Painel de Contribuição
SECOM
Dezembro - 2018

Objetivo Estratégico
/
Iniciativa
Estratégica/
Meta Estratégica

Ação

1. Aumentar para
18.217.332 a
a. Instalação de TV WEB do
quantidade de
TST
visualizações,
audições,
republicações,
compartilhamento
s e curtidas dos
produtos
jornalísticos
produzidos pela
b. Reformulação
do
SECOM e
programa de televisão
unidades.
Jornada.

Registrar os investimentos alocados e as ampliações e reduções
Situação
físicas e/ou financeiras porventura alcançadas no desempenho
(1) Não Iniciada
das ações e/ou de seus indicadores vinculados, no período.
(2) Em Dia
(3) Atrasada
Registrar os andamentos das ações (cronograma, situação,
(4) Concluída
dificuldades, pendências, observações, etc.), no período.
(5) Excluída
Janeiro a Fevereiro
Aguardando a confirmação do orçamento para iniciar os
procedimentos de aquisição do sistema.
Março a Junho
Aguardando a confirmação do orçamento para iniciar os
procedimentos de aquisição do sistema.

(5)

Julho a Outubro
Projeto excluído do painel por limitações orçamentárias.
Janeiro a Fevereiro
Projeto de elaboração do novo formato do programa começou a
ser elaborado.
Março a Junho
Em andamento.

(3)

Julho a Outubro
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Em razão de outros projetos urgentes demandados à unidade,
esse projeto está atrasado. No entanto, já foram definidas as
referências do novo Jornada. A estrutura e os quadros do
programa estão em processo de desenvolvimento para produção
do roteiro piloto.
Novembro e Dezembro
Em razão de outras demandas e projetos urgentes demandados à
unidade, este projeto foi adiado para 2019.

c. Criação
de
novos
produtos
audiovisuais
para internet

Janeiro a Fevereiro
Com o objetivo de explorar ainda mais a internet e as redes
sociais para a divulgação das atividades do TST em formato
audiovisual, a CRTV irá continuar desenvolvendo novos
produtos exclusivamente para a web. A série de vídeos
Tome Nota está em processo de desenvolvimento e
deve ir ao ar ainda no primeiro semestre deste ano.
Março a Junho
Diversos conteúdos voltados exclusivamente para a Internet
foram desenvolvidos no primeiro semestre. Entre eles, o Tome
Nota série que explica sobre os direitos trabalhistas.

(2)

Julho a Outubro
Durante o período, foi produzido um documentário sobre
aprendizagem para disponibilização no canal do TST no
Youtube. Também foi lançada nova identidade visual para o
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canal. A série Tome Nota também continuou sendo produzida,
tendo sido encerrada em outubro. A Coordenadoria de Rádio e
TV está agora elaborando projeto de nova série para
lançamento em 2019.
Novembro e Dezembro
Nesse período, a unidade adotou uma série de novas técnicas
para descrição e exibição dos conteúdos de rádio e TV
disponibilizados na internet, em acordo com as técnicas de
SEO. Os conteúdos mais acessados no canal do TST no Youtube
receberam novas descrições e miniaturas como forma de
impulsionar a visibilidade do material. Além disso, a unidade
continuou o desenvolvimento de nova série de vídeos para o
Youtube que será disponibilizada em fevereiro de 2019.

d. Expansão da distribuição
dos produtos de rádio e
TV às emissoras
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Janeiro a Fevereiro
Dando continuidade ao projeto do ano passado, a CRTV tem o
objetivo de ampliar o alcance dos produtos audiovisuais
desenvolvidos no TST, por meio da expansão da distribuição do
material às emissoras de rádio e televisão de todo o país.
Durante o ano passado, novas parcerias foram realizadas, de
modo que essas emissoras parceiras passaram então a divulgar
os programas de TV Jornada e Revista TST e o programa de
rádio Trabalho e Justiça em suas programações. Atualmente,
está em andamento uma negociação com a TV Cultura, para
exibição do programa Jornada.

