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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 consolidada.

� O Programa de Sustentabilidade - Projeto Futuridade

� O ano de 2020 trouxe, a partir de 17 de março, o teletrabalho compulsório, 
fato que suspendeu a expansão do Programa de Sustentabilidade da Justiça 
Federal do RS às sedes do interior. A exceção ficou com a subseção de 
Canoas, que trabalhou intensamente no Projeto de Gestão de Resíduos, 
incluindo resíduos orgânicos, a partir do mês de julho.

� Segue breve relato das atividades, por subseção.



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. 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 Programa foi encerrado em janeiro/2020, com a implantação 
integral do Plano de Ação.

� Porto Alegre

� Na Capital, o Eixo Gestão de Resíduos, iniciativa que começou a ser projetada 
em 2018, estabeleceu o planejamento para a inclusão de resíduos orgânicos 
no Programa. O Eixo Construções Sustentáveis recebeu o prédio da Justiça 
Federal, em Santana do Livramento, com características sustentáveis –
equipamentos com eficiência energética, dispositivos economizadores de 
água, luz e ventilação naturais, paisagismo com aproveitamento de águas da 
chuva e instalação de placas fotovoltaicas.



� Novo Hamburgo

� A Justiça Federal em Novo Hamburgo também está engajada no Programa de 
Sustentabilidade, mas sem novidades nesse ano de 2020.

� 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. No ano de 2020 
as ações foram suspensas, em razão da pandemia.



� Carteira do Planejamento Estratégico

� O  Projeto Estratégico Informatização do Cumprimento de Mandados está em 
pleno andamento. As modificações no sistema de processo eletrônico foram 
concluídas, e o aplicativo (APP) foi instalado nos smartphones dos Oficiais de 
Justiça em três subseções – Palmeira das Missões, Novo Hamburgo e Erechim –
, em formato de piloto. As sugestões recebidas pela experiência de utilização 
no ‘piloto’ serão implementadas, e os resultados iniciais não foram medidos
em razão dos pouquíssimos Mandados expedidos no ano de 2020. Espera-se 
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 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 novamente 
ampliado para o interior do RS. Atualmente a SJRS conta com 35 jovens 
aprendizes atuando.



� O Projeto Ações em Direitos Humanos, Equidade de Gênero, Raça e 

Diversidades foi iniciado, com o objetivo de tratar de temas relacionados aos
Direitos Humanos, especialmente as desigualdades. Uma das iniciativas 
exitosas já realizadas foi a discussão sobre o racismo estrutural, abordado em 
três mesas temáticas e uma Aula Magna no mês de novembro, alusivos ao Mês 
da Consciência Negra. O Projeto continua em pleno andamento, com plano de 
formação no Estatuto da Igualdade Racial para servidores e Magistrados dessa 
Seccional, uma proposta de ciclo de atualização em Direito Constitucional 
com ênfase em Direitos Humanos, e Elaboração de diagnóstico organizacional 
– quantos são os negros, os brancos, e outros cruzamentos (tempo de JF, 
funções que exercem, grau de instrução). 



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
� Após três anos consecutivos de decréscimo do total de pessoal efetivo, em 

2020 houve recuperação nesse item, embora ainda exista um ‘déficit’ de 42 
pessoas em relação a 2017. O pessoal comissionado sem vínculo permanece 
em zero. O número de trabalhadores terceirizados aumentou em relação a 
2019, mas ainda é significativamente inferior a 2018. 



