
    

1ª Reunião do Subcomitê da Reunião Sudeste

Fórum Permanente de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho.

RESUMO DAS PROPOSIÇÕES - RESULTADO DA REUNIÃO

Local Data Horário

Sala virtual de

videoconferência/TST

27/06/2018 10:00 às 11:20h 

1. Par�cipantes

Marcelo  Ortolani  Louzada  –  Coordenador  do  Subcomitê  da  Região  Sudeste  (TRT  da  1ª

Região/RJ)

Fernanda  Machado  Mar-ns  –  Chefe  da  Seção  de  Gestão  Socioambiental  (TRT  da  2ª

Região/SP)

Aquiles José Malvezzi  – Diretor da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de

Contratos e Licitações (TRT da 2ª Região/SP)

Ludmila Ferreira Mendes de Souza – Chefe da Seção de Gestão Socioambiental (TRT da 3ª

Região/MG)

Ana Rita Gonçalves Lara – Diretora de Administração (TRT da 3ª Região/MG)

Helen da Silva Paes de Souza – Chefe do Escritório de Gestão Socioambiental (TRT da 15ª

Região/Campinas)

Renato de Aranha Fra<aruolo – Assistente Chefe da Seção de Licitações (convidado  - TRT da

15ª Região/Campinas)

Aurineide Rosa Mar-ns Bertelli – Chefe do Núcleo de Licitações Comissão Socioambiental

(TRT da 17ª Região/ES)

Dalton Brega  Costa  –  Chefe  do  Setor  de  Responsabilidade  Socioambiental  (TRT  da  17ª

Região/ES)

2. Temas tratados

1.1.  Avaliação da proposta de Estruturação do Guia Prá-co para inclusão de critérios de

sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito da Jus-ça do Trabalho,

conforme apresentada no documento in-tulado “1ª Reunião do Comitê Gestor do Fórum

Permanente de Contratações Sustentáveis da Jus-ça do Trabalho”;

1.2.  Levantamento das normas gerais e específicas rela-vas a contratações sustentáveis.
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3. Resumo dos pontos deba�dos

3.1.  Estruturação do Guia: 

-  Marcelo  iniciou  comentando  o  e-mail  de  Fernanda,  enviado  no  âmbito  do

subcomitê anteriormente à reunião, no qual esta propôs estruturar o guia na forma

de tabelas, a exemplo do Guia Nacional da AGU ou do Guia do TRT2, ou por meio de

ficha técnica, a exemplo das fichas do projeto SPELL, da ONU. Essa forma prá-ca de

apresentação permi-ria aos gestores responsáveis pelas contratações, mesmo sem

experiência em contratações sustentáveis, a aplicação direta dos critérios em seus

termos de referência. Marcelo manifestou concordância com essa proposta.

     Con-nuou-se comentando o trecho do e-mail de Fernanda no qual esta propôs a

inclusão de subitens no guia para tratar da logís-ca reversa, da seguinte forma: 

• no  subitem  5.1.1  -  Bens  de  Consumo/Material  elétrico,  hidráulico  e  de

manutenção em geral, abaixo de “lâmpadas”, a sugestão foi de inclusão de

um tópico: “Da Logís-ca Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de

Sódio e de Luz Mista”;

• no mesmo subitem, sugestão de inclusão, abaixo de “Pilhas e Baterias”, do

tópico “Da Logís-ca Reversa de Pilhas e Baterias”;

• seguindo no mesmo subitem, proposta de inclusão, abaixo de “Pneus”, do

tópico “Da Logís-ca Reversa de Pneus”;

• ainda  no subitem,  abaixo  de  “Óleo Lubrificante”,  sugeriu-se  constar  “Da

Logís-ca Reversa de Óleo Lubrificante”;

• por  fim,  quanto  ao  subitem  em  comento,  sugeriu-se  constar,  abaixo  de

“Material  médico-hospitalar  e  odontológico”,  ou  item  em  separado,  a

temá-ca “Resíduos dos Serviços de Saúde”.

• Para o subitem 5.1.2 -  Bens Permanentes,  a sugestão foi  de inclusão do

tópico “Resíduos dos Bens Móveis Inservíveis”, com menção ao Decreto nº

9.373/2018, cabendo proceder a orientações neste tópico ou em um item

separado.

