando medir Mensal e semestral 
Meta até 2020 Aumentar em 4% a quantidade de material reciclável destinado às cooperativas 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
Não há 0 0% 1% 2% 3% 4% 

INDICADOR 41:  Destinação de resíduos de obras à reciclagem 
O que mede Quantidade (Kg) de resíduos de obra destinados à reciclagem  
Observação: Não se aplica, pois a destinação final dos resíduos de obras e serviços de engenharia é responsabilidade das empresas contrata-

das. 
INDICADOR 42:  Destinação de resíduos de informática (fitas, cabos, mídia, dentre outros) à  reciclagem 
O que mede Quantidade (Kg) de resíduos de informática (fitas, cabos, mídias, dentre outros) destinados à reci-

clagem 
Quem mede Setic  
Quando medir Anual 
Meta até 2020 Aumentar em 4% a quantidade de resíduos de informática destinado à reciclagem, a partir da linha 

de base a ser apurada em 2016 
Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 

Não há 0 0% 1% 2% 3% 4% 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Item Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

1 

Aprimorar a implantação da coleta seletiva em 
consonância com a Resolução CONAMA 
275/2001, o Decreto 5.940/2006, a Lei 
12.305/2010 e demais legislações pertinentes, 
quanto ao estabelecimento de parcerias com co-
operativas de catadores (sempre que possível, 
respeitadas as limitações dos municípios) e tabe-
la de cores; 

            

2 
Promover a destinação ecologicamente correta 
dos resíduos gerados (óleos lubrificantes, pneus, 
pilhas, baterias, quando houver 

            

3 
Realizar campanhas de sensibilização e consumo 
consciente quanto ao descarte correto de resí-
duos. 

            

4 
Implantar a coleta seletiva no FDSS (ACT com a 
ACREVI)  

            

5 
Promover destinação adequada para o lixo ele-
trônico 

            

6 

Promover a coleta, descaracterização, desconta-
minação, transporte e destinação final das lâm-
padas fluorescentes tubulares estocados na sede 
do TRT21 

            

 



  
 
 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO  
TEMA 6: Qualidade de vida no ambiente de trabalho 
Objetivo: Promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho 
 

Item Ação Local Responsável Prazo Etapas Situação Recursos 

1 Estimular as atividades 
físicas e a socialização TRT 21 

Seamo 
Seplan 
SCS 
CEA 

 

1º Sem/2016 

• Estímulo aos servidores do 
Complexo-sede e do FDSS 
para a prática da ginástica 
laboral 

• Convênio com academias 
para a prática de caminha-
da e corrida 

• Incentivo ao programa 
Carona Amiga 

• Estudar a viabilidade de se 
implantar um bicicletário 
no complexo do Tribunal 

Ginástica labo-
ral - ação con-

tinua; 
Carona amiga 
em andamento  

 

Equipe da 
Seamo 
Sersa 
CEA 

2 Realizar campanhas de 
vacinação  TRT 21 Seamo 

SCS 2015 

• Realização de campanhas 
anuais de vacinação contra 
gripe e campanhas de re-
forço de outras vacinas (ex. 
tétano, hepatite...) 

Ação contínua  
Equipe da 

Seamo 
 

3 
Executar um Plano de 
Preparação para Apo-
sentadoria; 

TRT 21 CGP 2° sem/2018 
• Criação de um plano de 

preparação para aposenta-
doria 

futura Equipe da 
CGP 

4 
Realizar eventos volta-
dos para a saúde da 
mulher; 

TRT 21 Seamo 
CCS 2º sem/2016 

• Realização de palestras 
educativas por ocasião da 
campanha Outubro Rosa 

 

futura 
Equipe da 

Seamo 
 

5 

Promover atividades de 
integração e de quali-
dade de vida no traba-
lho. 

TRT 21 
Complexo 

sede 

Seamo 
CCS 2015 

• Dia da conscientização da 
saúde; 

 
Ação contínua 

Equipe da 
Seamo 

 



  

Item Ação Local Responsável Prazo Etapas Situação Recursos 

6 
Promover ações de in-
clusão para servidores 
com deficiência 

TRT 21 

Seamo 
Seplan 

CEA 
SCS 

2º sem/2017 

• Instalação de mapa tátil, 
com informações acessí-
veis, em especial para pes-
soas cegas ou de baixa-
visão 

• Implantação de sinalização 
sonora 

Existe um pro-
jeto de acessi-
bilidade, feito 
pela CEA, que 
foi cumprido 
parcialmente 

Equipe da 
Seamo 

CEA 
Sersa 
SCS 

 

7 

Viabilizar uma feira or-
gânica, uma vez por 
semana, no átrio das 
Varas do Tribunal. 

