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APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao artigo 22, da Resolução CNJ nº 201/2015, a Comissão Socioambiental do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região apresenta o Relatório de Desempenho Semestral do Plano de
Logística Sustentável – PLS, com o balanço dos resultados apurados entre janeiro e junho de 2020.
O documento foi elaborado a partir da apuração dos dados dos indicadores mensais, previstos
no instrumento normativo supracitado, junto às unidades técnicas responsáveis, os quais foram
tabulados em planilhas eletrônicas e compilados pela Seção Socioambiental. Foram consideradas as
novas metas para 2020, apresentadas na edição revisada do PLS proposta pela Comissão
Socioambiental e aprovada pela Alta Administração do Tribunal em 2019, com publicação no sítio
eletrônico do TRF5 em 2020.
Na sequência, o leitor encontrará um quadro no qual constam os indicadores de apuração mensal
apresentados neste relatório, com suas definições, fórmulas e unidades de medida. Em seguida, há
um painel com o resumo das metas do PLS propostas para os temas em análise neste documento.
No total foram avaliados 24 (vinte e quatro) indicadores, sendo apresentados por tema, a partir
dos eixos trazidos no PLS: Racionalização e consumo consciente de materiais e insumos (Papel);
Contratações Sustentáveis (Energia, Água e esgoto e Telefonia); Gestão de Resíduos (Destinação dos
resíduos recicláveis e de saúde) e Deslocamento de pessoas, bens e materiais (Combustível/Veículo).
Os dados estão demonstrados por meio de gráficos, que fazem o comparativo dos resultados obtidos
no primeiro semestre de 2019 com os obtidos no mesmo período de 2020. Além dos temas mensais,
ao final do relatório há o registro das ações de qualidade de vida no trabalho e de sensibilização.
Os resultados obtidos nesse período, bem como as ações realizadas, devem ser olhados com
atenção especial em função da realidade enfrentada mundialmente: a pandemia provocada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2), que levou ao isolamento social e ao aumento do teletrabalho (quase
toda a força de trabalho do TRF5). Esse cenário afetou os resultados dos indicadores de forma
expressiva e impactou efetivamente no planejamento das ações de qualidade de vida e de
capacitação/sensibilização, que foram reformuladas para adequação à nova realidade, levando ao
cancelamento de algumas ações antes propostas/previstas.
O Plano de Logística Sustentável (PLS) é instrumento estratégico que declara objetivos e
responsabilidades, define ações, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e
avaliação de resultados das práticas de sustentabilidade.
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QUADRO DE INDICADORES DE APURAÇÃO MENSAL
CPt = CPnrh+CPrp+CPnrc+CPrc
Consumo de papel
total

A quantidade total consumida de resmas de
papel, incluindo papel próprio e contratado,
reciclado e não-reciclado.

CPNRP – Consumo de papel não-reciclado próprio
CPRP – Consumo de papel reciclado próprio
CPNRC – Consumo de papel não-reciclado
contratado CPRC – Consumo de papel reciclado
contratado

Gasto com aquisição
de papel total

Despesa total com aquisição de papel

GPNRP – Gasto com papel não-reciclado próprio
GPRP – Gasto com papel reciclado próprio

Consumo de energia
Gasto com energia
Consumo de água e
esgoto
Gasto com água e
esgoto
Gasto com telefonia
fixa
Total de linhas de
telefonia fixa
Gasto relativo com
telefonia fixa
Gasto com telefonia
móvel
Total de linhas de
telefonia móvel
Gasto relativo com
telefonia móvel
Destinação de papel
Destinação de
plástico
Destinação de vidro
Destinação de metal
Total de materiais
destinados à
reciclagem

GPp=GPnrp+GPrp
Consumo total de energia elétrica fornecida
pela concessionária
Consumo total de energia elétrica fornecida
pela concessionária
Consumo total de água fornecida pela
concessionária
Valor da fatura de água e esgoto, em valores
brutos
Despesa com serviços de telefonia fixa
(inclusive tecnologia VoIP)
Quantidade de linhas de telefonia fixa que
atendem Órgão, seus anexos e unidades
Despesa realizada com serviços de telefonia
fixa (inclusive tecnologia VoIP) em relação ao
total de linhas
Despesa com serviços de telefonia móvel
(voz, dados e assinatura)
Quantidade de linhas de telefonia fixa que
atendem Órgão, seus anexos e unidades
Despesa realizada com serviços de telefonia
móvel (voz, dados e assinatura) em relação
ao total de linhas móvel
Quantidade de papel, papelão e derivados
destinados à reciclagem
Quantidade de plásticos destinados à
reciclagem
Quantidade de vidros destinados à
reciclagem
Quantidade de metais destinados à
reciclagem

