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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

1.1
Adquirir papel 
A4 com critérios 
sustentáveis

Garantir a aquisição de 
papel com responsabili-
dade ambiental

Manter a exigência de comprovação de 
que sejam produzidos a partir de florestas 
100% plantadas e renováveis.

SMP/SLC 2021-2023
ARP vigente até outubro/2021; reduzir 
quantidade nas próximas aquisições com 
base na média de consumo.

A iniciar

1.2

Campanha de 
conscientização 
para redução 
do consumo de 
papel 

Estimular o uso cons-
ciente a fim de reduzir o 
consumo de papel 

Veiculação de campanha por meios ele-
trônicos; avaliar unidades que possuem 
maior consumo e orientar.

Comissão Socioambien-
tal/SCS

2022-2023
Realizar quando forem retomadas as ativi-
dades presenciais.

A iniciar

PAPEL1
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

2.1

Implantar nova 
gestão de aqui-
sição e entrega 
de copos descar-
táveis

Estimular o uso cons-
ciente a fim de reduzir o 
consumo/gasto

Implementar nova sistemática de controle 
dos copos distribuídos pela Copa (Sede).

Comissão Socioambien-
tal/ SMP

2021-2022

Projeto aprovado pelo DF. Aguardando 
implantar nova sistemática de controle 
(SMP). Avaliar portaria estabelecendo re-
gras.

Em andamento

2.2

Campanha para 
uso racional do 
copo descartável 
de 200 ml e estí-
mulo ao uso do 
copo retornável 
e/ou caneca

Estimular o uso cons-
ciente a fim de reduzir o 
consumo/gasto

Distribuição de canecas/xícaras em fibra 
de coco; Veicular campanha de consumo 
consciente em meio eletrônico.

Comissão Socioambien-
tal/ SMP/SCS

2021-2023

Projeto aprovado pelo DF. Aguardando 
distribuição de canecas para pessoal ter-
ceirizado (SMP). Ainda há canecas e xíca-
ras para servidores em estoque.

Em andamento

2.3
Aquisição de 
copos plásticos 
transparentes 

Redução do impacto 
ambiental 

Realização de registro de preços para 
aquisição desse material. Reduzir a quanti-
dade com base na média de consumo.

SMP 2021
Licitação deserta, aguardando repetição 
do certame.

Em andamento

2.4

Aquisição de 
copos de papel 
ou material bio-
degradável em 
substituição aos 
copos de plástico 

Estimular o uso cons-
ciente a fim de reduzir o 
consumo 

Avaliar a viabilidade de aquisição e desti-
nar copos de papel ou outro material bio-
degradável para o público externo.

SECAD/SMP/Comissão 
Socioambiental

2022-2023 Projeto a ser elaborado. A iniciar

2COPOS DESCARTÁVEIS
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

3.1

Reforçar a 
orientação dos 
funcionários dos 
contratos de lim-
peza acerca da 
higienização dos 
garrafões e bebe-
douros

Garantir as condições 
ideais de consumo da 
água

Os equipamentos como garrafões de 20 
litros, bebedouros e sistemas de filtragem 
devem ser higienizados periodicamente 
de acordo com os normativos legais ou 
instruções do fabricante.

SAPE e SAAs 2021-2023 Ação contínua Em andamento

3.2

Realizar estudos 
para verificar a 
viabilidade de 
aquisição de puri-
ficadores ou filtros 
de água

Reduzir o consumo/
gasto com garrafões 

Analisar viabilidade de aquisição e instala-
ção de purificadores ou filtros de água nas 
copas em substituição aos bebedouros de 
garrafões plásticos de forma progressiva. 

SAPE 2022-2023
Realizar estudo para verificar a relação 
custo-benefício.  Sugestão encaminhada 
ao iLAB, aguardando análise.

A iniciar

3ÁGUA ENVASADA
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

4.1

Digitalização dos 
processos admi-
nistrativos e judi-
ciais e de pastas 
funcionais

Virtualização para evitar 
impressões

Designação de Comissões de Autos Findos 
e digitalização de processos administrati-
vos; Execução das atividades pelas equipes 
de trabalho.

DF/SECAD 2021-2022
Retomada das atividades de digitalização 
de autos administrativos (de pessoal) e da 
Comissão de Autos Findos Judiciais.