(2)
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Março a Outubro
Durante o período, novas parcerias foram realizadas, entre
elas: TV Cultura, TV Blumenauense, TV Cidade Taubaté, e TV
Fratevi. Atualmente, totalizamos 9 emissoras de televisão
parceiras. Os conteúdos de rádio também continuam sendo
enviados às mais de cem emissoras de rádio que manifestaram
interesse em receber conteúdo do tribunal.
Novembro e Dezembro
Durante o período, foi firmada parceria com a TV NBR para
exibição da série de vídeos Tome Nota e também com o canal
Futura para exibição do documentário Aprendizagem- O futuro
em construção. Os conteúdos de rádio e TV continuaram sendo
enviados às emissoras parceiras.

e. Transmissão ao vivo das
sessões das Turmas pelo
canal do TST no Youtube

Janeiro a Fevereiro
Em razão das constantes demandas encaminhadas à CRTV, a
unidade solicitou a aquisição de novas placas de rede que
possibilitem a transmissão ao vivo, simultânea, das sessões de
todas as Turmas do TST pelo Youtube, assim como é realizado
com as sessões dos demais órgãos do tribunal. Atualmente, as
sessões das Turmas são transmitidas apenas pelo site do TST e
pela intranet.

(2)

Março a Junho
Em junho, um Termo de Referência foi elaborado para
aquisição de equipamentos complementares para a Central
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Técnica e Cinegrafia, destinados à produção de conteúdo
audiovisual da Coordenadoria de Rádio e TV.
A aquisição de tais equipamentos proporcionará maior
agilidade e segurança ao processo de produção de material
audiovisual e ao registro de julgamentos no TST. Também será
possível a transmissão simultânea de várias sessões ao mesmo
tempo pelo Youtube.
Julho a Outubro
O processo de aquisição dos equipamentos complementares
está em andamento. Após a conclusão, a transmissão das
sessões das Turmas pelo Youtube será tecnicamente viável,
dependendo apenas de deliberação da Presidência.
Novembro e Dezembro
O processo de aquisição dos equipamentos complementares
continuou e a unidade começou a receber alguns equipamentos
em dezembro. No entanto, a maioria deles será entregue
apenas em janeiro de 2019. Após o recebimento completo, a
transmissão das sessões das Turmas pelo Youtube será
tecnicamente viável, dependendo apenas de deliberação da
Presidência.
f. Instalação
de
Mídia
Indoor do TST (TV
Elevador)
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Janeiro e Fevereiro
Os televisores foram instalados em janeiro e a programação do
sistema, batizado de “TST em Dia” entrou no ar em 9 de
fevereiro de 2018.

(4)
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Março a Junho
Além de notícias e informações de serviços, em maio, o sistema
TST em Dia serviu de instrumento para ação de endomarketing. A
série #mês do trabalho trouxe fotos e respostas de servidores à
pergunta “O que te motiva a trabalhar no TST/CSJT?”, com boa
repercussão, dentro do objetivo de valorização dos servidores e
do trabalho que desenvolvem.
Julho a Outubro
Em agosto, mês em que o sistema TST em Dia completou seis
meses, foi realizada pesquisa de satisfação entre os servidores
com ótimos resultados: 78% dos cerca de 200 participantes da
pesquisa se disseram “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com o
conteúdo. O questionário também permitiu a coleta de
sugestões, sendo que quatro delas foram implementadas:
ampliação do tempo de leitura das notícias, inclusão do
cardápio do restaurante dos servidores, desligamento dos
monitores às 20h30 para economia de energia e
disponibilização do conteúdo também na intranet. Em outubro,
nova ação de endomarketing foi realizada com a série
“Servidores de A a Z”. Na ocasião, os participantes puderam
deixar mensagens aos colegas por conta do mês do servidor.
Novembro e Dezembro
Em dezembro, mais uma ação de endomarketing foi realizada
com divulgação nos televisores do TST em Dia. Trata-se da
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“Corrente do Bem”, uma espécie de amigo oculto em que uma
unidade ou gabinete presenteia o outro com presentes
simbólicos. O objetivo da ação foi aproximar as unidades e
proporcionar momentos de amizade e alegria entre os servidores
do TST.