Total de energia consumida
CE – Consumo de energia elétrica

Valor total da fatura
GE – Gasto com energia elétrica

Total de água/esgoto consumidos

Reais
KWh
Reais
m³

CA – consumo de água

Total da fatura de água/esgoto
GA – Gasto com água

GTF – Gasto com telefonia fixa

Reais
Reais

GTF – Gasto com telefonia fixa
LTF – Linhas Telefônicas Fixas

Linhas
telefônicas
Reais por
linhas
telefônicas

GTM – Gasto com telefonia móvel

Reais

LTF - Linhas Telefônicas Fixas
GRTf = FTf / LTf

GTM – Gasto com telefonia móvel
LTM - Linhas Telefônicas Móveis

Linhas
telefônicas
Reais por
linhas
telefônicas

DPA – Destinação de papel

Kg

DPL – Destinação de plástico

Kg

DVD – Destinação de vidros

Kg

DMT – Destinação de metais

Kg

LTM - Linhas Telefônicas Móveis
GRTm = GTm/LTm

TMR = Dpa+Dpl+Dmt+Dvd+Cge
Quantidade total de resíduos recicláveis
destinados à reciclagem

DPA – Destinação de papel - DPL – Destinação de
plásticos DMT – Destinação de metais DVD –
Destinação de vidros CGe – Coleta geral

Kg

DRS – Destinação de resíduos de saúde

Litros

CG – Consumo de etanol
CE – Consumo de etanol

Litros
Litros
Litros

Consumo de gasolina
Consumo de etanol

Quantidade de resíduos de serviços de saúde
encaminhados para descontaminação e
tratamento
Quantidade consumida de litros de gasolina
Quantidade consumida de litros de etanol

Consumo de diesel

Quantidade consumida de litros de diesel

CD – Consumo de diesel

Consumo relativo de
álcool e gasolina

Quantidade de litros de álcool e gasolina
consumidos por cada veículo

CG – Consumo de gasolina - CE – Consumo de
etanol - VG – Veículos a gasolina
VEt – Veículos a etanol - VF – Veículos flex
VH – Veículos híbridos

Consumo relativo de
diesel

Quantidade de litros diesel consumidos por
cada veículo

Quilometragem

Quilometragem percorrida pelos veículos

Destinação de
resíduos de saúde

Resmas

CRag = CG+CE / CG+VE+VF+VH
Litros/veículo

CRd = CD / VD
CD – Consumo de diesel
VD – Veículos a diesel

Litros/veículo

Km – Quilometragem

Km

Fonte: Glossário do Anexo I da Resolução CNJ nº 201, de 3 de março de 2015
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METAS DO PLS
Temas com indicadores de apuração mensal
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RACIONALIZAÇÃO
E CONSUMO
CONSCIENTE DE
MATERIAIS E INSUMOS

7

PAPEL
Consumo de papel (resmas)
500
450
400
350

Redução de 66%
Menos 1459 remas

451
407
358
318

310

342

337

2.213

270

300
250

165

200

2019

150

2020

100

754

50

4

2

3

Abr

Maio

Jun

0
Jan

Fev

Mar
2020

2019

Gasto com aquisição de papel (reais)

86.340

2019
2020

0

Fonte dos dados: Seção de Almoxarifado
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COMENTÁRIOS
A queda expressiva no consumo de papel, especialmente no período de abril a junho de 2020, se deve
ao fato de que, quase todo o corpo funcional está em trabalho remoto, em função da pandemia e do
consequente distanciamento social. Apesar disso, houve um aumento da produtividade no TRF5, fator
que reforça o teletrabalho como forte contribuição para a redução do impacto ambiental sem prejuízo
aos resultados e à prestação de serviço à população.
Com as mudanças provocadas por esse novo cenário, o TRF5 economizou, só nos três primeiros
meses de teletrabalho (março a maio), cerca de 935 resmas papel branco. A comparação foi feita com
o mesmo período de 2019. Se considerarmos que com uma árvore é possível produzir cerca de 20
resmas de papel branco, com as mudanças no hábito de consumo de papel, geradas pelo aumento do
trabalho remoto, o Tribunal “deixou de derrubar”, aproximadamente, 47 árvores, mantendo a
qualidade e a produtividade em seus processos de trabalho.
Com relação aos gastos com aquisição de papel, não houve compra deste insumo em 2020, estando
em uso o estoque feito com a compra realizada em 2019.
Resultado de atendimento da meta
Superação da média de consumo de 2019 (janeiro a junho)

9

CONTRATAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
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ENERGIA
Consumo de energia (KWh)

Redução de 18%
Menos 389.961,21 KWh

450.000,00
400.000,00
350.000,00

2.167.353,85

300.000,00
250.000,00

1.777.392,64

200.000,00
150.000,00

2019

100.000,00

2020

50.000,00
0,00

Jan
Fev
mar
Abr
Maio
Jun
2019 343.657,9 363.832,7 363.822,7 387.141,5 394.368,5 314.530,4
2020 334.815,4 354.463,7 377.424,6 342.416,0 340.540,2 27.732,51

Gasto com energia (reais)

300.000,00

Redução de 16%
Menos 226.468,33 reais

250.000,00

1.414.787,28

200.000,00
150.000,00
100.000,00

2019

50.000,00

1.188.318,95

2020

0,00

Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
2019 214.165,5 227.089,6 230.860,0 252.963,6 274.597,0 215.111,3
2020 223.104,3 237.831,7 245.178,2 229.738,2 225.574,0 26.892,30