Em andamento

4.2

Avaliação de 
documentos cuja 
impressão pode 
ser dispensada

Estimular o uso cons-
ciente a fim de reduzir o 
consumo de papel 

Realização de avaliação de documentos 
que possam ser emitidos eletronicamente.

SECAD/NTI/SMP/Co-
missão Socioambiental 

2021-2023

Com a implantação do GEAFIM em subs-
tituição ao Emporium, as requisições de 
material deixarão de ser impressas; Man-
dados e intimações estão sendo realizadas 
em meio eletrônico devido ao teletraba-
lho, manutenção dessa prática quando da 
retomada das atividades presenciais.

Em andamento

4.3
Gestão do parque 
instalado de im-
pressão

Reduzir o gasto com 
essa contratação

Manter a quantidade atual e avaliar a ne-
cessidade de aumentar o quantitativo com 
a retomada das atividades presenciais.

NTI 2021-2023

Houve redução de 73 para 28 impressoras 
em 2020. A contratação atual acaba em 
julho/2021 e foi iniciado o processo de 
renovação. Realizar acréscimos/supressões 
posteriormente por meio de termo aditivo.

Em andamento

4IMPRESSÕES
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4.4
Adoção de medi-
das para redução 
das impressões

Reduzir o volume de 
impressão e o gasto 
com essa contratação

Divulgar campanha de conscientização, 
em meio eletrônico, com orientações para 
redução do volume de impressão; Reto-
mar a mensagem “Pense antes de impri-
mir”; Verificar a possibilidade de estabele-
cer cotas de impressão por unidade.

Comissão Socioambien-
tal/SCS/NTI

2022-2023
Realizar quando forem retomadas as ativi-
dades presenciais.

A iniciar
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

5.1

Realização de 
estudo de eficiên-
cia energética do 
prédio-sede

Facilitar a tomada de 
decisões acerca do 
tema

Realizado estudo para mapear os gastos 
com energia elétrica, por meio da contra-
tação de empresa especializada.

SAPE 2021
Ação iniciada em novembro/2020. Foi 
concluído que há divergências na medi-
ção. A concessionária será questionada.

Em andamento

5.2

Ampliação da 
capacidade das 
usinas fotovol-
taicas

Reduzir o consumo/
gasto com energia

Realizar contratação para elaboração do 
projeto e depois para a execução.

SAPE 2021-2023 Termo de Referência em elaboração. Em andamento

5.3
Ampliação do uso 
de Lâmpadas LED

Reduzir o consumo/
gasto com energia

Realizar a substituição residual das lâmpa-
das nas Subseções; Verificar a possibilidade 
de utilizar lâmpadas LED na iluminação 
externa dos prédios de Arapiraca e União 
dos Palmares e sensores de presença.

SAPE/SAAs 2021-2023
Há lâmpadas para uso interno em estoque 
no Almoxarifado. 

Em andamento

5.4

Manutenção da 
redução do horá-
rio de funciona-
mento do sistema 
de refrigeração 
e dos computa-
dores.

Reduzir o consumo/
gasto com energia

Manter a programação dos equipamentos 
na Sede e Subseções.

SAPE/SAAs 2021-2023
Manter com a retomada das atividades 
presenciais.

Em andamento

5.5

Revisão do sis-
tema elétrico do 
prédio Sede (Ma-
ceió)

Reduzir o consumo/
gasto com energia

Realizar a adequação das instalações elé-
tricas à estrutura atual.

SAPE 2022-2023 Termo de Referência em elaboração. Em andamento

5ENERGIA ELÉTRICA
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5.6

Campanha de 
conscientização 
sobre uso racional 
de energia

Reduzir o consumo/
gasto com energia

Veicular campanha de consumo conscien-
te por meios eletrônicos.

Comissão Socioambien-
tal/SCS

2022-2023
Realizar quando forem retomadas as ativi-
dades presenciais.

A iniciar

5.7
Adequação dos 
contratos de de-
manda de energia

Reduzir o consumo/
gasto com energia

Avaliar a necessidade de ajustes nas de-
mandas contratadas quando da retomada 
das atividades presenciais e da conclusão 
da obra da nova sede de Santana do Ipa-
nema. 

SAPE 2022-2023
Verificar a demanda e o momento oportu-
no de propor o ajuste.