g. Ações de assessoria de
imprensa

Janeiro a Fevereiro
Para intensificar ainda mais o contato com a imprensa, a CEIM
lançou em fevereiro a “Sala de Imprensa, uma página específica
para auxiliar jornalistas e outros profissionais da área de
comunicação social. Por isso, foi lançada a “Sala de Imprensa”,
que congrega informações sobre como encaminhar pedidos de
informação e de entrevistas, como se cadastrar para
recebimento de comunicados por email ou por WhatsApp
(linha de transmissão), como acessar fotografias, vídeos e
áudios, entre outros. Um glossário de termos jurídicos relativos
às atividades do TST e repostas às dúvidas mais frequentes de
jornalistas também estão disponíveis.

(2)

Junho
No primeiro semestre, a Coordenadoria de Editoria e Imprensa
manteve contato intenso com os jornalistas que cobrem os
julgamentos e pautas do TST. Além disso, outra lista de
transmissão foi criada com o público externo para divulgar as
notícias produzidas pelo TST. Na Sala de Imprensa, pretende-se
ainda incluir link para página a ser construída com informações
esclarecedoras acerca da atuação do TST e da Justiça do Trabalho,
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de forma a desmistificar afirmações equivocadas que tentam
desqualificar o Judiciário Trabalhista.
Julho a Outubro
A Coordenadoria de Editoria de Imprensa atende em média 40
veículos de comunicação todo mês. De julho a outubro,
intensificamos a “venda de pautas” exclusivas sobre as decisões
proferidas pelo TST. Dessa forma, o espaço dado à divulgação é
maior, ampliando o objetivo da meta estratégica da SECOM. Além
disso, recentemente foi incluído na página “Sala de Imprensa”
espaço para inserção de avisos de pautas e de releases, antes
enviados apenas por e-mail e pela lista de WhatsApp.
Novembro e Dezembro
Nos meses de novembro e dezembro as ações de assessoria de
imprensa foram mantidas, conforme os meses anteriores. A
ênfase no trabalho se deu na “venda de pautas” exclusivas sobre
as decisões proferidas pelo TST.

h. Divulgação diária nas
redes sociais oficiais do
TST.
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Janeiro a Fevereiro
As ações em redes precisam de constantes ajustes, para
continuar mantendo a atenção do público frente ao grande
volume de informações recebidas. Pensando nisso, a CEIM
está elaborando um novo formato para ser utilizado nas redes
do TST, com uma nova identidade visual e com novas editorias
definidas.

(2)
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Junho
Até junho, as rede sociais oficiais garantiram boa parte dos
acessos às notícias no site do TST. Com publicações diárias no
Facebook, Twitter e Instagram as publicações mantiveram um
índice positivo de repercussão com o público, garantindo
também o bom desempenho da SECOM nas metas estratégicas.
Julho a Outubro
Neste período, a Coordenadoria de Editoria e Imprensa se
dedicou à elaboração de um manual de uso das redes sociais do
TST que deve ser lançado no primeiro semestre de 2019. O
documento guiará os profissionais envolvidos na elaboração
das pautas e na produção de postagens para as redes, de forma
a manter um padrão de qualidade na rotina da equipe. Em
outubro, também foi definida a nova identidade visual das
redes do TST.
Novembro e Dezembro
A diagramação do manual de uso das redes do TST foi iniciada
pela equipe, e terá continuidade em janeiro de 2019. Em
novembro a nova identidade visual das redes do TST foi
implementada. Além disso, no mês de dezembro, o foco das
postagens foi na retrospectiva das matérias mais acessadas ao
longo do ano de 2018, mantendo o canal atualizado, inclusive
nos dias do recesso judiciário.
K:\Gestao Estrategica\Painel de Contribuição das Unidades\2018

Página 9

Painel de Contribuição
SECOM
Dezembro - 2018
Janeiro a Fevereiro
Os debates e as reuniões do Grupo de Trabalho Comunicação e
Colaboração – gtCC. sobre a aquisição de um novo software
serão retomadas em março, com levantamento dos riscos da
Contratação da Solução de Comunicação e Colaboração.

i. Reformulação do site
do TST.