Complexo 
sede 

Seplan 
SCS 

Seamo 
1º sem/2016 

• Estímulo à conscientização 
ambiental 

• Estímulo à adoção de hábi-
tos saudáveis pelo corpo 
funcional 

Futura 
Sersa 
SCS 

Seamo 

8 

Incentivar servidores a 
participarem de ações 
solidárias e contribui-
ções as instituições de 
apoio social 

TRT 21 
Seplan 
SCS 

Seamo 
2º sem/2016 

• Apoio ao projeto de espetá-
culo teatral amador "o lou-
co" - prevenção e combate 
ao uso de drogas e entor-
pecentes 

• Apoio e incentivo aos servi-
dores que participam de 
ações solidárias.  

Futura 
Sersa 
Seamo 
SCS 

 
 

INDICADORES E METAS 
 

INDICADOR 43:  Participação dos servidores e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho 
O que mede (Quantidade de servidores que participaram de ações de qualidade de vida/total de servidores da 

instituição) x 100 
Quem mede Seplan e Seamo 
Quando medir Anual 

Meta até 2020 Aumentar em 5% o número de servidores que participam de ações voltadas para a qualidade de 
vida no ambiente de trabalho 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
68% 0 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 44:  Participação de servidores em ações solidárias (ex. inclusão digital, alfabetização, campanhas voluntárias) 

O que mede (Quantidade de servidores que participaram de ações solidárias/total de servidores da instituição) 
x 100 

Quem mede Seplan e Seamo 



  
Quando medir Anual 
Meta até 2020 Aumentar em 5% o número de servidores que participam de ações solidárias 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias (277/735)*100 =  

38% 0 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 45:  Ações de inclusão para servidores com deficiência 
O que mede Quantidade de ações de inclusão  
Quem mede Seplan e Seamo 
Quando medir Anual 
Meta até 2020 Promover todo ano pelo menos uma ação de inclusão para servidores com deficiência 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
0 0 1 1 1 1 1 

 
 

 
CRONOGRAMA  

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Item Ação 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1 Estimular as atividades físicas e a socialização             

2 Realizar campanhas de vacinação             

3 
Executar um Plano de Preparação para Aposen-
tadoria 

            

4 
Realizar eventos voltados para a saúde da mu-
lher 

            

5 
Promover atividades de integração e de qualida-
de de vida no trabalho 

            

6 
Promover ações de inclusão para servidores com 
deficiência 

            

7 
Viabilizar uma feira orgânica, uma vez por sema-
na, no átrio das Varas do Tribunal. 

            

8 
Incentivar servidores a participarem de ações 
solidárias e contribuições as instituições de apoio 
social 

            

 



  
 

 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 7: Telefonia 
Objetivo: Reduzir os gastos com serviços de telefonia e transmissão de dados 
 

Item Ação Local Responsável Prazo Etapas Situação Recursos 

1 

Revisar normas inter-
nas para o contrato de 
telefonia fixa, bem 
como os ramais da 
telefonia liberados pa-
ra realizar ligações 
para celular e de longa 
distância; 

TRT 21 

Presidência 
DG 

Seman 
Seplan 
SCS 

1º sem/2016 

• Levantamento nas unidades 
da quantidade de telefones 
que fazem ligações externas 
para celulares e interurbanos. 

• Classificação dos ramais de 
acordo com sua liberação para 
ligações internas, externas e 
interurbanos, através de por-
taria.  

• Consulta aos secretários/dire-
tores/assessores para saber a 
real      necessidade de cada 
setor;  

• Execução dos ajustes necessá-
rios; 

• Sensibilização do corpo fun-
cional a utilizar o recurso me-
nos oneroso para o Tribunal 

Em andamento 

Equipe da 
CLP/Seman 

Sersa 
SCS 

2 

Revisar normas inter-
nas e o contrato de 
telefonia móvel, vi-
sando à racionalização 
em relação ao número 
de linhas móveis, dis-
tribuição de aparelhos 
e redução de seu uso.  

TRT 21 
Presidência 

DG 
Seman 

2º sem/2016 

• Revisão da quantidade de li-
nhas de telefonia móvel e ve-
rificação de seu uso funcional. 

• Redução das linhas móveis 
não utilizadas ou sub utiliza-
das. 

Em andamento 
Equipe da 

CLP/Seman 

 
 



  

Item Ação Local Responsável Prazo Etapas Situação Recursos 

3 

Realizar advertências e 
restrições de uso para 
as ligações de longa 
duração.  

TRT 21 
Presidência 

DG 
Seman 

1º sem/2017 

• Implantação do bip de alerta 
para ligações que demorem 
mais de 10 minutos; 

• Envio de documento, via Ma-
lote Digital, para que os ges-
tores das unidades apresen-
tem justificativa formal para a 
ocorrência de número consi-
derável de ligações de longa 
duração. 

Futura 
Equipe da 

CLP/Seman 

4 

Estudar alternativas de 
contratação de pacotes 
econômicos de servi-
ços de telefonia. 

TRT 21 
Presidência 

DG 
Seman 

1º Sem/2017 
• Realização de pesquisa de 

mercado 

Ação implemen-
tada/atividade 

contínua. 