A iniciar
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

6.1
Monitorar situa-
ção das instala-
ções hidráulicas

Reduzir o consumo/
gasto com água

Verificar e corrigir vazamentos SAPE/SAAs 2021-2023 Ação contínua Em andamento

6.2

Esclarecer dis-
crepâncias nas 
contas junto às 
concessionárias

Reduzir o consumo/
gasto com água

Dar andamento às tratativas já iniciadas 
nas Subseções de Arapiraca e União dos 
Palmares junto às concessionárias.

NA/SAAs 2021 Dar andamento aos  PAs em tramitação. Em andamento

6.3

Campanha de 
conscientização 
sobre uso racional 
de água

Reduzir o consumo/
gasto com água

Veicular campanha de consumo conscien-
te por meios eletrônicos.

Comissão Socioambien-
tal/SCS

2022-2023
Realizar quando forem retomadas as ativi-
dades presenciais.

A iniciar

6ÁGUA E ESGOTO
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

7.1
Revisão do con-
trato de vigilância

Gerenciar o gasto com 
o contrato de vigilância

Avaliar a necessidade de aumento do efe-
tivo nas Subseções, em especial em Santa-
na do Ipanema com a conclusão da obra.

SST/SAAs 2022-2023
Realizar termos aditivos aos contratos em 
caso de acréscimos/supressões. 

A iniciar

7.2

Reforçar a estru-
tura de segurança 
das Subseções de 
Arapiraca e União 
dos Palmares

Reduzir o gasto com o 
contrato de vigilância. 

Disponibilização de Agentes de Segurança 
do quadro nas Subseções (Polícia Judicial) 
para realizar a segurança preventiva e 
atividades de inteligência, a fim de verificar 
a estrutura de segurança atual dos prédios 
e identificar vulnerabilidades; Algumas 
necessidades já identificadas em Arapiraca: 
conserto da cerca elétrica, ativação de 
portas giratórias/detectores de metal e 
substituição das câmeras; Em União: ins-
talar cerca/concertina/aumentar a altura 
do muro.

SECAD/SST/SAPE/SAAs 2021-2023
Verificar as providências já em andamento 
e/ou registrar as necessidades e encami-
nhar à SECAD.

Em andamento

7VIGILÂNCIA
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

8.1

Redução da 
frequência de 
algumas ativida-
des e orientação 
dos funcionários 
dos contratos de 
limpeza e jardi-
nagem sobre uso 
racional de água

Reduzir o consumo/
gasto com água

Monitorar a execução dos contratos e 
orientar sempre que necessário, de modo 
a otimizar as atividades.

SAPE/SAAs 2021-2023 Ação contínua. Em andamento

8.2
Revisão dos con-
tratos de limpeza 
e jardinagem

Gerenciar o gasto relati-
vo dos contratos

Redução da jornada de terceirizados da 
limpeza na Sede; Avaliação da necessida-
de de aumento do efetivo nas Subseções, 
em especial em Santana do Ipanema com 
a conclusão da obra.

SAPE/SAAs 2022-2023

Em andamento o termo aditivo para re-
dução de jornada de 10 postos. Realizar 
termos aditivos aos contratos em caso de 
acréscimos/supressões. 

Em andamento

8.3

Verificar a possibi-
lidade de previsão 
de fornecimento 
de materiais 
biodegradáveis 
no contrato de 
limpeza

Utilizar produtos me-
nos agressivos ao meio 
ambiente

Realizar estudo acerca do impacto finan-
ceiro ao contrato de limpeza e, caso se 
mostre viável, prever nas próximas contra-
tações.

SAPE 2022-2023 Ainda não há estudos a esse respeito. A iniciar

8LIMPEZA
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

9.1
Revisão dos con-
tratos de telefonia

Evitar aumento dos 
gastos com telefonia

Revisão do dimensionamento de linhas 
necessárias às atividades; Verificar even-
tual alteração de editais de licitação ou 
repactuação dos instrumentos contratuais 
vigentes para garantir melhores condições; 
Verificar o cumprimento das cotas de tele-
fonia móvel.