Junho
O Grupo de Trabalho Comunicação e Colaboração – GTCC
concluiu suas atividades em junho de 2018, sugerindo que
fosse feita uma atualização ou licitação da solução de portal,
executando uma POC inicial com a Liferay. Nesse sentido, as
equipes da SECOM e CSUP iniciaram tratativas com a Liferay
para atualização dos Portais do TST e CSJT.
Julho a Outubro
Após determinações do Tribunal de Contas da União e do
Conselho Nacional de Justiça para inclusão nos portais de
órgãos públicos de informações e recursos pertinentes à
transparência e à acessibilidade, eventuais mudanças no Portal
do TST foram submetidas à Presidência do TST. O grupo avalia
as adequações necessárias. Paralelamente, a Secom finaliza
proposta de alteração da página inicial, dentro das limitações
existentes na atual ferramenta de Portal, até que se decida pela
atualização de versão ou aquisição de uma nova.

(2)

Novembro e Dezembro
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A proposta de leioute para alteração da página inicial do site foi
concluída, submetida e aprovada pela Presidência. Em janeiro,
o leioute proposto será implementado pela SETIN e, após essa
etapa, será definida a data de lançamento.

j. Novo leiaute
Intranet

Janeiro a Fevereiro
Em janeiro um novo leiaute foi proposto para deixar a página
inicial do TST na Intranet mais leve e intuitiva para o usuário. Em
parceria com a Setin a nova interface foi implantada em fevereiro
de 2016. A nova página permite um espaço maior de destaque às
para notícias, dando mais visibilidade ao conteúdo produzido pela
SECOM.

(4)

Junho
Em junho/julho a Intranet manteve o novo leioute, mas o
conteúdo foi migrado pela SETIN para uma versão mais atual: 6.2
da Liferay.

k. Aquisição
Digital

arquivo
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Janeiro a Fevereiro
Em 2017, a SECOM adquiriu a ferramenta Arquivo Digital, que
facilitará o tráfego de dados em áudio e vídeo.
Junho
No primeiro semestre, a ferramenta foi instalada e testada pela
equipe da SECOM e, em junho, o treinamento foi concluído.
Atualmente a ferramenta já está sendo usada pela CEIM e CRTV.

(4)
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Junho
A seleção de notícias publicadas sobre o TST e a Justiça do
Trabalho por jornais, revistas, sites e blogs, entre outros veículos
de comunicação, é realizada por empresa contratada, que
diariamente faz a coleta (clipping) por meio de palavras-chaves.
No entanto, já foram identificadas e notificadas falhas no serviço,
que repetidamente deixou de registrar notícias relevantes. A
página que reúne os links para as matérias na Internet também
possui limitações. Daí a necessidade de um novo processo
licitatório para o serviço, de modo a solucionar esses problemas.
Para isso, conforme determinação da Presidência, espera-se
l. Novo contrato empresa realizar um questionário com os Ministros da Corte – principais
destinatários do serviço – antes de elaborar novo Termo de
Clipping
Referência para embasar a nova contratação.

(2)

Julho a Outubro
O questionário que vai subsidiar nova contratação encontra-se
com a Presidência. O contrato atual foi prorrogado até que se
decida sobre as melhorias necessárias.
Novembro e Dezembro
O questionário que vai subsidiar nova contratação encontra-se
com a Presidência. O contrato atual foi prorrogado até que se
decida sobre as melhorias necessárias.
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m. Listas de transmissão
por Whats App
(Renomeado)

Junho
O aplicativo Whats App é cada vez mais utilizado no ambiente de
trabalho como meio rápido de comunicação. A Secom pretende
usar esse canal para ampliar a divulgação de notícias entre os
servidores (comunicação interna). Seriam duas listas principais:
uma para envio de notícias para os servidores que manifestarem
interesse e outra específica para gestores, com a proposta de
repassarem as mensagens nos grupos das respectivas unidades. O
envio de mensagens nessa segunda lista será restrito aos
conteúdos de maior relevância. Em 6 de junho, foi criada a lista
de transmissão de notícias para o público externo.