• Quanto  ao  subitem  5.1.3  -  Bens  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação, a sugestão foi de inclusão do tópico “Resíduos de produtos

ou componentes eletroeletrônicos”, com orientações neste tópico ou em

um item separado.

     No ponto, Marcelo comentou que apresentaria todas as ideias ao Comitê Gestor,

mas que quando da elaboração da estrutura proposta para o Guia, e mesmo após a

primeira reunião do Comitê Gestor, pensou-se em tratar da temá-ca da logís-ca

reversa em cada item, e não como um tópico separado. Marcelo comentou, ainda,
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que a proposta de estruturação do guia com fichas técnicas ou tabelas, conforme

proposto por Fernanda, parecia se alinhar a tal sistemá-ca.

     Aurineide reforçou, quanto à estrutura do guia, a necessidade de se ter algo

prá-co, para facilitar a leitura e atendimento pelos setores requisitantes.

     Quanto à logís-ca reversa, Aurineide defendeu ser mais adequado tratar do

assunto  em  um  item  específico,  para  todos  os  serviços  e  aquisições,  como  já

constava da versão anterior do Guia. Do contrário, ponderou, o guia ficaria muito

repe--vo. Aquiles se posicionou em sen-do diverso, ponderando que o ideal seria

tratar  da  logís-ca  reversa por  itens,  e  não  de  forma  global,  pois  essa  temá-ca

dependeria muito de como o mercado trabalha. Exemplificou dizendo que não se

tem conseguido trabalhar  com logís-ca reversa no caso de lâmpadas,  porque o

mercado  não  está  preparado  para  atender  às  exigências,  diversamente  do

tratamento de bateria e pneus, no qual há mercado para atender à demanda da

Administração.  Renato  acompanhou  a  posição  de  Aquiles,  considerando  que  o

mercado não estaria preparado para tratar de logís-ca reversa de uma forma global,

levando ao risco de licitações desertas/fracassadas.

     Aurineide  procurou,  então,  esclarecer  que  se  tratava  de  uma  questão  de

entendimento quanto à melhor forma estruturação do guia, e explicou que não é

por se tratar em item apartado que não se trataria de cada produto e de como o

mercado  pode atender  à  demanda.  Defendeu,  contudo,  que  só  seria  adequado

fazer exigências que se soubesse já poderem ser atendidas pelo mercado, com a

possibilidade de adaptações futuras,  a cada dois anos,  caso o mercado fosse se

adaptando.

     Nessa temá-ca da estrutura do guia, Aurineide ressaltou a importância do item

referente à assinatura de jornais e periódicos, defendendo sua manutenção, pois a

previsão  vinha  favorecendo  o  convencimento  dos  interessados  à  opção  por

assinaturas nas versões eletrônicas.

     Rela-vamente ao Item 5.1.4 – “Serviços que envolvam a u-lização de mão de

obra”,  Aurineide  defendeu  um  tratamento  em  separado,  adequado  a  duas

realidades dis-ntas, pois a terceirização pode ser com dedicação exclusiva de mão

de obra ou não, o que leva a exigências diferentes. Quanto aos tópicos “Limpeza e

Conservação” (5.1.5) e “Copa” (5.1.6), defendeu que deveria estar ligados ao tópico

5.1.4. Sugeriu, ainda, a criação de um tópico para o serviço de digitalização, com

regras quanto ao uso de insumos, como papel ou cartuchos. Marcelo ponderou que

o objeto desse -po de contratação parecia ser o de criar arquivos digitais, a afastar

o uso de insumos, afora o maquinário, mas que se poderia estudar, além da questão

da mão  de  obra,  se  seriam u-lizados insumos  e  respec-vas  consequências,  em
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relação ao que coube o registro do tema para avaliação no âmbito do Comitê Gestor

.

      A respeito dos guias de outros órgãos que foram repassados no âmbito do

Subcomitê, recebidos, por sua vez, do Joaquim, Coordenador do Comitê, Aurineide

considerou que se entrava em detalhes sobre a especificação dos produtos, o que a

mesma  considerou  complicado/inadequado,  por  “engessar”  o  guia,  já  que  as

especificações  se  alteram  ro-neiramente.  Defendeu,  então,  a  existência  de

orientações gerais, em tópicos, de forma que cada órgão especificasse o que vai

demandar,  pois  do  contrário  o  órgão  teria  que  jus-ficar  as  alterações  nas

especificações que es-vessem diversas do guia do CSJT. Ao seu sen-r, a u-lização de

especificações  previamente  detalhadas  levaria  os  setores  requisitantes  a  se

acomodarem, não acompanhando as mudanças do mercado. 