NTI 2022-2023 Ação contínua. Em andamento

9.2

Ampliação do 
uso de tecnologia 
VoIP (Voice over 
Interne Protocol) 

Redução dos gastos 
com telefonia

Ampliar a integração de linhas analógicas 
por rede de dados e voz (ramais) no âmbi-
to da 5ª Região.

NTI 2021-2023 Tratativas com as demais Seccionais. Em andamento

9TELEFONIA
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

10.1
Inclusão de crité-
rios de sustenta-
bilidade nas obras

Realizar contratações 
sustentáveis

Realizar planejamento de obras com a 
inserção das diretrizes de edificações sus-
tentáveis; Buscar racionalização dos espa-
ços e otimização dos recursos; Estabelecer 
critérios sustentáveis na contratação de 
serviços de obras e reformas; Prever res-
ponsabilidade pelo descarte correto dos 
resíduos decorrentes das obras/reformas; 
Prever reaproveitamento de materiais, 
quando possível.

SAPE 2021-2023

No PA SEI 000450-94.2020.4.05.7200 as 
unidades foram cientificadas da necessida-
de de inclusão de critérios socioambientais 
nas contratações, tendo sido disponibi-
lizados manuais e normas orientadoras 
para a realização de licitações e compras 
sustentáveis.

Em andamento

10.2

Participação no 
grupo interinsti-
tucional proposto 
pela ECOREDE

Desenvolver ações 
conjuntas na área de 
engenharia, arquitetura 
e reformas, trazendo 
economia de recursos e 
fortalecimento da REDE

Elaboração de plano de ação incluindo 
ações de capacitação e calendário de con-
tratações/ aquisições priorizando serviços 
especializados.

SAPE 2021-2023
Aguardando retomada das atividades pela 
ECOREDE

A iniciar

10.3

Analisar projeto 
de instalação de 
uma unidade ge-
radora de energia 
fotovoltaica com-
partilhada (ECO-
REDE).  

Redução do consumo/
gasto com energia elé-
trica

O TJ/AL irá propor um estudo acerca da 
possibilidade de locação ou aquisição de 
uma área em Santana do Ipanema visando 
à construção de uma usina compartilhada. 

SAPE 2021-2023
Aguardando retomada das atividades pela 
ECOREDE

A iniciar

10REFORMAS E CONSTRUÇÕES
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

11.1

Seleção de coo-
perativas de cata-
dores de materiais 
recicláveis para 
encaminhamento 
dos materiais

Renovação dos termos 
de parceria/realizar 
novas parcerias

Renovação anual dos termos de parceria 
com as cooperativas.

Comissão Socioam-
biental

2021-2023
Ação contínua. Aguardando assinatura da 
renovação dos termos de parceria.

Em andamento

11.2
Campanha de 
sensibilização

Campanha para adesão 
à coleta seletiva

Realizar campanha de informação e sen-
sibilização do corpo funcional da JFAL, em 
meio eletrônico, acerca dos tipos de resí-
duos e formas corretas de descarte, coleta 
e destinação final.

Comissão Socioambien-
tal/SCS

2022-2023
Realizar quando forem retomadas as ativi-
dades presenciais.

A iniciar

11.3

Reforçar sistemá-
tica de separação 
de papéis e plás-
ticos para recicla-
gem

Destinação correta dos 
materiais

Reforçar a orientação da equipe da limpe-
za quanto à necessidade de, no momento 
do recolhimento, manter a separação o e 
armazenamento dos resíduos papel/pa-
pelão e plástico em sacos/containers  dife-
rentes, de modo a facilitar a identificação e 
a pesagem dos itens em separado.

Comissão Socioambien-
tal/SAPE

2021-2023
Ação sistemática. Avaliar possibilidade de 
aquisição de containers ou coletores e de 
balança para pesagem.

Em andamento

11.4

Descarte de 
pilhas/baterias, 
lâmpadas, resí-
duos de saúde, 
lixo eletrônico, 
resíduos de obras 
etc.

Descarte correto de 
resíduos

Levantamento de bens e materiais para 
desfazimento ou reaproveitamento; Prever 
logística reversa nas contratações quando 
possível.

Comissão Socioambien-
tal /SAPE/SMP/NTI/SS

2021-2023

Dos 5 PAs em tramitação, evoluíram 2 
referentes ao desfazimento de bens de T, 
com previsão de mais 2. Retomar anda-
mento dos PAs e realizar levantamentos a 
fim de iniciar novos procedimentos.

