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I - Consolidação dos Resultados Alcançados

� A prática de realização de videoconferências entre o Diretor da Secretaria 
Administrativa e os Supervisores/Diretores de Apoio Judiciário e Administrativo 
do interior, momento de alinhamento de procedimentos e realização de 
ajustes para racionalização dos gastos na SJRS, foi agregada aos 
procedimentos. As reuniões de 2019 estão documentadas no processo SEI 
0002061-68.2019.4.04.8001.

� O Programa de Sustentabilidade - Projeto Futuridade

� O ano de 2019 marcou o início da expansão do Programa de Sustentabilidade 
da Justiça Federal do RS as sedes do interior. O resultado foi o 
desenvolvimento de ações que trabalharam para mudança de atitude de 
magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, visando a um ambiente 
mais sustentável. A iniciativa havia iniciado em 2018 com o Projeto 
Futuridade, na sede em Porto Alegre, ocasião em que haviam sido formados 
seis grupos de trabalho que elaboraram ações dentro dos eixos: Gestão de 
Resíduos, Construções Sustentáveis, Uso Racional de Recursos, Compras 
Públicas Sustentáveis, Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho e 
Sensibilização e Capacitação de Pessoas.



Expansão do Projeto Futuridade
� Passo Fundo 

� Magistrados e servidores da Justiça Federal em Passo Fundo participaram do Programa de 
Sustentabilidade com projetos que mudaram costumes e trabalharam a cultura institucional. 
Participaram da dinâmica inicial, em julho de 2019, 25 pessoas. A seguir, foram formadas 4 equipes 
que trataram dos eixos Gestão de Resíduos, Uso Racional de Recursos/Combate ao Desperdício,
Mobilidade e Logística e Alimentação Orgânica. As ações desenvolvidas resultaram na qualificação 
da reciclagem de resíduos, eliminação do uso de bombonas de água e copos plásticos, incentivo à 
carona solidária, realização do “Dia Sem Carro”, e aumento do consumo de produtos orgânicos. 

� O Termo de Abertura das atividades de Passo Fundo está documentado no SEI 4728890. A meta 
proposta, "Elaborar e iniciar, até 30 de agosto de 2019, na Subseção de Passo Fundo, a 
implementação de Plano de Atuação que contemple ações em sustentabilidade compatíveis com as 
previsões da Resolução 201/2015 do CNJ" foi alcançada tempestivamente.

� Porto Alegre
� Na Capital, o Eixo Gestão de Resíduos, iniciativa que começou a ser projetada em 2018, programou 

novos fluxos para o recolhimento e destinação dos resíduos, com o adequado encaminhamento. Uma 
parte do caminho percorrido está documentada na exposição fotográfica “Nós no Mundo”, aberta 
para visitação em janeiro/2020 no Espaço Expositivo da JFRS (9° andar/ala Oeste). O Eixo 
Construções Sustentáveis produziu o edital de chamamento público para a construção de prédio com 
características sustentáveis para abrigar a sede da Justiça Federal em Santana do Livramento. O 
imóvel terá instalação de equipamentos com eficiência energética, dispositivos economizadores de 
água, luz e ventilação naturais, paisagismo com aproveitamento de águas da chuva e instalação de 
placas fotovoltaicas. Já o projeto do Eixo Compras Públicas Sustentáveis zerou a aquisição de copos 
plásticos na Capital. Nas áreas internas do prédio-sede terminou o uso de bombonas de água, 
trocadas por filtros e bebedouros em todos os andares. Esta medida evitou a utilização de 506 mil 
copos plásticos que deixaram de ser dispensados no meio ambiente. O Eixo de Uso Racional de 
Recursos buscou junto aos técnicos da área de Arquitetura a redução do uso de água nos sanitários 
públicos do prédio-sede, onde foram instaladas torneiras e descargas ecológicas.



� Novo Hamburgo

� A Justiça Federal em Novo Hamburgo também está engajada no Programa de 
Sustentabilidade. A seleção detalhada dos resíduos já foi implementada, com 
a separação de materiais de escrita, pilhas, cápsulas de café e tampinhas, 
entre outros. A sede também teve a instalação de 96 placas fotovoltaicas. Foi 
realizada palestra durante a Inspeção Anual, em maio de 2019, para 
fortalecimento do engajamento dos servidores e magistrados.