Fonte dos dados: Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial (SIAP)
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COMENTÁRIOS
Os valores de abril, maio e junho de 2020 estão sob análise da concessionária de energia elétrica
(Celpe) para definição do consumo real, podendo ensejar correções em relatório futuro. Além disso,
cabe destacar que o indicador energia elétrica é composto pelo consumo verificado em cinco (05)
unidades consumidoras, integrantes do complexo de prédios do TRF5. No entanto, nos dados
apresentados nos gráficos anteriores, no tocante ao mês de junho de 2020, não constam os valores
referentes ao Edifício Sede que representa, em média, 85,97% do total consumido mensalmente, se
comparado à média do primeiro semestre do ano passado, em face de contestação dos valores
cobrados pela média pela concessionária de energia.
Resultado de atendimento da meta
Com relação à meta (manter o consumo de energia nos mesmo níveis de 2018), tem-se que:
de janeiro a junho de 2018 o consumo de energia elétrica foi de 2.191.827,89 KWh. Em
2020, no mesmo período, o consumo foi de 1.777.392,64 KWh, indicando superação da meta. Se for
considerado os valores de janeiro a maio (uma vez que o valor de junho de 2020 não apresenta os
dados do edifício sede e será retificado a posteriori), ainda assim tem-se o atendimento da meta:
janeiro a maio de 2018 – 1.826.323,01 KWh; janeiro a maio de 2020 – 1.749.660,13 KWh.
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ÁGUA E ESGOTO
Consumo de água-esgoto (m³)

Redução de 26,3%
Menos 2726 m³

3000
2500
2000

10.362,00
1500
7.636,00

1000

2019
500
0
2019
2020

2020

Jan
1807
2.421

Fev
1499
2444

Mar
2080
1571

Abr
1638
434

Maio
1659
345

Jun
1679
421

Gasto com água-esgoto (reais)
50.000,00

Redução de 14%
Menos 23.575,21 reais

45.000,00
40.000,00

168.087,71

35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00

2019

10.000,00

2020

144.512,50

5.000,00
0,00

Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
2019 29.722,9 23.967,0 34.765,9 25.677,7 26.647,3 27.306,6
2020 45.751,7 46.303,0 29.715,7 8.112,70 6.573,70 8.055,70

Fonte dos dados: Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial (SIAP)
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COMENTÁRIOS
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 houve aumento no consumo de água em função dos serviços
de limpeza dos reservatórios, inferiores e superiores, dos prédios do TRF5. Já nos meses seguintes,
houve intensa redução em função do aumento no número de funcionários em trabalho remoto,
decorrente das medidas de distanciamento social devido à pandemia. Portanto, tem-se que no primeiro
semestre do ano corrente houve um consumo de água atípico no TRF5.
Resultado de atendimento da meta
Superação no atendimento da meta.
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TELEFONIA
Gasto com telefonia fixa (reais)

9.000,00
8.000,00

Redução de 2,13%
Menos 498 reais

7.000,00
6.000,00

23.273,89

5.000,00
4.000,00
3.000,00

2019

2.000,00
1.000,00

2020
22.775,88

0,00

Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
2019 2.438,1 4.256,1 3.449,8 4.327,9 3.742,9 5.058,8
2020 1.529,0 2.236,9 1.819,2 4.365,8 4.932,4 7.892,3

Gasto com telefonia móvel (reais)
20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00

Redução de 29,6%
Menos 27.907,31 reais
94.127,69

12.000,00
10.000,00

66.220,38

8.000,00
6.000,00

2019

4.000,00

2020

2.000,00
0,00

Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
2019 17.758,9 15.527,5 15.039,9 14.671,4 15.871,7 15.257,9
2020 13.822,3 1.824,65 8.083,95 12.839,7 14.641,1 15.008,5
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Quantidade de linhas de telefonia fixa

1.200
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
800
600

2019
2020

400
200
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Quantidade de linhas de telefonia móvel
135
132
130

125
2019
120

120

120

120

120

119

119

119

119

119

119

Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

120

2020

115

110
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Gasto relativo com telefonia fixa (reais por linha)

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2019
2020

Jan
2,44
1,53

Fev
4,26
2,24

mar
3,45
1,82

Abr
4,33
4,37

Maio
3,74
4,93

Jun
5,06
7,89

Gasto relativo com telefonia móvel (reais por linha)