(1)

Julho a Outubro
A lista de transmissão para os gestores foi criada em 15/08/2018
e já está em uso para a divulgação das principais ações
institucionais do TST. A lista de transmissão de notícias para o
público externo passou de cinco mil destinatários em outubro.

n. Reformulação
Newsletter
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Novembro e Dezembro
A divulgação na lista de transmissão para o público externo é feita
diariamente. Atualmente a lista tem quase 6 mil destinatários.
A Secretaria de Comunicação Social do TST envia semanalmente
uma newsletter (boletim eletrônico com as principais notícias da
semana) para os e-mails cadastrados. O formato atual deverá
passar por atualização, uma vez que o layout não sofreu alteração
nos últimos anos.

(2)
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Julho a Outubro
Uma proposta de leioute já foi criada, mas devido à grande
demanda de outras unidades, a previsão do lançamento da nova
newsletter foi adiada para o primeiro semestre de 2019.
Novembro e Dezembro
A newsletter está pronta e implementada. A previsão de
lançamento é fevereiro de 2019.

o. Exposição 50 anos da
SECOM

Junho
A Secretaria de Comunicação Social do TST completa 35 anos em
2018. O documento oficial de criação do setor é o Ato GP-76/83,
que instituiu a Assessoria de Divulgação e de Distribuição, e a
Secretaria de Imprensa. Desde então, a atuação da equipe de
Comunicação Social cresceu consideravelmente, evoluindo do
mero atendimento a jornalistas para a divulgação e a troca de
conhecimento com a sociedade por diferentes mídias e
linguagens. Por isso, pretende-se, em 2018, mostrar essa
trajetória e valorizar o trabalho realizado por meio de uma
Exposição.

(4)

Julho a Outubro
Em novas pesquisas, ao consultarmos o Regimento Interno de
1968, foi constatado que a Comunicação Social do TST completa
50 anos em 2018. A proposta da exposição foi apresentada à
Presidência e aprovada. A abertura da exposição ocorrerá em 26
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de novembro e contará com a presença de assessores de
imprensa dos Tribunais Regionais do Trabalho, que estarão em
Brasília para curso promovido pelo CSJT.
Novembro e Dezembro
A exposição dos 50 anos de Comunicação Social do TST foi
realizada com sucesso de 26 de novembro a 6 de dezembro. A
exposição trouxe uma Linha do Tempo que mostrou a evolução
da Comunicação Social nos últimos 50 anos, desde que era
Serviço de Divulgação e Relações Públicas até chegar a Secretaria
de Comunicação Social. Foram instalados painéis giratórios
mostrando as “Ações da Comunicação”, o “Site”, a “Equipe e
Estrutura”, além de um totem interativo e um painel onde os
visitantes podiam marcar qual a rede social de sua preferência.
Também foram expostas as premiações recebidas pela Secretaria
e as publicações produzidas. A abertura do evento contou com a
presença do presidente do TST, ministro Brito Pereira.

p. Adesivação veículos
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Junho
Os veículos usados pelo TST para transporte de servidores e de
colaboradores (carros, vans e ônibus) são também um meio de
propagação de informação. Isso porque é possível aplicar nos
vidros traseiros adesivos perfurados, que não prejudicam a visão
do motorista, como forma de “outdoors ambulantes”.
Atualmente, a maior parte dos veículos conta com adesivos sobre
projetos como TST de Portas Abertas, Programa Trabalho Seguro,

(2)
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Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à
Aprendizagem, Processo Judicial Eletrônico, entre outros. No
entanto, os referidos adesivos perdem a qualidade e ficam
desgastados com o passar do tempo. Daí a necessidade de
substituí-los gradualmente, conforme novos projetos e temáticas
forem surgindo. É o que se pretende fazer no biênio 2018-2020.
Julho a Outubro
A substituição dos adesivos dos veículos do TST está sendo
realizada de forma gradual. Até o momento, dois carros, um
micro-ônibus e um ônibus já foram adesivados com a propaganda
do TST de Portas Abertas. Outros 16 veículos serão adesivados
até o fim de novembro.
Novembro e Dezembro
Em novembro, foram adesivados 16 veículos entre ônibus e
carros executivos. Faltam ainda sete veículos para serem
atualizados com propagandas institucionais mais recentes do TST.
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Objetivo
Estratégico /
Iniciativa
Estratégica/
Meta Estratégica