Equipe da 
CLP/Seman 

5 

Estudar a possibilidade 
de implantação da tec-
nologia VoIP com obje-
tivo de permitir a 
comunicação por tele-
fone entre as unidades 
da Justiça 
do Trabalho no Estado 
do Rio Grande do Nor-
te com custo zero. 

TRT 21 
Presidência 

DG; 
Seman 

1º Sem/2017 

• Formulação do Termo de Refe-
rência, caso comprove a sua 
viabilidade, para contratação 
de empresa prestadora do 
serviço 

 

Futura 
Equipe da 

CLP/Seman 

 
 



  
 

 
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 46:   Gasto médio do contrato de telefonia fixa 
O que mede Valor (R$) da fatura/quantidade linhas 
Quem mede CLP/Seman 
Quando medir Mensal e anual 

Meta até 2020 Reduzir em 5% o gasto médio do contrato de telefonia fixa até o ano de 2020, descontada a infla-
ção (IPCA oficial, estimado em 7% a.a.) 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
R$ 430,27 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 47:  Gasto médio do contrato de telefonia móvel 
O que mede Valor (R$) da fatura/quantidade linhas 
Quem mede CLP/Seman 
Quando medir Mensal e anual 

Meta até 2020 Manter o gasto médio do contrato de telefonia móvel até 2020, de forma a limitar o valor gasto 
anualmente até o valor atual, descontada a inflação (IPCA oficial, estimado em 7% a.a.) 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
R$ 180,58 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INDICADOR 48:  Gasto total do contrato de telefonia fixa 
O que mede Valor (R$) da fatura de telefonia fixa 
Quem mede CLP/Seman 
Quando medir Mensal e anual 

Meta até 2020 Reduzir em 5% o gasto com contrato de telefonia fixa até o ano de 2020, descontada a inflação 
(IPCA oficial, estimado em 7% a.a.) 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias R$ 

9.896,29 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

INDICADOR 49:  Gasto total do contrato de telefonia móvel 
O que mede Valor (R$) da fatura de telefonia móvel 
Quem mede CLP/Seman 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Manter o valor gasto até o ano de 2020, descontada a inflação (IPCA oficial, estimado em 7% a.a.) 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
R$ 5.417,48 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 



  
 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Item Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

1 

Revisar normas internas para o contrato de tele-
fonia fixa, bem como os ramais da telefonia libe-
rados para realizar ligações para celular e de lon-
ga distância; 

            

2 

Revisar normas internas e o contrato de telefonia 
móvel, visando à racionalização em relação ao 
número de linhas móveis, distribuição de apare-
lhos e redução de seu uso. 

            

3 
Realizar advertências e restrições de uso para as 
ligações de longa duração 

            

4 
Estudar alternativas de contratação de pacotes 
econômicos de serviços de telefonia 

            

5 

Estudar a possibilidade de implantação da tecno-
logia VoIP com objetivo de permitir a comunica-
ção por telefone entre as unidades da Justiça 
do Trabalho no Estado do Rio Grande do Norte 
com custo zero. 

            



  
 
 

 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO  
TEMA 8: Vigilância 
Objetivo: Maior eficiência no gasto relacionado aos serviços de vigilância do TRT21 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

1 
Elaborar relatório para verifi-
car a necessidade real dos 
postos contratados. 

TRT21 
Sesei 

 2º sem/2016 

• Análise do contrato de vigi-
lância, avaliando a necessi-
dade de postos de vigilância. 

• Avaliação da necessidade de 
postos de vigilância e postos 
com porteiros e/ou recepcio-
nistas. 

• Avaliação da necessidade de 
substituir postos de vigilantes 
por postos de recepcionistas. 

Futura 
Equipe da 

Sesei 

2 
Efetuar pesquisar de preços 
para avaliar o mercado atual. TRT21 

Sesei 
 1º sem/2016 

• Elaboração de pesquisa de 
preço para verificação dos 
valores atuais de mercado. 

• Análise do valor de repactua-
ção e comparação com o va-
lor médio de mercado. 

 
Em andamen-
to/atividade 

contínua 

Equipe Sesei 

 
 



  
 

 
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 50:  Valor inicial do posto 
O que mede Valor total anual do contrato/quantidade de postos 
Quem mede Sesei 
Quando medir Anual 

Meta até 2020 Manter o valor gasto até o ano de 2020, acompanhando o acordado em convenção coletiva  
 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
R$ 90.463,11/posto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INDICADOR 51:  Valor atual do posto - grau de repactuação 

O que mede Valor total anual de repactuação/valor total anual de assinatura do contrato 
Quem mede Sesei 
Quando medir Anual 
Meta até 2020 Manter o valor inicial do posto, acrescendo apenas os percentuais de repactuação anual 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 

6,8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Item Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

1 
Elaborar relatório para verificar a necessidade 
real dos postos contratados. 

            

 
2 
 

Efetuar pesquisar de preços para avaliar o mer-
cado atual. 