Em andamento

11GESTÃO DE RESÍDUOS
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11.5
Descarte de autos 
findos

Destinação correta de 
papéis para reciclagem

Desenvolvimento dos trabalhos da Comis-
são de Autos Findos.

Comissão Socioambien-
tal/NJ

2021-2023
Previsão de descarte de 67.555 processos 
judiciais.

A iniciar

11.6
Realização do 
Projeto Tampinha 
Legal

Destinação correta dos 
materiais para recicla-
gem 

Retomar arrecadação das tampinhas para 
o projeto em prol do Instituto Amor 21, 
que atende crianças com Síndrome de 
Down.

Comissão Socioambien-
tal/ASSEJUF/SCS

2021-2023

Em 2021 houve a entrega do material ar-
recadado pela ASSEJUF junto às crianças 
atendidas pelo projeto social; estruturar e 
realizar divulgação.

A iniciar

11.7

Elaboração do 
Plano de Ge-
renciamento de 
Resíduos Sólidos 
– PGRS

Destinação correta de 
resíduos sólidos

Exigência contida na Lei nº 12.305/ 2010.
Comissão Socioambien-
tal/SAPE

2022-2023
Verificar possibilidade de elaboração por 
servidor do quadro habilitado ou contratar 
esse serviço.

A iniciar
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12COMBUSTÍVEL
ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

12.1
Manutenção 
periódica dos 
veículos

Evitar aumento de 
consumo/gastos com 
combustível 

Realizar revisões periódicas nos veículos e 
pneus, a fim de garantir o melhor desem-
penho dos veículos 

SST 2021-2023 Ação contínua Em andamento

12.2

Considerar o 
custo-benefício 
da utilização da 
gasolina/etanol

Evitar aumento de 
consumo/gastos com 
combustível 

Realizar avaliação do custo benefício de 
utilizar gasolina ou etanol, dado o aumen-
to crescente do valor do litro da gasolina.

SST 2021-2023 Ação contínua Em andamento
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

13.2

Realizar aquisição 
de veículos novos 
e desfazimento 
de veículos antie-
conômicos

Manter a frota otimiza-
da para evitar aumento 
de consumo/gasto com 
combustível

Acompanhar a relação custo-benefício dos 
veículos e realizar desfazimento daqueles 
cuja manutenção se torne onerosa para a 
Administração

SST 2021-2023

Foram identificados 4 veículos antieconô-
micos e iniciado o procedimento de des-
fazimento. Solicitação de autorização para 
aquisição de 4 veículos Flex.

Em andamento

13.3
Manutenção 
periódica dos 
veículos

Manter a frota otimiza-
da para evitar aumento 
de consumo/gasto com 
combustível

Realizar revisões periódicas nos veículos e 
pneus, a fim de garantir o melhor desem-
penho dos veículos. Prever logística rever-
sa nas contratações quando possível.

SST 2021-2023 Ação contínua Em andamento

13VEÍCULOS
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

14.1

Continuidade 
do Programa de 
Qualidade de 
Vida da JFAL

Promover ações de 
qualidade de vida e au-
mentar a participação

Realização de ações que contemplem os 
aspectos social, psicológico e físico de 
magistrados e servidores no ambiente de 
trabalho; Realizar pesquisa de clima orga-
nizacional.

SQV 2021-2023
Foram realizadas lives no Dia das Mães. 
Pesquisa de clima em elaboração.

Em andamento

14.2

Continuidade 
do programa de 
Ginástica Laboral 
e orientação pos-
tural

Prevenir LER/DORT

Realizar atividades de ginástica laboral e 
orientação para prevenção de LER/DORT 
e favorecer socialização, em consonância 
com o Programa de Qualidade de Vida da 
JFAL.

SQV 2021-2023

Foi elaborada cartilha e está sendo presta-
do atendimento referente a LER, de forma 
virtual, orientando os servidores acerca 
de problemas posturais e queixas muscu-
loesqueléticas, agravadas com o trabalho 
remoto. Avaliar momento oportuno para a 
retomada da Ginástica Laboral.

Em andamento

14.3 
Realização da 
Semana do Ser-
vidor

Promover ações de 
qualidade de vida, de 
conscientização e para 
melhoria do clima orga-
nizacional.