1. Aumentar para
5% os resíduos
sólidos
reciclados do
TST

Ação

a. Recolher Resíduos
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Registrar os investimentos alocados e as ampliações e
reduções físicas e/ou financeiras porventura alcançadas
Situação
no desempenho das ações e/ou de seus indicadores
(1)
Não Iniciada
vinculados, no período.
(2) Em Dia
Registrar os andamentos das ações (cronograma, (3) Atrasada
situação, dificuldades, pendências, observações, etc.), (4) Concluída
(5) Excluída
no período.
Janeiro
Em 2017, o Tribunal Superior do Trabalho destinou 42.040 Kg
de material para reciclagem. A coleta é feita por três
cooperativas de catadores, que atuam em sistema de
revezamento por períodos, conforme convênio firmado com o
TST. O Termo de Compromisso, que tem validade até
dezembro de 2021, estabelece que o recolhimento do material
seja feito com recursos próprios das cooperativas, sem
qualquer ônus para a instituição, cabendo ao Tribunal apenas
deixar o material disponível em suas dependências, para coleta
periódica. Conforme o Ato. GP. TST. 542/2016 foi instalado o
Ponto de Coleta Seletiva para acondicionar materiais oriundos
de triagem primária de resíduos gerados pelo Órgão.
Quanto ao Índice de Reciclagem (IR), foi definido o papel
branco e misto juntamente com o papelão para contabilizar de
forma precisa a medição do indicador. O IR avalia a reciclagem
de papel no TST. O papel reciclado é pesado mensalmente e é
destinado às cooperativas de catadores de lixo credenciadas
pelo Tribunal. É dirigido às cooperativas o papel que não pode
ser reaproveitado internamente (papel branco, papel reciclado,
jornal, papelão, entre outros). A meta estabelecida para 2017
foi de 44.000 kg, frente a um resultado de 42.040 kg, o que
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correspondeu a um desempenho de 95,55%. Embora não
atingida à meta estabelecida, ações foram empreendidas para
o aumento da reciclagem mediante o aperfeiçoamento do
sistema de gestão dos resíduos do TST, e em 2018 serão
reforçadas essas ações. Deve-se levar em consideração a
redução de consumo de papel em 2017, isso colaborou para
que não fosse atingida a meta do IR.
Papel, papelão e plásticos estão sendo destinados à reciclagem
por meio de cooperativas associadas. As pilhas e baterias estão
sendo encaminhadas ao SLU.
O Recolhimento do isopor (EPS), vidro e metal terão as suas
diretrizes de destinação definidas junto ao SLU, pois não existe
cooperativa recolhendo estes materiais no TST.
Fevereiro – Junho
O desempenho até o mês de junho foi de 90,91%. A meta do
mês de maio não foi cumprida em virtude da greve dos
caminhoneiros, que provocou desabastecimento e não houve o
recolhimento feito pelas cooperativas. A previsão é que seja
diluída nos próximos meses e se alcance a meta anual.
Julho – Outubro
O desempenho até o mês de outubro foi de 95,31%.
O papel reciclado é pesado mensalmente e é destinado às
cooperativas de catadores de lixo credenciadas pelo Tribunal. É
dirigido às cooperativas o papel que não pode ser
reaproveitado internamente (papel branco, papel reciclado,
jornal, papelão, entre outros).
O recolhimento dos materiais recicláveis feito pelas
cooperativas em algumas vezes têm dificuldade de fazer o
recolhimento imediatamente após o chamado, o problema mais
corriqueiro é por estarem com o veículo em manutenção. Isso
explica porque alguns meses não há recolhimento. E no mês de
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b.