            

 
 



  
 
 
 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO  
TEMA 9: Limpeza 
Objetivo: Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo dos materiais e serviços relacionados aos procedimentos de lim-

peza do TRT da 21ª Região 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

1 

Exigir que sejam uti-
lizados, nos contratos 
de terceirização, pro-
dutos biodegradáveis 
de limpeza, em con-
formidade com a le-
gislação vigente.   

 

TRT21 
DG 
CAD 

CLP/Sezel 
1º sem/2017 

• Revisão do conteúdo contratu-
al específico sobre Segurança 
do Trabalho e Sustentabilidade 
ambiental em conformidade à 
Instrução Normativa SLTI/ 
MPOG 02/2008. 

• Inclusão de critérios de sus-
tentabilidade nos Termos de 
Referência/Editais de Licita-
ção. 

Ação implementa-
da/Atividade con-
tínua  
 

Equipe da 
Sezel 

2 

Adotar procedimentos 
com vistas ao uso 
racional de produtos 
e recursos naturais 

TRT21 
CLP/Sezel 

EJud 
Sersa 

2º sem/ 2016 
 

• Realização de treinamentos e 
capacitações periódicas (dire-
cionados aos terceirizados) 
sobre educação ambiental e 
práticas recomendadas para 
redução de desperdício/      
poluição. 

 

Futura 
Equipe da  

Sezel 

 



  
 

 
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 52:  Gasto de limpeza pela área construída 
O que mede Valor (R$) anual do contrato/área construída em m2 
Quem mede CLP/Sezel 
Quando medir Anual 

Meta até 2020 Manter o valor inicial do contrato, acrescendo apenas os percentuais de repactuação anual, que se-
rão decididos em convenção coletiva 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Metas intermediárias 1.773.537,00/ 
28.290,04 = R$ 

62,69/m2 

1.976.129,
40/ 

28.290,04 
= R$ 

69,85/m2 

0% 0% 0% 0% 0% 

INDICADOR 53:  Grau de repactuação - limpeza 
O que mede Valor total anual de repactuação/valor total anual de assinatura do contrato 
Quem mede CLP/Sezel 
Quando medir Anual 
Meta até 2020 Acompanhar o que foi decidido em convenção coletiva 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
11,4% 11,4% 0% 0% 0% 0% 0% 

INDICADOR 54:  Gasto com material de limpeza 
O que mede Valor (R$) gasto com aquisição de material de limpeza 
Quem mede CLP/Sezel 
Quando medir Anual 

Meta até 2020 

Manter o valor gasto até o ano de 2020, descontada a inflação  
OBS: No TRT 21 o material de limpeza é fornecido pela empresa contratada, ou seja o valor gasto 
com material de limpeza já está incluso no montante geral do contrato de limpeza 

 
Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Metas intermediárias 
22.092,15  22.092,15 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 



  
 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA  

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Item Ação 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1 
Exigir que sejam utilizados, nos contratos de ter-
ceirização, produtos biodegradáveis de limpeza, 
em conformidade com a legislação vigente.   

            

2 

 
Adotar procedimentos que visem o uso racional 
de produtos e recursos naturais 
 

            



  
 
 

 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO  
TEMA 10: Combustível 
Objetivo: Diminuir o impacto ambiental e econômico do consumo de combustíveis fósseis 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

 
 
1 

Apurar mensalmente e anu-
almente o  consumo de com-
bustíveis: gasolina, etanol e 
diesel 

TRT21 
Sesei 

 1º sem/2016 

• Anotação mensal, em pla-
nilha, da quantidade de  
litros de combustível con-
sumidos e quantidade de 
km rodados por cada veí-
culo da frota;  

• Treinamento dos servido-
res para uma melhor utili-
zação do veículo visando a 
economia de combustível e 
manutenção 

Futura Equipe Sesei 

 
2 

Aumentar o abastecimento 
com etanol TRT21 

Sesei 
 1º sem/2016 

• Avaliação da ampliação do 
uso do etanol na frota do 
TRT21. 

• Maior utilização do etanol 
nos veículos flex 

Futura Equipe Sesei 

3 
Dar preferência ao abasteci-
mento com Diesel S10 ao  
invés do diesel comum 

TRT21 
Sesei 

 
1º sem/2016 

• Priorização do abasteci-
mento com diesel S10 dos 
veículos que utilizam o die-
sel como combustível.  

Futura Equipe Sesei  

 
 
 
 



  
 

 
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 55:  Consumo de gasolina da frota oficial de veículos 
O que mede Quantidade de litros de gasolina consumidos/quantidade de km rodados 
Quem mede Sesei 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Reduzir em 25% a quantidade do consumo de gasolina até o ano de 2020 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
10.249,57 litros - 5% 10% 15% 20% 25% 

INDICADOR 56:   Consumo de etanol da frota oficial de veículos 
O que mede Quantidade de litros de etanol consumidos/quantidade de km rodados 
Quem mede Sesei 
Quando medir Mensal e anual 

Meta até 2020 Aumentar em 20% o consumo de etanol na frota do Tribunal até o ano de 2020, visando diminuir 
a poluição do meio ambiente 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
33 litros 2% 6% 10% 13% 17% 20% 