� Bento Gonçalves

� Outubro de 2019 marcou o início do Programa de Sustentabilidade em Bento 
Gonçalves. Magistrados e servidores dividiram-se em três eixos: 1. Mobilidade 
e Logística, 2. Gestão de Resíduos e 3. Alimentação Orgânica. Foram 
realizadas palestra e dinâmica, de que participaram 23 pessoas da Subseção, 
com a condução por consultoria contratada. No ano de 2019 foi iniciada a 
redação dos Planos de Ação, que seguem para a finalização e implementação. 
A meta de "Elaborar e iniciar, até 19 de dezembro de 2019, na Subseção de 
Bento Gonçalves, a implementação de Plano de Atuação que contemple ações 
em sustentabilidade compatíveis com as previsões da Resolução 201/2015 do 
CNJ" foi cumprida, já que os planos iniciaram a ser implementados ainda em 
2019.



� Carteira do Planejamento Estratégico

� O Projeto Estratégico Informatização do Cumprimento de Mandados
produzirá, de acordo com as projeções, resultados relevantes em termos de 
redução de impressões e racionalização dos fluxos de trabalho - esse último 
benefício também tratará do problema da redução expressiva de força de 
trabalho dos Oficiais de Justiça por conta de aposentadorias e impedimento 
de nomeações. O Projeto foi impactado pelo ritmo de desenvolvimento do 
aplicativo que está ocorrendo em parceria com o Tribunal de Justiça do RS.

� O Projeto Estratégico Portas para o Futuro, por meio da qual a SJRS recebe 
jovens que residem em abrigos para atuarem como aprendizes, a partir de 
articulação com o Ministério Público Estadual, CIEE e BANRISUL foi 
implementado e ampliado para o interior do RS. Atualmente a SJRS conta com 
35 jovens aprendizes atuando.



II - A evolução do desempenho dos 
indicadores estratégicos do Poder Judiciário 
com foco socioambiental e econômico

� A análise da evolução do desempenho dos indicadores sofre em razão da 
dificuldade de coleta e inconsistência em alguns dos dados. Alguns dos dados 
são automatizados e, portanto, mais confiáveis.

� Variáveis Gerais
� O decréscimo do total de pessoal efetivo é de 53 pessoas em relação a 2018 e 

de 84 pessoas em relação a 2017. O pessoal comissionado sem vínculo 
permanece em zero. O número de trabalhadores terceirizados decresceu 
significativamente.

� Segue o quadro com os valores.



Quadro das Variáveis Gerais

Pergunta
Resposta 2018 

(ref. 2017)

Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

TPEfet - Total de pessoal do quadro efetivo 1.740 1.709 1.656

TPI - Total de pessoal que ingressou por cessão ou 
requisição

32 33 27

TPSV - Total de pessoal comissionado sem vínculo 
efetivo

0 0 0

TFAuxT - Total de trabalhadores terceirizados 403 449 243

TFAuxE - Total de estagiários 505 492 365

TFAuxJL - Total de juízes leigos 0 0 0

TFAuxC - Total de conciliadores 167 43 86

TFAuxV - Total de voluntários 0 2 3

m²Total - Área total em metros quadrados 110.707,06 110.341,64 109.249,36



� Copos Descartáveis
� Foi erradicada na SJRS a aquisição de copos plásticos a partir do início de 

2020, tendo o ano de 2019 findado com importante redução desse gasto. Os 
copos plásticos que ainda estão em uso são resíduos de estoque. Até mesmo 
nos eventos promovidos pela SJRS estão sendo utilizadas canecas de vidro, 
evitando a geração de grandes volumes de lixo de descartáveis plásticos. Os 
resultados observados no quadro se devem à atuação do Projeto Copo Zero, 
desenvolvido no âmbito do Programa de Sustentabilidade da SJRS.

� Quadro dos copos descartáveis

Pergunta
Resposta 2018 

(ref. 2017)

Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

CCa - Consumo de copos descartáveis para água 5145 5.060 1.345

CCc - Consumo de copos descartáveis para café 10 0 1

GCa - Gasto com copos descartáveis para água 35.187,06 18.929,40 5.291,65

GCc - Gasto com copos descartáveis para café 40,2 - 2,69



� Água envasada
� Também como resultado do Projeto Copo Zero, do Programa de 

Sustentabilidade da SJRS, ocorreu expressiva redução no uso de embalagens 
retornáveis de água mineral, que foram substituídas por filtros e bebedouros. 
Na sede de Porto Alegre, somente foram mantidas as bombonas nas áreas 
externas, por exemplo, guarita de vigilância em posto distante do prédio.