160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2019
2020

Jan
134,54
116,15

Fev
129,40
15,33

Mar
125,33
67,93

Abr
122,26
107,90

Maio
132,26
123,04

Jun
127,15
126,12

Fonte dos dados: Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial (SIAP)
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COMENTÁRIOS
Telefonia Fixa
Devido ao aumento no número de funcionários em teletrabalho e visando a viabilizar essa modalidade
laboral, foi realizado o desvio dos ramais para os celulares dos servidores e terceirizados, ensejando
o aumento do valor da fatura de telefonia fixa nos meses de abril a junho de 2020. Cada chamada
recebida no ramal desviado origina uma ligação fixo-celular, aumentando assim o gasto nesses meses.
Resultado de atendimento da meta
Apesar do aumento no valor da fatura de telefonia fixa nos meses supramencionados, observase superação no atendimento da meta em 113%.
Telefonia Móvel
O valor dado em fevereiro de 2020 apresenta-se abaixo da média histórica em função de reajustes
(descontos) retroativos e acumulados feitos pela operadora de telefonia móvel (Claro). Com relação
aos valores de maio e junho, os mesmos estão sendo contestados junto à referida operadora, podendo
ensejar correções em relatório futuro.
Resultado de atendimento da meta
A meta para este indicador é de redução de 10%, até 2020, em relação ao custo de 2018. De
janeiro a junho de 2018 tem-se um gasto de R$ 134.954,23. Neste mesmo período de 2020, o
gasto foi de R$ 66.220,38, representando uma redução de cerca de 51%. Meta superada.
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GESTÃO DE
RESÍDUOS
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RESÍDUOS RECICLÁVEIS
Quantidade de resíduos destinados à reciclagem (kg)

Acumulado (Jan-Jun 2019)

55
153
199

8847

144

Papel

Plástico

Vidro

Metal

Acumulado (Jan-Jun 2020)

54
101
154
2758
100

Papel

Plástico

Vidro

Metal
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Total de resíduos destinados à reciclagem (kg)

Redução de 67%
Menos 6185,34 kg
9.198,50

2019
2020
3.013,16

Quantidade de resíduos de saúde destinados à descontaminação (litros)

1200

Redução de 61%
Menos 2800 litros

1000

4600
800
600
400

2019
1800

200
0
2019
2020

Jan
800
800

Fev
800
600

Mar
800
400

Abr
1000
0

Maio
600
0

2020

Jun
600
0

Fonte dos dados: Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial (SIAP); Reprografia e Seção Socioambiental
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COMENTÁRIOS
Houve redução da coleta e destinação de materiais recicláveis no primeiro semestre de 2020. Com a
pandemia, o início do distanciamento social e aumento do teletrabalho em meados de março, a
arrecadação desses resíduos sofreu intensa queda, acompanhada da redução e posterior paralisação
das atividades das cooperativas de catadores de materiais reciclados, por representarem uma classe
extremamente vulnerável em termos de potencial contágio. Em razão disso, a Seção Socioambiental,
suspendeu a coleta seletiva nas dependências da Corte e, junto com a Assessoria de Comunicação,
desenvolveu a campanha Continue cuidando do Meio Ambiente, por meio da qual estimulou o corpo
funcional a continuar a coleta seletiva em casa, com os cuidados redobrados quanto a resíduos com
potencial de contaminação. Também divulgou opções de pontos de entrega desses materiais,
espalhados pela cidade e sob os cuidados do poder público municipal.
Quanto ao item papel, a redução também ocorreu em função do trabalho remoto que acarretou, como
visto anteriormente, queda no consumo de resmas e também de impressões. Já com relação ao item
resíduos de saúde, a redução aconteceu pela diminuição das atividades do Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS) do TRF5, coincidindo com a expiração do contrato com a empresa responsável pela
coleta, transporte, destinação e tratamento do material, no final de abril. Outra empresa já foi
contratada e os serviços serão retomados assim que as atividades ambulatoriais do NAS forem
normalizadas.
Resultado de atendimento da meta
Entende-se que não houve desatendimento da meta, pois tudo que foi possível ser coletado,
dentro do cenário adverso da pandemia, foi destinado corretamente. Além de haver, constante
estímulo, junto ao corpo funcional, para continuidade da coleta seletiva doméstica.

22

DESLOCAMENTO DE
PESSOAS, BENS E
MATERIAIS
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COMBUSTÍVEL E VEÍCULOS
Consumo de gasolina (litros)
3.500

Redução de 59%
Menos 9.631 litros

3.000

16.381

2.500
2.000
1.500

2019

1.000
6.750

500

2020

0

Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
2019 2.913 3.028,00 2.479,42 3.002,70 2.723 2.234,64
2020 2.626,46 2.070,95 1.928,68
0
0
123,63

Consumo de etanol (litros)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2019
2020

Jan
0
0,00

Fev
0
15,52

Mar
0
0

Abr
0
0

Maio
0
0

Jun
0
0
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Consumo de diesel (litros)

Redução de 62%
Menos 1661 litros

800
700

2.684

600
500
400
2019
300

2020
1.023

200
100
0
2019
2020

Jan
461
0,00

Fev
Mar
Abr
690,44 434,42 745,41
736,61 286,21
0

Maio
69,1
0

Jun
283,67
0

**Consumo de Diesel - Correção do dado de maio de 2019 informado em relatório anterior. Dado correto: 69 litros.

Consumo relativo de álcool e gasolina (litros)
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Consumo relativo de diesel (litros)
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Quilometragem percorrida