Realização de palestras, homenagens a 
servidores com maior tempo de trabalho, 
atividades voltadas para a qualidade de 
vida e socialização.

NGP/Comissão So-
cioambiental

2021-2023
Avaliar momento oportuno para realização 
e adaptações em razão da pandemia.

A iniciar

14QUALIDADE DE VIDA
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14.4

Continuidade dos 
Programas de 
saúde preventiva 
e ocupacional

Prevenir doenças; Pres-
tar atendimento médico 
e realizar perícias.

Realização de exames periódicos de saú-
de buscando detectar precocemente o 
surgimento de doenças relacionadas ao 
trabalho ou não. Dar continuidade aos 
atendimentos médicos e perícias; Realizar 
campanhas de vacinação e de conscienti-
zação com foco na prevenção. Realização 
de ações de saúde com grupos assistidos 
pelas atividades solidárias e inclusivas da 
ASSEJUF. 

SS/SQV 2021-2023

Os atendimentos e as campanhas conti-
nuaram a ser prestados, em que pese a 
realidade da pandemia.  Foram produzidas 
cartilhas, vídeos e normas orientadoras so-
bre prevenção ao COVID-19 e problemas 
psicológicos durante a pandemia.

Em andamento

14.5
Implantação do 
Centro de Saúde 
da JFAL

Promover melhoria da 
qualidade de vida de 
magistrados e servi-
dores.

Dotar a JFAL de estrutura para ampliar 
o atendimento médico e oferecer aten-
dimento odontológico, fisioterapêutico, 
nutricional e psicológico.

NGP/SQV/SS/SAPE/
SMP

2021-2023 Projeto em elaboração pelo NGP. Em andamento

14.6

Retomada das 
ações de Quali-
dade de Vida da 
ASSEJUF

Promover melhoria da 
qualidade de vida para 
magistrados, servidores 
e comunidade do en-
torno da Sede da JFAL.

Retomada das atividades esportivas (Trei-
namento Funcional, Yoga e Clube de Cor-
rida) para os servidores e das escolinhas 
de basquete/futebol para os filhos dos 
servidores, magistrados e comunidade; 
Finalização da ampliação da sede da AS-
SEJUF com a construção de uma academia 
de ginástica, sala de alongamento/pilates 
e espaço gourmet com máquina automati-
zada de café, à disposição para realização 
de refeições e pausas para descanso. 

ASSEJUF 2021-2023
Avaliar momento oportuno para realização 
dos Jogos Internos e Corridas.

Em andamento
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14.7
Implantação do 
Centro de Acolhi-
mento dos JEFs 

Promover melhoria das 
instalações para um 
atendimento mais hu-
manizado aos usuários 
dos JEFS.

Prevê a ampliação do espaço de atendi-
mento, a criação de uma sala ecumênica, 
a destinação de um WC para famílias, com 
espaço para amamentação e troca de fral-
das, e de uma sala de pericias infantis. Na 
sala de espera serão instaladas TVs com 
um sistema de chamadas, a fim de melho-
rar a comunicação com o público externo, 
na maioria pessoas carentes e com algum 
tipo de deficiência. 

SAPE/SMP/NTI 2021-2022

Em andamento os procedimentos defla-
grados pelo NTI e SMP; termos de refe-
rência para contratação de serviços em 
elaboração pela SAPE.

Em andamento

14.8

Realização de 
ações conjuntas 
por meio da ECO-
REDE

Otimizar esforços no 
sentido de promover 
qualidade de vida; au-
mentar a realização de 
ações e a quantidade 
de participações.

Avaliar a possibilidade de promover ações 
conjuntas de qualidade de vida, tais como: 
feiras agroecológicas, corridas, caminha-
das e palestras relacionadas a saúde do 
trabalhador. 

Comissão Socioambien-
tal/NGP/ASSEJUF

2021-2023

Aguardando retomada das atividades pela 
ECOREDE.  Elaborado projeto para realiza-
ção de Feiras Agroecológicas na JFAL, em 
fase de ajustes.

Em andamento

14.9
Retomada das 
ações de inclusão

Aumentar a realização 
de ações e a partici-
pação em ações de 
inclusão

Retomada do projeto “Tampinha Legal”, 
em prol do Instituto Amor 21, que visa à 
inclusão de portadores de Síndrome de 
Down. 