� Em 2019 foram instalados bebedouros em 91,6% das Subseções do interior do 
RS e 10 bebedouros no prédio de Porto Alegre. O documento SEI 4935650 
contém o registro dos indicadores do Projeto. Observou-se, todavia, aumento 
no consumo de embalagens descartáveis de água mineral, que foram 
adquiridas em quantidade para a atender a um júri em março de 2019.

� Quadro da água envasada

Pergunta
Resposta 2018 

(ref. 2017)

Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

CEd - Consumo de embalagens descartáveis para água mineral 168 118 279

CEr - Consumo de embalagens retornáveis para água mineral 4887 7.408 48

GAed - Gasto com água mineral em embalagens descartáveis 238,8 228,19 286,23

GAer - Gasto com água mineral em embalagens retornáveis 33927,17 49.701,58 674,00



� Impressão
� Apresentaram redução a quantidade de equipamentos e os suprimentos.

� Quadro da impressão

Pergunta
Resposta 2018 

(ref. 2017)

Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

QEI - Quantidade de equipamentos de impressão 723 723 705

GAs - Gasto com aquisições de suprimentos 127.296,94 90.771,06 88.897,00

GAi - Gasto com aquisição de impressoras 123.368,47 - -

GCo - Gasto com contratos de terceirização de 
impressão

- -
-



� Gestão de Resíduos
� A destinação de resíduos de obras e reformas está fazendo parte da definição 

dos objetos nos termos de referência, o que passou a ser padrão nas 
contratações.

� Por conta da implantação do Projeto de Gestão Sustentável dos Resíduos, no 
Programa de Sustentabilidade, foi definido novo fluxo de trabalho para o 
encaminhamento de diversos itens, como forma de desviá-los de aterro 
sanitário ou incineração. A parte final do Projeto, em implantação, definiu a 
pesagem dos resíduos, que está em implementação.

� Quadro da Gestão de Resíduos

Pergunta
Resposta 2018 

(ref.  2017)

Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

Dpb - Destinação de pilhas e baterias 60 40,00

Dlp - Destinação de lâmpadas 4228 0 1.055

Dob - Destinação de resíduos de obras e 
reformas

123,5 0
288,00



� Limpeza e Vigilância
� Identifica-se significativa redução nos gastos, decorrente de forte atuação 

administrativa com esse objetivo.

� Os cortes dos postos de trabalho no contrato de limpeza foram realizados no 
final do ano (em dezembro), razão pela qual os efeitos financeiros ocorrerão 
apenas em 2020. Já a redução horária nos turnos da Vigilância pode ser vista 
claramente no quadro de 2019.

Pergunta
Resposta 2018 

(ref.2017)

Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta2020 

(ref.2019)

GLB - Gastos com contratos de limpeza no período-base R$7.792.954,27 7.321.990,15 7.602.223,68

m²Cont - Área contratada 110.707,06 110.341,64 109.249,36

GLR - Gastos com contratos de limpeza no período referência 7.417.904,24 7.792.954,27 7.321.990,15

GML - Gasto com material de limpeza 0 - -

Gastos com contratos de vigilância armada no período-base 11.416.109,69 11.172.736,00 9.495.818,96

QVab - Quantidade de postos de vigilância armada 65 62 62

QVd - Quantidade de postos de vigilância desarmada 0 0 0

Gasto total com contratos de vigilância no período referência 10.278.678,01 11.416.109,69 11.172.736,00



� Veículos
� Os dados têm se mantido estáveis.

Pergunta

Resposta 

2018 

(ref.2017)

Resposta 

2019 

(ref.2018)

Resposta 

2020 

(ref.2019)

VG - Quantidade de veículos a gasolina 16 19 17

VEt - Quantidade de veículos a etanol 2 2 2

VF - Quantidade de veículos flex 31 39 41

VD - Quantidade de veículos a diesel 10 11 11

VGN - Quantidade de veículos a gás natural 0
0 0

VH - Quantidade de veículos híbridos 0 0 0

VEl - Quantidade de veículos elétricos 0 0 0

QVs - Quantidade de veículos de serviço 58
67 67

QVm - Quantidade de veículos para transporte de magistrados 1
2 4

Gmv - Gasto com manutenção de veículos 163.551,55
293.386,99 206.437,00

Gcm - Gastos com contratos de motoristas 0
- -



� Qualidade de vida

� O item mostra redução no número de participações nas ações de qualidade de 
vida, a despeito do crescimento no número de ações. Todavia, como o 
levantamento é manual, não automatizado, por estimativa de participações, 
o dado não pode ser tido como completamente hígido.