     Fernanda ponderou, a esse respeito, que a ideia do guia elaborado por São Paulo

não era a de especificar com detalhes cada material, mas sim a de tratar de critérios

de sustentabilidade comuns a todo o País. Aurineide salientou, contudo, que seu

comentário  não  se  dirigia  ao  guia  de  São  Paulo,  mas  a  outros  modelos

apresentados, como o da AGU. Defendeu que o guia do CSJT se man-vesse nos

termos  atuais,  sem descer  a  especificações  detalhadas  dos  produtos.  Fernanda,

porém, ponderou que a tendência, inclusive em projeto da ONU, seria de u-lização

de  fichas  técnicas  com  detalhamento  das  especificações  dos  critérios  de

sustentabilidade. Neste ponto, Aurineide destacou que o TCU ainda não teria se

manifestado sobre a aceitação dessas fichas técnicas, e que cada fabricante possui

sua própria ficha técnica, bem como que o TCU só admi-ria o uso das normas da

ABNT e o compara-vo de especificações. Fernanda salientou, contudo, que ficha

técnica é a denominação que a ONU deu, mas que se tratariam apenas de critérios

de  sustentabilidade,  ou  seja,  “o  que  se  exigir”.  Aurineide  defendeu  que  o  TCU

deveria se manifestar sobre o que se pode exigir e Fernanda ponderou que a AGU

tem vasta  experiência  no  tema e  tem trabalhado  com fichas técnicas.  Marcelo,

concordando com Fernanda, ponderou que o TCU não permi-ria a vinculação, em

aquisições, a órgãos cer-ficadores específicos, como no caso do selo ABIC para o

café, mas que, em sua avaliação, o TCU não impediria o órgão público de traçar as

especificações das contratações de acordo com suas necessidades, em relação ao

que Fernanda, concordando, destacou que a ficha técnica se trataria de um resumo

prá-co, e o pedido de contratação se daria conforme a legislação e entendimentos

do TCU. Marcelo também salientou a questão da força de mudança do mercado

com base no poder de compra do órgão público. 

     Aurineide destacou a ausência de mais pessoas da área de licitações no Fórum,

sendo  que  justamente  nas  licitações  ocorreriam  os  maiores  problemas.  Houve

concordância geral em que seria importante ouvir a área de licitações, e Marcelo
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informou que levaria o tema ao Comitê Gestor, sugerindo que se definisse algum

momento para se ouvir pessoas especificamente da área de licitações, de forma que

opinassem em contribuição, inclusive trazendo as especificidades de cada região do

País. 

     Renato, acompanhando a observação de Aurineide, enfa-zou que é diUcil aos

setores requisitantes acompanharem a realidade de mercado, ou seja, se o mercado

pode ou não atender às exigências do guia, e exemplificou citando o teor do item

5.1.4.’h’  do guia atual,  que trata de um cer-ficado especial  para a  linha branca

(geladeira, fogão, dentre outros produtos), cujo atendimento não tem sido possível

no mercado regional, daí resultando em licitações desertas, por inviabilidade prá-ca

de atendimento ao guia. Quanto ao ponto, Marcelo ponderou que embora o Fórum

já esteja formado, ainda não se adentrou nos itens específicos do guia, havendo,

então, tempo para viabilizar uma par-cipação maior, pelo que levará à ciência do

Comitê gestor a crí-ca levantada pelos colegas no sen-do da importância de se

ouvir pessoas das áreas de licitação dos Regionais.

     Helen manifestou que a parte de acessibilidade estava garan-a nos tópicos do

guia referentes a projetos de engenharia e compra de mobiliário, mas que não havia

previsões na parte de serviços e de comunicação e informá-ca. Destacou que no

guia do MPF há exigências às empresas de comunicação e tecnologia, assim como

consta do manual de boas prá-cas do Ministério do Planejamento a previsão de

compra de sistemas de informá-ca voltados à inclusão social. Marcelo destacou o

alcance  nacional  do Fórum e que  seria  adequado  levar  o  tema à  discussão  no

Comitê,  pois  se  poderia  buscar  experiências  e  soluções  já  vivenciadas  noutros