Comissão Socioambien-
tal/ASSEJUF

2021-2023
Iniciar tratativas para a retomada dos pro-
jetos.

Em andamento
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14.10

Ampliar a aces-
sibilidade aos 
portadores de 
deficiência

Aumentar a realização 
de ações e a partici-
pação em ações de 
inclusão

Avaliar a possibilidade de promover capa-
citação em LIBRAS e disponibilizar ferra-
menta nos computadores dos servidores/
terceirizados que atuam no atendimento 
ao público-externo; Atualização do site 
da JFAL que oferecerá recursos para defi-
cientes audiovisuais; Avaliar a possibilidade 
de inclusão de curso de LIBRAS na tabela 
de cursos aceitos para AQ; Melhorar a 
sinalização nas calçadas (área externa) do 
prédio-Sede.

STD/NTI/SAPE 2021-2023

Iniciada a atualização do site da JFAL com 
inclusão de ferramentas de acessibilidade. 
Sugestão encaminhada ao iLAB, aguar-
dando análise de viabilidade.

Em andamento

14.11
Retomada de 
ações solidárias

Aumentar a realização e 
a participação em ações 
solidárias

Retomada do projeto “Natal Solidário”. 
Continuidade da prática de arrecadação 
de latas de leite durante os processos sele-
tivos de estágio e destinação à instituições 
de caridade.

Comissão Socioam-
biental/NGP/SQV/STD/
ASSEJUF

2021-2023

Foi realizada em maio/2021 uma campa-
nha solidária, com o apoio da ASSEJUF, 
para arrecadação de roupas, alimentos e 
material de limpeza em favor de morado-
res da Favela Sururu de Capote. 

Em andamento

14.12
Implantar o TRF 
MED na JFAL

Favorecer a adesão e a 
operacionalização em 
nível local.

Estruturar a rede de atendimento em saú-
de aos servidores e magistrados e seus 
dependentes.

NGP/SQV/SS 2021-2023

Em fase de capacitação dos servidores res-
ponsáveis em cada Seccional. Está prevista 
a designação de equipe para operacionali-
zação do plano.

Em andamento
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

15.1
Realizar capacita-
ção anual na área 
socioambiental

Aumentar a quantidade 
de ações e a partici-
pação em ações de 
capacitação na área 
socioambiental.

Capacitar os membros da Comissão So-
cioambiental e servidores envolvidos.

STD 2021-2023

Propor cursos para inclusão no plano 
de capacitação dos próximos exercícios; 
participação em cursos regionais; divulgar 
cursos online gratuitos na área de susten-
tabilidade.

A iniciar

15.2

Realização de 
cursos em parce-
ria com a ECO-
REDE

Aumentar a quantidade 
de ações e a partici-
pação em ações de 
capacitação na área 
socioambiental.

Elaborar plano de capacitação baseado 
nas necessidades comuns de instituições 
entre elas as que se referem a saúde e 
segurança do trabalhador. 

STD 2021-2023
Aguardando retomada das atividades pela 
ECOREDE

A iniciar

15.3

Inclusão do tema 
Sustentabilidade 
nos programas de 
Ambientação

Aumentar a quantidade 
de ações e a partici-
pação em ações de 
capacitação na área 
socioambiental.

As atividades de ambientação de novos 
servidores e colaboradores devem difundir 
as ações sustentáveis praticadas, de modo 
a consolidar os novos padrões de consu-
mo consciente do órgão.

STD 2021-2023
Prever quando da realização dos próximos 
cursos de Ambientação.

A iniciar

15SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
EM SUSTENTABILIDADE
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

16.1
Implantar siste-
mática de coleta 
de dados

Monitorar a quantidade 
de novas licitações con-
formes com a IN SLTI/
MPOG 01/2010.

Aumentar a exigência de integração da 
sustentabilidade aos certames licitatórios 
na contratação de serviços, de materiais e 
de obras e serviços de engenharia a partir 
da conformidade com a IN SLTI/MPOG n. 
01, de 19 de janeiro de 2010.

SLC 2021-2023
Será disponibilizada uma planilha para 
preenchimento pela SLC.