30.000

Quilometragem total
Redução e 59%
Menos 76.732 Km
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130.317
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2019
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53.585
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0
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Mar
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Maio
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2019 22.419 23.641 19.141 27.324 19.470 18.322
2020 18.360 15.469 18.943
0
0
813

Fonte dos dados: Subsecretaria Apoio Especial (SAE)
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COMENTÁRIOS
Os indicadores de consumo de combustíveis (gasolina e diesel) e quilometragem total também
sofreram intensa redução com o cenário da pandemia e teletrabalho, chegando a zerar em alguns
meses. Com relação ao etanol, houve um pequeno consumo no mês de fevereiro, não considerado
expressivo.
Esses dados expressam fator importante de discussão associado à modalidade de trabalho remoto,
que possibilita menor circulação de veículos, melhorando a qualidade do ar e reduzindo o
engarrafamento nas grandes cidades, a exemplo do Recife. Além disso, contribui com a redução nos
custos com frota de veículos nos órgãos públicos, tanto no quesito consumo de combustíveis quanto
nos gastos com manutenção.
Resultado de atendimento da meta
Superação da meta, que prevê redução de 1% ao ano no consumo de combustíveis, com
relação à média dos dois últimos anos. A média, de janeiro a junho, dos anos de 2018 e
2019, é de 17.983 litros, o que corresponde a uma redução de quase 57%.

Consumo de combustível total
(Gasolina, etanol e diesel)
Janeiro a junho

19.065

16.902

7.788

2020

2019

2018
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AÇÕES DE QUALIDADE DE
VIDA E DE SENSIBILIZAÇÃO
REALIZADAS NO SEMESTRE
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AÇÃO
Janeiro Branco

Campanha Adote uma
Caneca
Bazar Hospitalhaços (ONG
que se dedica à humanização
no ambiente hospitalar)

Compra de kits com copos de
vidro e xícaras de porcelana
para os gabinetes, que
recebem público externo
Reunião com os terceirizados
de limpeza

Sensibilização, por meio de
informações, sobre os
cuidados com a gestão de
resíduos em tempo de
COVID-19

Informar o corpo funcional
sobre como se manter
fisicamente ativo durante o
período de isolamento social
Campanha Continue
cuidando do Meio Ambiente

Distribuição de informações
sobre a COVID-19 e as
formas de prevenção ao
corpo funcional
Divulgação de dicas de
Ergonomia para Home Office

OBJETIVO

CLASSIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL

Sensibilizar o corpo funcional
quanto à temática da Saúde
Mental, por meio da
divulgação, via e-mail mkt, da
Cartilha de Saúde Mental e
Trabalho do Poder Judiciário,
elaborada pelo CNJ
Reduzir o consumo de
descartáveis
Apoiar projetos beneficentes
por meio da cessão de espaço
(hall de entrada do Tribunal)
que é utilizado por
instituições, como ONGs,
para venda de objetos. A
renda arrecadada é revertida
em benefício do projeto em
questão
Reduzir o consumo de copos
descartáveis plásticos por
meio desse incentivo

Ação de Sensibilização

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS) e Assessoria de
Comunicação

Ação de Sensibilização

Seção Socioambiental e
Assessoria de Comunicação
Núcleo de Cerimonial

Ação de Sensibilização

Secretaria Administrativa e
Diretoria Geral

Alertar sobre o momento de
cuidados e prevenção ao
COVID-19, o reforço nos
trabalhos de limpeza e a
importância dos cuidados
pessoais
Informar o corpo funcional
quanto os cuidados que
devem ser tomados por
pessoas com casos suspeitos
ou confirmados de COVID-19
no tocante à gestão do
resíduo domiciliar. Também
dar acesso ao manual
completo de recomendações
da Associação Brasileira de
Eng. Sanitária e Ambiental
(ABES)
Sensibilizar o corpo funcional
por meio de informações
acerca dos cuidados com a
saúde (física e metal) durante
o período de isolamento
Ajudar quem está em casa
com dicas de economia,
reaproveitamento de
alimentos e consumo
consciente
Orientar a força de trabalho,
por meio de informações,
sobre a COVID-19 e as formas
de cuidado e prevenção
Divulgar informação, por
meio de material
desenvolvido pela
Comunicação, sobre a
correta ergonomia para
trabalho remoto, a fim de

Ação de Sensibilização

Diretoria Geral, Subsecretaria
de Infraestrutura e Adm.
Predial (SIAP), Núcleo de
Assistência à Saúde (NAS) e
Seção Socioambiental

Ação de Sensibilização

Seção Socioambiental

Ação de Sensibilização

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Sensibilização

Seção Socioambiental e
Assessoria de Comunicação

Ação de Sensibilização

Comissão Socioambiental e
Assessoria de Comunicação

Ação de Sensibilização

Comissão Socioambiental e
Assessoria de Comunicação

Ação Solidária
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Orientação à equipe de
trabalho da SAE quanto às
medidas de prevenção
pessoal que devem ser
adotadas dentro e fora do
Tribunal
Elaboração de informes
técnicos para divulgação de
diversos temas, como: Saúde
Mental durante a pandemia
etc