órgãos, e concordando com Helen, lembrou que se vive a era da inclusão digital, e

que  para  tanto  não  basta  o  equipamento/hardware,  sendo  essencial  que  os

sistemas de informá-ca/programas viabilizem essa inclusão. Na mesma temá-ca,

Ludmila destacou que em Minas Gerais foram recebidas demandas a respeito da

falta de acessibilidade rela-vamente ao sistema nacional SIGEP, temá-ca que foi

levada ao Comitê Gestor do SIGEP, não tendo havido, ainda, resposta. Aurineide fez

menção à existência das comissões de acessibilidade nos Tribunais, que poderiam

ser ouvidas a respeito do tema.

     Con-nuando sua fala, Aurineide, embora tenha concordado com a necessidade

de exigências de sustentabilidade na área de informá-ca, além das já existentes na

área de engenharia,  ressalvou apenas sua preocupação em relação a constarem

exigências para o âmbito interno das empresas contratadas, considerando o dever

de  fiscalização  do  que  for  contratado  e  que  nem  todo  serviço  é  feito  nas

dependências  do  órgão  (mão  de  obra  residente).  Exemplificou  com  o  caso  de

lavagem de veículos executada fora do Tribunal, o que dificulta o controle. Ana Rita

acompanhou a preocupação manifestada por Aurineide, salientando a problemá-ca
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da criação de obrigações que não se possa fiscalizar, e que ensejam pagamento pela

Administração. Exemplificou no que toca à exigência de contratação de egressos do

sistema carcerário, em relação ao que a fiscalização restava dificultada ou inviável.

Marcelo ponderou, contudo, em sen-do diverso, considerando a possibilidade de

técnicas,  como  a  de  requerimento  de  declaração  da  empresa  a  respeito  do

cumprimento  da  exigência  ambiental  e  conferência  dessa  execução  de  forma

eventual,  não  obstante  a  reconhecida  dificuldade  para  os  fiscais  atestarem  a

execução do  que  não estão acompanhando  diariamente.  Aurineide  comentou a

vasta  legislação  contratual  para  a  Administração  Pública  e  as  dificuldades  para

cumprimento  de  todas  essas  exigências,  salientando  que  a  sustentabilidade

também  se  materializava  na  inexistência  de  exagero  nas  próprias  previsões

norma-vas a respeito de aspectos ambientais. Ou seja (disse a mesma), deve-se ser

prá-co  e  criar  exigências  que  se  possa  mensurar  e  exigir.  Renato  par-cipou da

discussão confirmando que se estava discu-ndo a matéria de maneira geral, e não a

respeito  de  itens  específicos  de  sustentabilidade,  e  manifestou  que  embora

reconhecesse  o  poder  de  mudança  da  prá-ca  de  mercado  por  força  das

contratações públicas,  dado  o  volume de  aquisições,  e  reconhecendo  que  seria

razoável  pensar  na  fiscalização  por  amostragem,  ponderou,  concordando   com

Aurineide,  que  haveria  que se  buscar  o  “justo  meio-termo” entre  as  exigências

ambientais e as possibilidades reais da Administração, pois do contrário se terá uma

norma bonita mas sem efe-vidade.

     Marcelo relatou que comentou na reunião do Comitê Gestor a respeito da

necessidade de compa-bilização entre as exigências para aprovação de obras pelo

CSJT e as previsões do guia, pois não obstante a questão do custo seja relevante,

haja  vista  os  seguidos  cortes  orçamentários  vivenciados  pelos  Regionais

Trabalhistas, é importante haver um alinhamento para que se alcance a efe-vidade

do  guia.  Destacou,  no  ponto,  a  palestra  dada  pelo  Coordenador  do  Comitê,

Joaquim,  no  Coleprecor,  ocasião  na  qual  Joaquim  esclareceu,  muito

resumidamente, que um planejamento adequado das compras sustentáveis pode

chegar  a  proporcionar  a  redução  dos  gastos  com  as  contratações.  Aurineide

ressaltou,  ato  conXnuo,  a  importância  da  manutenção,  no  guia,  das  regras  de

sustentabilidade para a área de engenharia.

     O grupo concordou com a importância de se retornar ao subcomitê com os

resultados das discussões no âmbito do Comitê Gestor, sobretudo e no momento,

no que toca à  decisão final  quanto à  formatação da estrutura geral  do guia  de

contratações sustentáveis.