Reaproveitamento
resíduos.
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outubro o resultado ficou abaixo da meta por ter havido
somente uma coleta, no início do mês, do remanescente do
mês de setembro.
Destaca-se que o descarte de materiais para reciclagem está
fora do controle de quem tem a competência de proceder à
coleta, armazenamento e destinação final. Além disso,
campanhas de sensibilização têm obtido êxito, reduzindo o
descarte. Entretanto, está sendo elaborado projeto da CMAP
para separação dos resíduos na origem, o que contribuirá para
incrementar a quantidade de materiais para a reciclagem.
As ações empreendidas não geraram custo financeiro para o
TST.
Outubro - Dezembro
Em 2017, o Tribunal Superior do Trabalho destinou 42.040 Kg
de material para reciclagem, já em 2018, foram destinados
44.947 Kg, atingindo assim aproximadamente 7% de aumento
em relação ao ano anterior.
Janeiro
O Reaproveitamento de resíduos compreendem ações voltadas
ao interesse público que promovam o resgate da cidadania, da
educação e do trabalho, de medidas de conservação e
prevenção de impactos ambientais negativos e recuperação do
meio ambiente. Também visa promover mudanças na cultura
interna, divulgando informações que estimulem atitudes e
de comportamentos favoráveis à alteração de padrões de
consumo, assim como a educação para o uso adequado dos
recursos disponíveis, o combate ao desperdício e a gestão
adequada dos resíduos decorrentes das atividades do dia a dia.
Em 2017, Os resíduos orgânicos dos restaurantes Blocos A e B
foram utilizados na compostagem para adubação dos jardins do
Tribunal.
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Fevereiro – Junho
Os resíduos orgânicos do restaurante do 5º andar diminuiu
devido a redução de material enviado, a empresa passou a
vender para criador de animais restos de alimentos (frutas e
legumes) restando apenas as verduras, com isso o minhocário
acabou prejudicado e existe uma previsão de reativá-lo no 2º
semestre.
Os demais resíduos orgânicos foram encaminhados para
compostagem com a borra de café com o material retirado da
poda de árvores e grama.
Julho – Outubro
Segue o curso normal do descarte de resíduos orgânicos
enviados pelo restaurante do 5º andar e os demais resíduos
orgânicos como a borra de café e o material retirado da poda
de árvores e grama estão sendo implementados para o
aumento da produção do composto orgânico.

c. Complementação
Compostagem

K:\Gestao Estrategica\Painel de Contribuição das Unidades\2018

Outubro - Dezembro
Os resíduos orgânicos continuaram sendo retirados e utilizados
para a compostagem, houve um aumento de recebimento de
borra de café o que ocasionou num aumento de produção de
adubo orgânico através da compostagem.
Janeiro
Em 2017, as quase 24 toneladas de borra de café produzidas
por mês pelo Tribunal foram utilizadas para o processo de
compostagem, que tem gerado adubo para os vasos de
plantas, jardins e árvores do TST. O processo aproveita ainda
borra gerada pelo STJ, STM, TRT10 e TRF1, aparas do
jardim, galhos caídos de árvores que circundam os prédios,
resíduos da grama cortada e restos de alimentos descartados
pelo restaurante. Além da compostagem é feito o cultivo de
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diversas plantas, especialmente as ornamentais, usadas nos
vasos e canteiros.
Fevereiro – Junho
Foi feita nova parceria para recebimento de borra de café, a
CAPES(Mec) passou a entregar semanalmente no TST.
Julho – Outubro
A complementação da compostagem no primeiro semestre está
com seu recolhimento normal sendo que, o TRT 10 encaminhou
a esse Tribunal 2.237 Kg (2,23 toneladas) de borra de café, e
até o momento foram enviados ao Tribunal pelo STJ 14.458,00
kg ou (14,46 toneladas) de borra de café em 2018.
Outubro - Dezembro
Em 2018, o TST teve uma produção de borra de café de 26.857
kg (26,86 Toneladas) e foram encaminhados ao Tribunal pelo
STJ 27.934 kg (27,93 Toneladas) e pelo TRT 10, 4.909 kg
(4,90 Toneladas). Sendo assim, foram produzidos com esse
material, aproximadamente 90.000 kg (90 Toneladas) de
composto orgânico.
Janeiro
Em 2018, estão previstas realizações de campanhas periódicas
de conscientização às praticas sustentáveis nas unidades do
Tribunal, para alterar a forma de recolhimento dos resíduos, no
sentido de acondicioná-los separadamente.
a. Ponto de Coleta Seletiva Fevereiro – Junho
do TST
O Ato GP Nº 542/2016 que instituiu o Ponto de Coleta Seletiva,
no âmbito do TST, em seu art. 8º definiu o prazo de 120 dias
para que a CMAP adotasse as medidas necessárias ao
atendimento das disposições contidas no ato, o que até o
presente momento ainda não foi concluído.
Julho – Outubro
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2.