INDICADOR 57:   Consumo de diesel da frota oficial de veículos 
O que mede Quantidade de litros de diesel consumidos/quantidade de km rodados 
Quem mede Sesei 
Quando medir Mensal e anual 
Meta até 2020 Aumentar em 10%  o consumo de diesel até o ano de 2020 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 

5.684,36 litros 1% 3% 5% 7% 9% 10% 

 



  
 
 

 
CRONOGRAMA  

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Item Ação 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1 
Apurar mensalmente e anualmente o  consumo 
de combustíveis: gasolina, etanol e diesel 

            

2 Aumentar o abastecimento com etanol             

3 
Dar preferência ao abastecimento com Diesel 
S10 ao invés do diesel comum 

            

 



  
 

 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO  
TEMA 11: veículos  
Objetivo: Promover a racionalização no uso do transporte e a redução do gasto com combustível 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

 
1 
 

Definir horários programa-
dos de saída diária de veí-
culos. 

TRT21 
Presidência 

Sesei 
 

2º sem/2016 

• Avaliação da quantidade de 
veículos utilizados  

• Atendimento a necessidades 
diversas, agrupando por desti-
nos similares. 

Futura 
Equipe da 

Sesei 

2 
 
 

Avaliar rotas, trajetos e 
horários, bem como revi-
sar o sistema de solicita-
ção de veículos. 

TRT21 Sesei 1º sem/2016 

• Utilização de aplicativos de ro-
tas como o Waze e Google 
maps. 

 

Ação contínua 
Equipe da 

Sesei 

3 
Otimizar manutenção pre-
ventiva 

TRT21 
Sesei 

 
1º sem/2016 

• Avaliação e melhoria rotinas de 
manutenção preventiva nos ve-
ículos oficiais. 

• Avaliação da frequência de a-
bastecimento de veículos pouco 
rodado, evitando o envelheci-
mento do combustível nos tan-
ques e manutenção antecipada 
do veiculo. 

Futura 
Equipe da 

Sesei 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 58:  Veículos para transporte de servidores, tramitação de documentos e demais atividades funcionais 

O que mede Quantidade de veículos utilizados no transporte de servidores, tramitação de documen-
tos e demais atividades funcionais/total de servidores  

Quem mede Sesei 
Quando medir Anual 

Meta até 2020 Diminuir em 10% a quantidade de veículos utilizados até 2020, programando horário de 
saída diária 
Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 

0,024 0% 2% 4% 6% 8% 10% 
INDICADOR 59:  Veículos para transporte de magistrados 
O que mede Quantidade de veículos utilizados no transporte de magistrados/total de magistrados 
Quem mede Sesei 
Quando medir Anual 
Meta até 2020 Manter a quantidade de veículos utilizados atualmente pelos magistrados 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Metas intermediárias 
0,16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INDICADOR 60:  Gasto com manutenção dos veículos da frota 
O que mede Valor (R$) da fatura do total de contratos de manutenção/quantidade de veículos  
Observação: Não se aplica à realidade do Tribunal. A manutenção é feita pelo nosso Setor de Oficina ou quando necessário mediante pro-
cessamento licitatório. 

 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Item Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

1 
Definir horários programados de saída diária de 
veículos. 

            

2 
Avaliar rotas, trajetos e horários, bem como revi-
sar o sistema de solicitação de veículos. 

            

3 Otimizar manutenção preventiva             



  
 

 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 12: Obras 
Objetivo: Adotar critérios de sustentabilidade nas obras, reformas e serviços de manutençao do TRT da 21ª 
 

Item Ação Local Responsável Prazo Etapas Situação Recursos 

1 
Intensificar a utilização de 
mobiliário ergonômico 

TRT 21 
CEA 
CAD 
SOF 

2015 

• Avaliação da adoção de crité-
rios de ergonomia e de sus-
tentabilidade para aquisição 
de mobiliário; 

• Inclusão nos editais de crité-
rios de sustentabilidade com-
provados por meio de certifi-
cações e/ou selos aferidos por 
organismos acreditados 

Ação Contínua 
Equipe da 

CEA 

2 

Aperfeiçoar as rotinas de ma-
nutenção predial preventiva, 
objetivando redução de custos 
na manutenção predial corre-
tiva 

TRT 21 CEA 2015 

• Análise dos relatórios de visita 
e dos planos de manutenção 
para as unidades do TRT da 
21ª Região apresentados pela 
empresa contratada; 

• Identificação das necessidades 
urgentes e emergenciais de 
manutenção; 

• Planejamento e execução e 
acompanhamento das inter-
venções corretivas; 

• Aperfeiçoamento e adequação 
das rotinas de manutenção 
preventiva; 

• Planejamento e execução das 
intervenções preventivas. 