A iniciar

16.2

Reforçar junto às 
unidades a neces-
sidade de inclu-
são de critérios de 
sustentabilidade 
nos termos de 
referência

Aumentar a quantida-
de de licitações com 
utilização de critérios 
sustentáveis.

Difundir a legislação que trata do assunto 
e manuais de boas práticas; estabelecer 
rotina de verificação do atendimento aos 
critérios na análise dos termos de referên-
cia;

Comissão Socioambien-
tal/SLC

2021-2023
Enfatizar junto às unidades os critérios 
contidos na IN SLTI/MPOG n. 01/2010 e na 
Resolução CNJ 400/2021. 

Em andamento

16.3

Colaboração na 
elaboração de 
manual sobre 
contratações 
sustentáveis junto 
pela ECOREDE e 
participação em 
licitações compar-
tilhadas

Aumentar a quantida-
de de licitações com 
utilização de critérios 
sustentáveis.

Participar da elaboração de manual de 
contratações sustentáveis da ECOREDE e 
de licitações compartilhadas.

Comissão Socioambien-
tal/SLC

2021-2023
Aguardando retomada das atividades pela 
ECOREDE

A iniciar

16CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

17.1
Implantar siste-
mática de coleta 
de dados

Monitorar gastos com 
serviços gráficos no pe-
ríodo-base (reprografia, 
mão de obra e material) 

Realizar acompanhamento das despesas 
realizadas com serviços gráficos (impres-
são de adesivos, banners, cartões de visita, 
crachás, credenciais, convites, calendários, 
envelopes, fotografias, folders, jornais 
informativos, panfletos, papéis timbrados, 
pastas e outros). Deve ser contabilizada 
também a despesa com mão de obra.

SCS/SMP 2021-2023
Será disponibilizada uma planilha para 
preenchimento pelas unidades relaciona-
das.

A iniciar

17APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO
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ITEM TEMAS E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

18.1

Informar dados 
de consumo/
gasto ao corpo 
funcional

Gerar transparência nos 
dados e levar à reflexão 
sobre a real necessidade 
e priorização do atendi-
mento à Resolução CNJ 
n. 114/2010.

Apresentar periodicamente os dados de 
consumo/gasto para os gestores das uni-
dades.

Comissão Socioambien-
tal/NTI

2021

Promover o acesso das unidades aos pai-
néis BI do TRF5/SJAL; Atualizar o painel da 
SJAL, disponibilizar o acesso e criar acom-
panhamento dos dados das Subseções 
Judiciárias.

Em andamento

18.2

Realizar cam-
panhas de 
conscientização/
sensibilização 
socioambiental

Disseminar orientações 
visando aumentar a 
conscientização e a 
sensibilização do corpo 
funcional.

Veicular campanhas de consumo cons-
ciente por meios eletrônicos/redes sociais; 
divulgar datas relevantes; divulgar ações 
internas.

Comissão Socioambien-
tal/NGP/NTI/SCS

2022-2023
Elaborar materiais a serem divulgados pela 
SCS; Obter autorização para publicação 
nas redes sociais da JFAL.

A iniciar

18.3

Criação de fun-
cionalidade para 
realizar divul-
gações internas 
de caráter insti-
tucional na área 
de trabalho dos 
computadores 

Disseminar orientações 
e divulgar ações visando 
aumentar a conscienti-
zação e participação do 
corpo funcional.

Divulgar orientações diversas na área de 
trabalho dos computadores a fim de  au-
mentar a efetividade das ações de divulga-
ção internas.

Comissão Socioambien-
tal/NGP/NTI/SCS

2021-2023
Sugestão encaminhada ao iLAB, aguar-
dando análise de viabilidade.

A iniciar

18COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
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18.4

Participação no 
grupo interinsti-
tucional proposto 
pela ECOREDE

Otimizar esforços no 
sentido de favorecer o 
sucesso das ações da 
ECOREDE.

Participar da ação de aproximação das 
áreas de comunicação das Instituições, 
já prevista na Agenda da ECOREDE, por 
meio de reuniões periódicas e formulação 
de plano de ação específico de comuni-
cação com finalidade de potencializar a 
atuação conjunta, trazendo economia de 
recursos e fortalecimento da REDE.

SCS 2021-2023
Aguardando retomada das atividades pela 
ECOREDE

A iniciar