Compra de cerca de 500
canecas de porcelana para os
servidores do TRF5

Ações da Semana do Meio
Ambiente: cursos
promovidos pelo grupo ECOS
DE PE, por meio da UFRPE;
Live do Ecos de Pernambuco
com o tema Resíduos sólidos
e pandemia: desafios e
oportunidades; divulgação
de informações e vídeos

Participação da 5ª Região no
VII Seminário de
Planejamento Estratégico
Sustentável do STJ
Hotsite sobre “Cuidados com
a Saúde na Pandemia”

Elaboração e Divulgação
para todo o corpo funcional
do Questionário de
Autoavaliação da Saúde

Orientações sobre como
continuar a coleta seletiva
em casa, após a suspensão
dessa atividade nas
dependências no TRF5
Cartilha sobre Saúde Metal

evitar prejuízos à saúde do
servidor
Sensibilizar as equipes
quanto aos cuidados frente à
pandemia

Levar informações ao corpo
funcional com relação ao
momento de pandemia e
sensibilizar quanto à adoção
de estratégias importantes
para os cuidados com a saúde
(em sentido amplo) nesse
período
Incentivar o não uso de copos
descartáveis. Como os copos
de 200ml não serão mais
comprados pelo Tribunal, a
caneca entra como substituto
Despertar o público para as
questões relacionadas ao
Meio Ambiente e a
pandemia: Quais os efeitos
positivos no Meio Ambiente?
Quais os reflexos em números
para o TRF5 com o
teletrabalho? O que mudou
nas relações familiares e
interpessoais, no geral? O
que mudou na. relação do
homem com ele mesmo?
Troca de experiência entre os
órgãos e direcionamentos
sobre o momento de
pandemia e trabalho remoto
Falar sobre “Cuidados com a
Saúde na Pandemia”;
facilitar o acesso a
informações e orientações de
como manter o bem-estar no
atual período de pandemia
da Covid-19
Levar informações e
orientações preventivas, a
partir das respostas dadas. O
instrumento engloba
questões sobre o bem-estar
físico e mental durante o
período de teletrabalho na
situação de pandemia
Informar sobre como realizar
a coleta e para onde destinar
os resíduos, inclusive os
potencialmente
contaminados
Informar sobre condutas a
serem adotadas por
familiares, amigos e
cuidadores, visando a uma
adequada abordagem da

Ação de Sensibilização

Subsecretaria de Apoio
Especial (SAE) e Assessoria de
Comunicação

Ação de Sensibilização

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Sensibilização

Seção Socioambiental

Ação de Sensibilização

Comissão Socioambiental,
grupo Ecos de PE e
Assessoria de Comunicação

Capacitação em
Socioambiental

Seção Socioambiental e
Seções Judiciárias Vinculadas

Ação de Sensibilização

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS) e Subsecretaria
de Tec. da Informação (STI)

Ação de Sensibilização

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Sensibilização

Seção Socioambiental

Ação de Sensibilização

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS) e Assessoria de
Comunicação
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Dica para descarte de lixo
eletrônico

Elaboração e divulgação de
cartilha de teletrabalho

Divulgação, ao corpo
funcional, do resultado de
redução no consumo de
água em 15%, no TRF5

Ambientação de novos
servidores com participação
do Socioambiental

Formação/Divulgação da
Rede de Colaboradores do
TRF5

Visita, pelos setores, do
psicólogo do Núcleo de
Assistência à Saúde

Manutenção nos
reservatórios de água

Atendimento online por
profissionais de psicologia
credenciados pelo TRF5 e
ampliação do quadro

Homenagem ao Dia da
Mulher

Uso da reunião
telepresencial (VC por meio

pessoa em sofrimento
psíquico
Informar a força de trabalho
sobre a possibilidade de
continuar descartando lixo
eletrônico para a mesma
instituição a qual o TRF5 doa,
mesmo com a coleta
suspensa no Tribunal, por
meio do Drive-Thru do
descarte.
Facilitar o acesso às
informações e auxiliar na
adaptação ao novo modelo
de trabalho por meio de dicas
Tornar conhecido os
trabalhos desenvolvidos no
TRF5 para redução no
consumo de água, os
resultados alcançados em
2019 e o link com o PLS e a
Resolução 201/2015
Informar sobre o
funcionamento e estrutura
do Tribunal e sobre os
trabalhos desenvolvidos por
diversas áreas, dentre as
quais o Socioambiental,
abordando questões sobre a
coleta seletiva e o PLS
Divulgar, com rapidez,
notícias urgentes de autoria
da Presidência ou Diretoria
Geral que não podem
aguardar a comunicação na
modalidade usual
Informar sobre a Rede de
Credenciamento, de
Psicólogos e Psiquiatras, de
que o Tribunal dispõe. Ação
preventiva
Evitar a contaminação
biológica e cuidar da
qualidade das águas
utilizadas
Ampliar o quadro de
profissionais credenciados,
com consultórios no Recife,
para prestar serviços aos
beneficiários do Plano de
Assistência Psicológica e
Psiquiátrica da Corte, com
atendimento online por
alguns deles
Homenagear as mulheres do
TRF5 por meio de uma
homenagem à Soraria Caio,
diretora da Secretaria Adm.,
com o evento ‘De mulher
para mulher’
Levar informações de
conscientização importantes