3.2.Levantamento  das  normas  gerais  e  específicas  rela�vas  a  contratações

sustentáveis:
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-    Passando ao segundo tópico da reunião, Marcelo iniciou comentando que a

úl-ma edição do guia foi elaborada em 2014, marco a par-r do qual procurou por

inovações legisla-vas que -vessem impacto nas previsões do guia,  e manifestou

que, sem desconsiderar algumas alterações pontuais na legislação citada no guia,

bem assim a superveniência de normas técnicas,  não localizou alguma alteração

legisla-va significa-va.

     Helen considerou que o guia do MPF está bem atualizado, servindo de bom

parâmetro para atualização do guia da Jus-ça do Trabalho, e que, no que toca à

acessibilidade, o estatuto das pessoas com deficiência, Lei nº 13.146/2015, fala na

obrigatoriedade da acessibilidade na internet e meios de comunicação, em reforço à

ponderação que a mesma fez quanto à estruturação do guia.

     Fernanda citou, no que toca a inovações legisla-vas, a edição do Decreto nº

9.373/2018, que embora trate do desfazimento de bens móveis, também trata de

resíduos descartáveis e sua des-nação, e Marcelo, concordando com a importância

do  norma-vo,  comentou  que  embora  a  temá-ca  da  gestão  patrimonial  e  de

desfazimento não pareça afeta ao Guia, seria importante observar a influência das

previsões  do  citado  Decreto  na  temá-ca  dos  resíduos.  Concordando  com  as

ponderações feitas, Aurineide considerou que caberia, ao menos, remissão no guia

ao decreto federal em questão, em relação ao que Fernanda, em reforço, observou

que o Decreto 9.373/2018 volta-se ao Poder Execu-vo, parecendo importante uma

remissão à sua aplicabilidade no âmbito da Jus-ça do Trabalho. Ana Rita concordou

com a importância  da menção à  aplicabilidade do referido Decreto à  Jus-ça do

Trabalho,  de forma a evitar  qualquer  dúvida  sobre essa temá-ca,  até  porque o

desfazimento ambientalmente correto é de grande importância.

     Por  fim,  remetendo  à  composição  do  Fórum,  Aurineide  manifestou  que

sustentabilidade sem par-cipação ampla na formulação das regras gera o risco de

não implantação, pelo que reforçou a necessidade de alcançar deliberações com o

máximo de concordância geral.

     Não tendo havido mais comentários a respeito dos temas trazidos, foi encerrada

a reunião, e em complemento ao discu-do, Aurineide remeteu um e-mail ao grupo,

após a reunião, no qual fez as seguintes ponderações:

• Que se fizesse um registro de memória das alterações do guia atual, em

parte para se saber a mo-vação de cada alteração, seja se por mudança

da legislação ou pela adequação do mercado, mas acima de tudo em

respeito aos mentores desse Guia.
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• Rela-vamente  ao  levantamento  de  legislação,  item  mobiliário,  fez

menção à norma ABNT NBR 14790:2011, mencionada no subitem 5.1.8,

alínea ‘b’ do Guia de Contratações Sustentáveis da Jus-ça do Trabalho,

atualmente vigente sob o número ABNT NBR 14790:2014.

• A  respeito  do  mobiliário  fabricado  com  madeira  ou  seus  derivados,

destacou a necessidade de se observarem os critérios da rastreabilidade

e  da  origem  dos  insumos  de  madeira  a  par-r  de  fontes  de  manejo

sustentável,  em  conformidade  com  a  norma  ABNT  NBR  14790:2011,

u-lizada pelo Cerflor,  ou com o padrão FSC-SDT-40-004 V2-1,  e que a

comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Cer-ficado de

Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do

FSC.

 

• Quanto  ao  serviço  de  jardinagem,  mencionou  ter  localizado,  após  a

conclusão do Guia em 2014, uma orientação técnica, de nº 3/2011, do

Ministério da Agricultura, bem como uma Nota da ANVISA sobre esse

tema.  No  ponto,  destacou  a  necessidade  de  se  verificar  se  podemos

adotar a orientação técnica do Ministério, uma vez que voltada ao Poder

Execu-vo, enquanto que a Nota da ANVISA serve apenas para fins de

orientação.

Documento elaborado por Marcelo Ortolani Louzada, em 29/6/2018.
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