Pergunta
Resposta 2018 

(ref. a 2017)

Resposta 2019 

(ref. a 2018)

Resposta 2020 

(ref. a 2019)

Participação em ações de qualidade de vida 3.356 2.212 1.476

Quantidade de ações de qualidade de vida 7 7 130

Participações em ações solidárias 179 803 930

Quantidade de ações solidárias 25 93 102

Ações de inclusão 1 7 4



� Capacitação Socioambiental

� O aumento nas participações e ações ocorreu devido à ampliação e reforço do 
Programa de Sustentabilidade, que iniciou ações nas Subseções do interior. O 
aumento também se deve às iniciativas das Subseções, que têm se engajado 
no tema, e à adesão institucional, por conta da atuação da Corregedoria 
Regional, que tem demandado ações das unidades.

Pergunta
Resposta 2018 

(ref. a 2017)

Resposta 2019 

(ref. a 2018)

Resposta 2020 

(ref. a 2019)

ACap - Ações de capacitação e sensibilização 4 12 26

PSC - Participação em ações de sensibilização e 
capacitação

19 288 471



III – Identificação das ações a serem 
desenvolvidas ou modificadas para o ano 
subsequente

� Para o ano de 2020 está em projetação a articulação de um Projeto estadual 
para a Gestão dos Resíduos, com a elaboração de roteiro que possa ser 
aproveitado por todas as Subseções, apoiando as administrações locais com 
informações sobre o tema e metodologia de trabalho, a partir das 
experiências já gestadas em Porto Alegre, Passo Fundo e Bento Gonçalves. O 
tema tem sido demandado para as unidades pela Corregedoria Regional. A 
iniciativa da SJRS aproveitará o interesse gerado pela demanda da 
Corregedoria e oferecerá apoio para a execução.

� Além disso, em 2020 segue o trabalho em Porto Alegre - retomar as iniciativas 
que ficaram em ritmo reduzido ou suspensas, formalizar encerramento das 
iniciativas que se concluírem, seguir e ampliar as iniciativas que ainda possam 
ter curso. Para Passo Fundo, documentar a conclusão dos Projetos. Para Bento 
Gonçalves, implementá-los.



� Considerações finais

� O Plano de Logística Sustentável de 2019 na SJRS, assim como já se referiu 
em relação ao ano anterior, permaneceu sofrendo influência da limitação de 
força de trabalho nele empregada, uma vez que está sob os cuidados da 
Seção de Planejamento e Gestão Estratégica, unidade composta por dois 
servidores e que acumula outras atividades com as de desenvolvimento do 
Plano de Logística Sustentável.

� Buscou-se dar conta das atividades, mesmo com tal limitação, desenvolvendo 
ações também no interior. A velocidade de implementação das ações segue o 
ritmo dessa limitação de força de trabalho, que ocorre também em relação às 
equipes dos Eixos, cujos integrantes acumulam as atividades do Projeto 
Futuridade com as regulares de suas lotações em unidades administrativas e 
judiciárias, o que necessariamente acarreta redução no tempo que pode ser 
dedicado ao PLS.

� A participação no Projeto Futuridade foi voluntária, entendendo-se que esse 
fator reforça o engajamento, na medida em que os participantes aderem por 
convicção e consciência pessoal. É um desafio ampliar essa percepção na 
organização, o que é tema de trabalho de um dos Eixos temáticos.



� Os problemas de coleta dos indicadores seguem presentes, verificando-se que 
a ausência, em algumas unidades, de cultura de acompanhamento sistemático 
e de ferramentas prejudicam a higidez dos dados obtidos, além de demandar 
grande investimento de energia para a coleta. Não existindo ferramentas e 
critérios uniformes para a coleta, resulta que os dados finais, além da custosa 
obtenção, não possuem a confiabilidade desejada. Existem ferramentas em 
desenvolvimento no TRF, mas ainda não são de uso das unidades, nem 
contemplam todas as fontes de dispêndio, especialmente no que toca aos 
itens de almoxarifado entregues no interior ou diretamente nos setores de 
distribuição, como é o caso da água em bombonas. Esses itens de 
almoxarifado não são inseridos no GEAFIN e a apuração depende de 
levantamentos manuais estando, portanto, muito sujeitos a erro.