Quadro das Variáveis Gerais

Pergunta
Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

Resposta 2021 

(ref. 2020)

TPEfet - Total de pessoal do quadro efetivo 1.709 1.656 1.698

TPI - Total de pessoal que ingressou por cessão ou 
requisição

33 27 25

TPSV - Total de pessoal comissionado sem vínculo 
efetivo

0 0 0

TFAuxT - Total de trabalhadores terceirizados 449 243 305

TFAuxE - Total de estagiários 492 365 428

TFAuxJL - Total de juízes leigos 0 0 0

TFAuxC - Total de conciliadores (*2021 apenas Porto Alegre) 43 86 22*

TFAuxV - Total de voluntários 2 3 1

m²Total - Área total em metros quadrados 110.341,64 109.249,36 110.779,01



� 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. Até
mesmo nos eventos promovidos pela SJRS são utilizadas canecas de vidro, 
evitando a geração de grandes volumes de resíduos plásticos. Os resultados se 
devem à atuação do Projeto Copo Zero, desenvolvido no âmbito do Programa 
de Sustentabilidade da SJRS. Contudo, em virtude da pandemia, foi retomada 
em outubro a aquisição, ainda que pontual, de copos plásticos descartáveis, 
para garantir a segurança das (poucas) pessoas que foram aos prédios em 
audiências e perícias. Assim que houver o retorno à normalidade, não 
ocorrerão aquisições desse material. 

� Quadro dos copos descartáveis

Pergunta
Resposta 2019  

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

Resposta 2021 

(ref. 2020)

CCa - Consumo de copos descartáveis para água 5.060 1.345 1.279

CCc - Consumo de copos descartáveis para café 0 1 0

GCa - Gasto com copos descartáveis para água 18.929,40 5.291,65 4.352,33

GCc - Gasto com copos descartáveis para café - 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. Por isso, em 2020, esperava-
se reduzir ainda mais a utilização de água envasada. Contudo, em virtude da 
pandemia, foram necessárias aquisições pontuais, especialmente em 
subseções do interior do estado. Assim que houver o retorno à normalidade, 
devem reduzir-se significativamente as aquisições desse material. 

� Quadro da água envasada

Pergunta
Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

Resposta 2021 

(ref. 2020)

CEd - Consumo de embalagens descart. para água mineral 118 279 54

CEr - Consumo de embalagens retorn. para água mineral 7.408 48 189

GAed - Gasto com água mineral em embalagens descart. 228,19 286,23 70,95

GAer - Gasto com água mineral em embalagens retorn. 49.701,58 674,00 1815,94



� Impressão
� Apresentou nova redução a quantidade de equipamentos de impressão, e não 

houve aquisição de suprimentos.

� Quadro da impressão

Pergunta
Resposta 2019 

(ref. 2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

Resposta 2021 

(ref. 2020)

QEI - Quantidade de equipamentos de impressão 723 705 676

GAs - Gasto com aquisições de suprimentos 90.771,06 88.897,06 0

GAi - Gasto com aquisição de impressoras 0 0 0
GCo - Gasto com contratos de terceirização de 
impressão

0 0
0



� 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, agora implantado, definiu a 
pesagem dos resíduos, o que não ocorreu em 2020 por causa da pandemia.

� Quadro da Gestão de Resíduos

Pergunta
Resposta 2019 

(ref.  2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

Resposta 2021 

(ref. 2020)

Dpb - Destinação de pilhas e baterias 0 40 30

Dlp - Destinação de lâmpadas 0 1.055 7.903

Dob - Destinação de resíduos de obras e 
reformas

0 288
134



� 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 de 2.019 (em dezembro), razão pela qual os efeitos financeiros 
ocorreram apenas em 2020. Por outro lado, a redução horária nos turnos da 
Vigilância já pôde ser vista claramente no quadro referente a 2019.

Pergunta
Resposta 2019 

(ref.2018)

Resposta 2020 

(ref. 2019)

Resposta2021 

(ref.2020)

GLB - Gastos com contratos de limpeza no período-base 7.321.990,15 7.602.223,68 4.321.377,35

m²Cont - Área contratada 110.341,64 109.249,36 110.779,01

GLR - Gastos com contratos de limpeza no período 
referência

7.792.954,27 7.321.990,15 7.602.223,68

GML - Gasto com material de limpeza 0 0 0 

Gastos com contratos de vigilância armada no período-base 11.172.736,00 9.495.818,96 6.402.829,36

QVab - Quantidade de postos de vigilância armada 62 62 62

QVd - Quantidade de postos de vigilância desarmada 0 0 0

GVT - Gasto total com contratos de vigilância no período 
referência

11.416.109,69 11.172.736,00 11.172.736,00



� Veículos
� Os dados têm se mantido estáveis, exceto em relação à manutenção, pois em 

2020 os veículos rodaram muito menos em função da pandemia.