Ação de Sensibilização

Seção Socioambiental

Ação de Sensibilização

Assessoria de Comunicação
TRF5 JFPE

Ação de Sensibilização

Subsecretaria de
Infraestrutura e Adm. Predial
(SIAP) e Seção
Socioambiental

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos
(NDRH)

Ação de Qualidade de Vida

Diretoria Geral

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Qualidade de Vida

Subsecretaria de
Infraestrutura e Adm. Predial
(SIAP)

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Qualidade de Vida

NDRH, Assessoria de
Comunicação, Secretaria
Adm., Comissão
Socioambiental e Cerimonial

Ação de Qualidade de Vida

Diretoria Geral e Comissão
Socioambiental
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da ferramenta Zoom) para
promover interação da
Direção Geral e Comissão
Socioambiental com os
servidores / terceirizados
Homenagem ao Dia das
Mães

Divulgação cursos online
para servidores em trabalho
remoto

Compra de álcool gel e
instalação em locais
estratégicos no TRF5
Aumento da frequência e
limpeza em pontos
estratégicos
Estudos para oferta do
Programa de
Desenvolvimento Gerencial
(PDG) na modalidade EAD
Troca de experiências e
planejamentos de ações em
conjunto entre as áreas de
capacitação do Tribunal e
das Seções vinculadas

Adequação do planejamento
dos cursos previstas para
2020 à modalidade EAD

Aquisição de equipamentos
de proteção individual para
uso pelos servidores das
áreas de Segurança e Saúde
Obrigatoriedade do uso de
EPIs e higienização constante
nos locais de trabalho
(postos e serviço - SAE)
Parceria com clínica de
imunização para oferecer a
vacina contra H1N1 a preços
mais baixos para o corpo
funcional e familiares do
TRF5

neste momento de pandemia
e ter um feedback de como
os servidores e terceirizados
estão, quais as dificuldades
etc. Na ocasião, o NAS levou
dicas relevantes
Promover uma live musical,
em comemoração ao Dia das
Mães, com a participação das
servidoras e mães Lúcia
Carvalho e Lisiane e de Geber
Ramalho, presidente do
Conselho do CESAR e filho do
compositor paraibano Luiz
Ramalho
Disponibilizar cursos
gratuitos para serem
aplicados, inclusive, aos casos
de impossibilidade de
definição das atividades
remotas, substituindo, assim,
o expediente de trabalho e
evitando a inatividade
Reduzir a possibilidade de
contágio - promoção de um
ambiente de trabalho seguro
Reduzir a possibilidade de
contágio - promoção de um
ambiente de trabalho seguro
Ofertar o PDG, sem prejuízos
por conta do isolamento
social, na plataforma digital,
adequando-se ao novo
Possibilitar o
desenvolvimento de uma
agenda coesa da 5ª Região,
especialmente na situação de
pandemia/isolamento social,
dando mais força às
atividades propostas pela
área
Garantir a continuidade do
desenvolvimento pessoal e
profissional da força de
trabalho na situação de
Home Office
Promover ambiente de
trabalho seguro

Resguardar a força de
trabalho por meio de
controle constante das
medidas de prevenção
Possibilitar que todo o corpo
funcional tenha acesso à
vacinação em pauta

Ação de Qualidade de Vida

Secretaria Adm., Cerimonial,
Comissão Socioambiental,
Assessoria de Comunicação e
apoiadores

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos
(NDRH)

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS) e Subsecretaria
de Infraestrutura e Adm.
Predial (SIAP)
Subsecretaria de
Infraestrutura e Adm. Predial
(SIAP)
Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos
(NDRH)

Ação de Qualidade de Vida

Ação de Qualidade de Vida

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos
(NDRH)

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos
(NDRH)

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Qualidade de Vida

Subsecretaria de Apoio
Especial (SAE)

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)
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Plantão Gerencial e Médico disponibilização de canal
telefônico direto com a
direção do NAS para
acolhimento de demandas,
triagem e encaminhamentos
Serviço de acompanhamento
social de servidores em
teletrabalho

Realização de cursos de
capacitação para a equipe de
saúde sobre a pandemia do
COVID-19

Campanha Vamos Semear
Coisas Boas - Semana do
Meio Ambiente

Campanha informativa _
Doação de Medula ósseo

Escuta solidária Aposentados

Doação de R$5.193.966,38
(montante até 29 de abril)
para o combate à pandemia
do COVID-19, por meio das
Seções Judiciárias vinculadas
ao TRF5. (Os recursos
derivam de prestação
pecuniária, transação penal,
suspensão condicional de
processo e acordo de não
persecução penal impostos
aos réus em varas criminais
nas Seções Judiciárias