Ação Contínua 
Equipe da 

CEA 

 
 



  
 

Item Ação Local Responsável Prazo Etapas Situação Recursos 

3 

Ampliar a exigência de elabo-
ração e implementação dos 
Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e Efluentes 
para as obras e serviços de 
engenharia 

TRT 21 CEA 2018 

• Análise da viabilidade de am-
pliação da exigência de im-
plementação e acompanha-
mento de PGRS para as obras 
e serviços de engenharia exe-
cutados no TRT21; 

• Adequação dos modelos de 
PGRS para obras e serviços de 
engenharia de médio e peque-
no porte; 

• Exigência progressiva de ela-
boração, implementação e a-
companhamento de PGRS pa-
ra as obras e serviços de en-
genharia do TRT21 

Futura 
Equipe da 

CEA 

4 

Ampliar adoção de critérios de 
sustentabilidade na elaboração 
de projetos e na contratação 
de obras e serviços de enge-
nharia. 

TRT 21 CEA 2018 

• Estudo e definição de novos 
critérios de sustentabilidade 
aplicáveis a projetos e contra-
tos de obras e serviços de en-
genharia do TRT21; 

• Levantamento de custos asso-
ciados a introdução de novos 
critérios de sustentabilidade 
em projetos e contratos de o-
bras e serviços de engenharia; 

• Desenvolvimento de projetos 
de obras e serviços de enge-
nharia com inclusão de novos 
critérios de sustentabilidade; 

• Preparação de contratos de 
obras e serviços de engenha-
ria com inclusão de novos cri-
térios de sustentabilidade. 

Futura 
Equipe da 

CEA 

 



  
 

 
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 61:  Valor gasto com reformas nas unidades 
O que mede Valor gasto com reformas nas unidades no ano vigente/valor gasto com reformas no ano anterior 
Observação 
Os dados para definição da linha de base estão em fase de levantamento uma vez que foi constatada a necessidade de identificação e quanti-
ficação em separado dos gastos relativos à alteração de leiautes nos contratos de obras e serviços de reforma do TRT21, objetivando a devida 
exclusão de valores associados a implementação de melhorias tecnológicas, estruturais e operacionais que podem ser mais adequadamente 
classificadas como investimento.  As metas para os próximos exercícios somente deverão ser definidas a partir da análise do resultado desse 
levantamento, da melhor definição de parâmetros de controle e da projeção das demandas futuras. 

 
 
 
 

CRONOGRAMA  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
X Ação 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1 Intensificar a utilização de mobiliário ergonômico             

2 
Aperfeiçoar as rotinas de manutenção predial 
preventiva, objetivando redução de custos na 
manutenção predial corretiva 

            

3 

Ampliar a exigência de elaboração e implementa-
ção dos Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e Efluentes para as obras e serviços de 
engenharia 

            

4 
Ampliar adoção de critérios de sustentabilidade 
na elaboração de projetos e na contratação de 
obras e serviços de engenharia. 

            

 
 
 
 
 



  
 
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - TRT21 
PLANO DE AÇÃO 
TEMA 13: Capacitação de servidores em educação socioambiental 
Objetivo: Capacitar e sensibilizar magistrados e servidores em assuntos sobre responsabilidade socioambiental e sustentabilidade 
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

1 

Realizar diagnóstico e desen-
volver eventos/campanhas de 
sensibilização sobre a temática 
“Responsabilidade socioambi-
ental e Sustentabilidade” 

TRT 21 
EJud 
SCS 

Seplan 
1º sem/2016 

• Realização de diagnóstico 
ambiental com base em co-
leta de dados junto ao corpo 
funcional (pesquisa on-line), 
unidades organizacionais e 
sistemas de informação; 

• Desenvolvimento de materi-
al (cartazes, cartilhas, ví-
deos, etc) para campanha 
de sensibilização; 

• Realização de eventos (pa-
lestras, seminários, oficinas, 
etc) de curta duração (até 4 
h/a) para sensibilização e 
motivação do corpo funcional 
do TRT21 no tocante ao tema 
“Sustentabilidade”.  Ressaltada 
a necessidade de convocação 
dos servidores, por parte da 
Administração do Tribunal, para 
participação nos eventos. 

Futura 

 
 
 
 
 
 

Equipe da 
Ejud 
SCS 

Sersa 
 

2 

Incluir o tema "Sustentabilida-
de" como disciplina obrigatória 
no curso de formação inicial de 
magistrados e servidores 

TRT 21 EJud 2º sem/2016 

• Inclusão na grade curricular 
dos Cursos de Formação inici-
al de Magistrados e Servido-
res, de uma disciplina obriga-
tória de 4h/a, com o objetivo 
de apresentar os conceitos 
básicos sobre sustentabilida-
de, apresentar o PLS-TRT21 e 
divulgar as práticas adotadas 
no âmbito do TRT-RN. 