Pergunta

Resposta 

2019 

(ref.2018)

Resposta 

2020 

(ref.2019)

Resposta 

2021 

(ref.2020)

VG - Quantidade de veículos a gasolina 19 17 14

VEt - Quantidade de veículos a etanol 2 2 0

VF - Quantidade de veículos flex 39 41 39
VD - Quantidade de veículos a diesel 11 11 18

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 67 67 70

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

Gmv - Gasto com manutenção de veículos 293.386,99 206.437,00 42.034,63

Gcm - Gastos com contratos de motoristas 0 0 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, o dado não pode ser tido como totalmente hígido.

� As ações de qualidade de vida e inclusão computadas neste quesito são, em 
sua maioria promovidas pelo próprio órgão. Em 2020, por todas as restrições 
sanitárias envolvidas, a área de acompanhamento e desenvolvimento humano 
não efetivou as atividades programadas. 

Pergunta
Resposta 2019 

(ref. a 2018)

Resposta 2020 

(ref. a 2019)

Resposta 2021 

(ref. a 2020)

Participação em ações de qualidade de vida 2.212 1.476 0

Quantidade de ações de qualidade de vida 7 130 0

Participações em ações solidárias 803 930 496

Quantidade de ações solidárias 93 102 26

Ações de inclusão 7 4 0



� Capacitação Socioambiental

� O aumento nas participações e ações, em 2.019, ocorreu devido à ampliação 
e reforço do Programa de Sustentabilidade, que iniciou ações nas Subseções 
do interior. Já em 2.020, onde a pandemia trouxe uma diminuição do número 
de ações, os novos formatos virtuais colaboraram para um maior número de 
participantes.

Pergunta
Resposta 2019 

(ref. a 2018)

Resposta 2020 

(ref. a 2019)

Resposta 2021 

(ref. a 2020)

ACap - Ações de capacitação e sensibilização 12 26 5

PSC - Participação em ações de sensibilização e 
capacitação

288 471 2.003



III – Identificação das ações a serem 
desenvolvidas ou modificadas para o ano 
subsequente
� Para o ano de 2021 está em projeto a evolução de toda a parte de controle de 

penas do sistema de processo judicial, incluindo a criação de um aplicativo 
(APP), que será instalado nos celulares das Entidades parceiras, e dos 
apenados. O tema tem sido demandado pelas unidades que têm a 
competência de execução penal, em toda a 4ª Região, para a Corregedoria 
Regional, e a SJRS pretende iniciar a implementação já em janeiro.

� No tocante à 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, não parece ser adequado, em função 
da pandemia. Embora o tema tenha sido demandado para as unidades pela 
Corregedoria Regional já em 2019, não há possibilidade de desenvolvimento 
do tema se os prédios estão vazios. Em momento propício, o tema volta à
implementação. 



� 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 seguiu o 
ritmo dessa limitação da 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.

� Contudo, após a determinação de teletrabalho, em razão da pandemia, a 
partir do mês de abril alguns projetos foram suspensos, pois não é possível 
fazer gestão de resíduos, ou projetos sobre mobilidade, se os prédios estão 
vazios – no primeiro caso, não há resíduos, e no segundo, não há dados para 
projetar. 



� Lembra-se que 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 tempo e de energia para a coleta. Inexistindo 
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 TRF4, 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 garrafas plásticas, sejam 
de 500ml ou as “bombonas”, de 20L. Esses itens de almoxarifado não são 
inseridos no GEAFIN e a apuração depende de levantamentos manuais 
estando, portanto, muito sujeitos a erro.