Garantir a continuidade dos
serviços proporcionando ao
servidor uma condição de
trabalho e de proteção em
meio à pandemia e à
condição de Home Office
Monitorar os servidores,
especialmente os que se
enquadram em situações de
maior vulnerabilidade em
relação ao COVID-19),
contribuindo com uma maior
qualidade do trabalho
desempenhado à distância, à
medida em que os servidores
se sentem acolhidos pelo
Tribunal
Preparar a equipe médica
para o atual momento de
pandemia, capacitando-a e
estimulando seu
desenvolvimento profissional
e atualizando-a quanto aos
protocolos oficiais
Estimular o corpo funcional a
enviar vídeos, mensagens e
fotos sobre o que tem feito
nesse momento de
isolamento social que tem
relação consigo mesmo, com
o outro e com o Meio
Ambiente. A ideia foi
estimular a interação e
despertar o lado bom do
isolamento nas pessoas
Incentivar os servidores a
serem doadores, além de
estimular a empatia e
solidariedade (desenvolvida a
partir de uma situação de
apoio a uma servidora, cujo
filho necessidade de doação
de medula)
Apoiar os aposentados no
momento de isolamento
social fornecendo contatos
de alguns membros da
comissão
Aquisição de materiais como
equipamentos médicos, itens
hospitalares, medicamentos,
imunobiológicos,
hemoderivados,
equipamentos odontológicos,
EPIs para médicos e
enfermeiros, testes de
detecção da COVID-19. Tudo
isso vai abastecer hospitais
públicos universitários e as
redes de saúde estaduais e
municipais integradas ao SUS,
nos estados de PE, PB e RN.

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Qualidade de Vida

Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS)

Ação de Qualidade de Vida

Seção Socioambiental e
Assessoria de Comunicação

Ação Solidária

Servidora Maria Gabriela
Martins R. R. Alves, Gab.
Manoel Erhardt, e
Assessoria Comunicação

Ação Solidária

Comissão Socioambiental

Ação Solidária

Seções Judiciárias vinculadas
ao TRF5

33

COMENTÁRIOS
Com o cenário atípico causado pela pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que afetou quase
todo o primeiro semestre de 2020, os setores do Tribunal tiveram que readequar suas atividades, o
que levou a mudanças nas ações planejadas e ao surgimento de novas, diretamente relacionadas ao
novo panorama.
Para além das ações de qualidade de vida e sensibilização, supramencionadas, o TRF5 implementou
medidas de caráter administrativo e normativo - estas para dar embasamento legal e respaldar as
providências adotadas pela Administração, além de estabelecer diretrizes e procedimentos alinhados
às determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e demais órgãos
oficiais. Também foram adotadas medidas específicas para viabilizar o trabalho remoto de quase a
totalidade da força de trabalho do Tribunal, além das ações dos Núcleos de Assistência à Saúde e de
Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Todas essas ações foram compiladas e organizadas em relatório próprio, desenvolvido pela Seção
Socioambiental do Tribunal com o apoio de diversas áreas da Corte. O documento foi publicado no
sítio eletrônico do TRF5, no dia 20 de julho, e pode ser acessado pelos seguintes links:
https://www.trf5.jus.br/index.php/plano-de-logistica-sustentavel
https://www.trf5.jus.br/index.php/trf5-no-combate-ao-coronavirus
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do cenário inédito apresentado em 2020 e a partir da análise dos dados dos indicadores
de apuração mensal, tem-se que o impacto nas metas do PLS foi expressivo, contribuindo com o
alcance da maior parte delas, como demonstrado no relatório em pauta. Além disso, a realidade do
trabalho remoto despertou uma mudança de cultura que impactou nas relações de trabalho, mostrando
que é possível continuar produzindo com excelência em uma nova modalidade laboral na qual
ganham a Administração – com a redução do consumo de insumos, gastos com aquisição de
suprimentos e diminuição nos custos de itens como energia, água, combustível etc; Sociedade – pela
economia dos recursos públicos e atendimento, por vezes, mais célere de suas demandas; e Indivíduo
(servidor, terceirizado), que ganha no quesito qualidade de vida.
A produtividade após três meses em regime de teletrabalho (20 de março a 19 de junho),
considerando o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e as Seções Judiciárias vinculadas, cresceu:
foram editados 523.292 mil atos processuais, um total de 47.505 atos a mais em comparação ao
mesmo período de 2019. Entre o total de atos neste período, estão incluídos 95.798 sentenças, 82.654
decisões, 47.743 acórdãos e 297.097 despachos.
Diante disso, o ano de 2020 oferece uma oportunidade de reavaliar relações e modalidades de
trabalhos, além dos indicadores e das metas para o próximo ciclo do Planejamento Estratégico, do
qual se desdobrará o novo PLS. É o momento de ajustar o foco para o cenário pós-pandemia, a partir
da análise dos resultados obtidos com o encerramento do ciclo vigente e do alinhamento ao novo
panorama que se apresentará no Judiciário brasileiro.
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