Ação Contínua 

 
 
 

Equipe da 
Ejud 



  
 

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

3 

Formar multiplicadores acerca 
dos temas “Responsabilidade 
socioambiental” e Sustentabi-
lidade 

TRT 21 EJud 2º sem/2016 

• Levantamento para identifi-
cação de magistrados/servi-
dores com perfil de multipli-
cador e motivados em rela-
ção à temática “Sustentabi-
lidade”; 

• Planejamento, desenvolvi-
mento e aplicação de cur-
sos, preferencialmente na 
modalidade blended (híbri-
do), para formação de mul-
tiplicadores com o objetivo 
de disseminar conceitos e 
boas práticas sobre susten-
tabilidade, bem como auxili-
ar na conscientização e mu-
dança de hábitos dos demais 
magistrados/servidores do 
TRT2; 

• Avaliação da atuação dos 
multiplicadores no setor on-
de exercem suas atividades; 

Futura 

Equipe da 
Ejud 

Equipe da 
CGP 

4 

Desenvolver e aplicar cursos 
com temática de “Sustentabili-
dade”,  focados nas práticas 
do TRT21 

TRT 21 EJud 1º sem/2017 

• Planejamento, desenvolvi-
mento e aplicação de cur-
sos, presenciais e  a distân-
cia, com o objetivo de apre-
sentar os principais concei-
tos relativos à sustentabili-
dade, provocar a reflexão 
sobre os hábitos e atitudes 
vigentes, discutir o papel do 
PLS-TRT21 e as soluções a-
plicáveis e, assim, contribuir 
para a mudança de compor-
tamento de todo o corpo 
funcional do TRT21; 

• OBS: Ressaltada a necessi-

Futura 
Equipe da 

Ejud 



  

Item Ação  Local Responsável  Prazo Etapas Situação Recursos 

dade de convocação dos 
servidores, por parte da 
Administração do Tribunal, 
para participação nos eventos. 

5 
Capacitação acerca de critérios 
de sustentabilidade em licita-
ções e gestão de contratos. 

TRT 21 EJud 1º sem/2017 

• Realização de cursos sobre 
critérios de sustentabilidade 
em licitações, visando de-
senvolver a cultura e esta-
belecer critérios ambientais, 
sociais e econômicos nas 
aquisições de bens, contra-
tações de serviços e execu-
ção de obras, bem como na 
gestão destes contratos; 

Futura 
Equipe da 

Ejud 

6 
Realização de oficinas periódi-
cas sobre “Boas práticas na 
gestão socioambiental” 

TRT 21 EJud 2º sem/2017 

• Reunião dos agentes multi-
plicadores em oficinas para 
aperfeiçoamento e  troca de 
experiências sobre as boas 
práticas em gestão socio-
ambiental. 

•  Apoio aos agentes multipli-
cadores na replicação das o-
ficinas em  seus setores de 
exercício, como forma de di-
fundir as boas práticas junto 
aos demais magistra-
dos/servidores 

Futura 
Equipe da 

Ejud 

7 

Criação de uma comunidade 
virtual para disseminar os con-
ceitos, além de fomentar as 
discussões e a troca de experi-
ências acerca do tema susten-
tabilidade entre os membros 
do corpo funcional do TRT21 

TRT 21 EJud 2º sem/2016 

• Criação de um ambiente 
virtual para disponibilização 
de conteúdos, fóruns de dis-
cussão e outros recursos in-
terativos com o objetivo de 
manter, de forma perma-
nente, os debates sobre a 
sustentabilidade e suas boas 
práticas. 

Futura 
Equipe da 

Ejud 

 



  
INDICADORES E METAS 

 
INDICADOR 62:  Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar 
O que mede Quantidade de ações de sensibilização e capacitação 
Quem mede EJud 
Quando medir Anual 

Meta até 2020 Realizar a quantidade de ações de sensibilização e capacitação necessárias para atingir 60% do cor-
po funcional até 2020 

Linha de base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Metas intermediárias 

1 2 4 7 9 9 9 

 
 

 
CRONOGRAMA  

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Item Ação 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1 
Realizar diagnóstico e desenvolver eventos/ campa-
nhas de sensibilização sobre a temática “Responsabi-
lidade socioambiental e Sustentabilidade” 

            

2 
Incluir o tema "Sustentabilidade" como disciplina 
obrigatória no curso de formação inicial de ma-
gistrados e servidores 

            

3 
Formar multiplicadores acerca dos temas “Res-
ponsabilidade socioambiental” e Sustentabilidade 

            

4 
Desenvolver e aplicar cursos com temática de “Sus-
tentabilidade”,  focados nas práticas do TRT21 

            

5 
Capacitação acerca de critérios de sustentabili-
dade em licitações e gestão de contratos. 

            

6 
Realização de oficinas periódicas sobre “Boas 
práticas na gestão socioambiental” 

            

7 

Criação de uma comunidade virtual para disse-
minar os conceitos, além de fomentar as discus-
sões e a troca de experiências acerca do tema 
sustentabilidade entre os membros do corpo fun-
cional do TRT21 

            

 



  

9. Inventário de Materiais 
 
 