A CMAP até o presente momento ainda não concluído a ação.
Outubro - Dezembro
A CMAP até o presente momento ainda não concluído a ação.
Janeiro
Será realizado treinamento para o pessoal da limpeza que atua
diretamente na separação dos resíduos recicláveis duas vezes
por ano.
Está na fase de elaboração a cartilha sobre procedimentos para
a coleta seletiva em cada unidade. Já foram elaborados os
banners e as lixeiras personalizadas para apresentação do
tema para os colaboradores da limpeza.

Aprimorar
a
coleta seletiva

b. Aperfeiçoar a separação Fevereiro – Junho
de outros resíduos
Os coletores estão sendo providenciados pela CMAP, mas não
foi informado o prazo em que serão instalados para a
implantação.
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Julho – Outubro
A CMAP continua nos trâmites para implementação desta ação.
Outubro - Dezembro
A CMAP continua nos trâmites para implementação desta ação.
Janeiro
Será realizado para orientar os servidores sobre o impacto
ambiental causado pelo descarte dos diversos tipos de material
produzido no TST.
c. Realização de Campanhas

Atualizar a arte e as informações contidas na Linha do Tempo
Sustentabilidade TST, no mezanino.
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Articular junto a CDEP a participação do NSA no Programa de
Integração do Servidor – PIS difundindo as ações sustentáveis
K:\Gestao Estrategica\Painel de Contribuição das Unidades\2018

Página 6

Painel de Contribuição
Núcleo Socioambiental - NSA
Dezembro - 2018
praticadas no Tribunal, de modo a consolidar os novos padrões
de consumo consciente dos novos colaboradores, de forma
continua até o fim da vigência do concurso público TST.
Oficina Sustentabilidade faz todo sentido, realizar no 1º e 2º
semestre a oficina de sustentabilidade que ensina como
produzir composteira caseira.
Difundir o Guia Prático de Compostagem produzido pelo NSA
na versão impressa e on-line que explica o que é
compostagem, quais são as vantagens e como montar uma
composteira doméstica.
Fevereiro – Junho
Foi realizada a campanha de coleta seletiva no TST durante a
Feira de Produtos Orgânicos do TST com stand contendo os
coletores nas cores definidas pelo CONAMA e banner
explicativo com os tipos de resíduos que devem ser
descartados em cada coletor.
Julho – Outubro
Continua sendo realizada campanha de coleta seletiva no TST
durante a Feira de Produtos Orgânicos do TST com stand
contendo os coletores nas cores definidas pelo CONAMA e
banner explicativo com os tipos de resíduos que devem ser
descartados em cada coletor.
Outubro - Dezembro
Durante a Feira de Produtos Orgânicos é apresentado aos
frequentadores a campanha feita para recebimento de material
como bandejas de isopor, caixas e bandejas de ovos, pelos
feirantes para reaproveitamento. Muito materiais estão sendo
entregues aos feirantes durante as feiras.
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3.

Aprimorar
Gestão
Custos

a
a.
de

Executar o Plano de Ação continuada – Relatório anual de desempenho no site do
Logística Sustentável
TST - http://www.tst.jus.br/web/nsa/pls-2018
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Obs.: Para a execução das ações em 2018 não foram utilizados recursos financeiros.
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