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 

 
ITEM 

 
MATERIAL UNID. QTDE. PREÇO TOTAL SUSTENTÁVEL 

01 Papel A4 branco Resma 2.000 21.300,00 sim 

02 Papel A4 reciclado Resma 1.500 18.225,00 sim 

03 

[Ar condicionado] Fornecimento e instalação de unidade resfriadora 
de líquido de condensação a ar (Chiller) com capacidade nominal 
entre 195 e 210 TR, em substituição a equipamento de mesma na-
tureza, para o Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco 
Fausto do Tribunal Regional da 21ª Região – RN, incluindo-se a 
desinstalação e remoção do equipamento substituído, procedimen-
tos de partida do equipamento fornecido (“start up”), oferecimento 
de treinamento básico de técnicos para a sua operação e a assis-
tência técnica por um período mínimo de 12 meses 

und 1 520.000,00 sim 

 
 

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE JANEIRO A JUNHO/2015 

 
ITEM 

 
MATERIAL UNID. QTDE. PREÇO TOTAL SUSTENTÁVEL 

01 Copo de vidro, liso, translúcido, capacidade 300 ml. Caixa com 24 
unidades.  

Cx 15 1.269,90 SIM 

02 
Lápis preto, com ponta, material corpo madeira de manejo susten-
tável, dureza carga hb, sextavado/liso, grafite preto nº 2. Caixa 
com 144 unidades. Produto sustentável. 

Cx 4 124,00 SIM 

03 Papel A4 Resma 2.000 21.300,00 SIM 

04 Copo de amido de milho und 500 7.490 SIM 

05 Geladeira und 1 1.024,00 SIM 



  
 

ITEM 
 

MATERIAL UNID. QTDE. PREÇO TOTAL SUSTENTÁVEL 

06 Café orgânico Pcte 3.200 28.768,00 SIM 

08 Coffee break und 400 4.748,00 SIM 

09 Xícaras adesão und 240 1.432,80 SIM 

10 
[Iluminação] Lâmpada fluorescente tubular de 16W, branca neu-
tra, 3500K a 4500K, etiqueta de eficiência energética ENCE A ou 
B. 

und 100 254,00 SIM 

11 
[Iluminação] Lâmpada fluorescente tubular de 32W, branca neu-
tra, 3500K a 4500K, etiqueta de eficiência energética ENCE A ou 
B. 

und 4.000 11.400,00 SIM 

12 
[Iluminação] Lâmpada fluorescente compacta de 9W/220V ou 
10W/220V ou 11W/220V, base E27, branca quente, etiqueta de 
eficiência energética ENCE A. 

und 150 814,50 SIM 

13 
[Iluminação] Lâmpada fluorescente compacta de 14W/220V ou 
15W/220V, base E27, branca quente, etiqueta de eficiência ener-
gética ENCE A. 

und 150 817,50 SIM 

14 
[Iluminação] Lâmpada fluorescente compacta de 18W/220V ou 
20W/220V, base E27, branca quente, etiqueta de eficiência ener-
gética ENCE A. 

und 500 3.490,00 SIM 

15 [Iluminação] Reator eletrônico para 2 lâmpadas fluorescentes de 
16W, alto fator de potência, partida rápida, 220V.  

und 50 540,00 SIM 

16 [Iluminação] Reator eletrônico para 2 lâmpada fluorescente de 
32W, alto fator de potência, partida rápida, 220V.  

und 500 5.240,00 SIM 

17 

[Iluminação] Lâmpada SUPER LED (ou MASTER LED ou POWER 
LED), PAR 30, 11W ou 12W ou 13W, 220V, base E-27, 2700K, 
diâmetro 91mm a 97mm, 660lm a 870lm, IRC >= 80, ângulo do 
facho 30° 

und 20 1.900,00 SIM 

18 
[Iluminação] Lâmpada SUPER LED (ou MASTER LED ou POWER 
LED), AR 111, 8,5W a 14W, 12V, base G53, 2700K, diâmetro 
111mm, 450lm a 550lm, IRC >= 80, ângulo do facho 24° 

und 20 1.894,00 SIM 

19 
[Iluminação] Lâmpada SUPER LED (ou MASTER LED ou POWER 
LED), PAR 20, 6,5W a 7W, 220V, base E27, 2700K, diâmetro 
63mm à 64mm, 450lm a 500lm, IRC >= 80, ângulo do facho 24° 

und 50 6.007,50 SIM 



  
 

ITEM 
 

MATERIAL UNID. QTDE. PREÇO TOTAL SUSTENTÁVEL 

20 

[Iluminação] Luminária de emergência com led recarregável, 
127/220v, com no mínimo 30 lâmpadas, automático, bateria sela-
da de no mínimo 3,7V, e autonomia de pelo menos 6h na posição 
mínima. 

und 100 2.100,00 SIM 

21 [Ar condicionado] Fornecimento e instalação de 51 splits novos e 
desinstalação 47 splits antigos. 

und 1 250.150,15 SIM 

22 [Mobiliário] Poltrona presidente telada com apoio de cabeça und 22 47.551,24 SIM 

23 [Mobiliário] cadeira giratória para diretoria com apoia cabeça und 54 187.725,60 SIM 
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