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implantação de sistemas digitais, ações
estas, realizadas com esmero e dedicação

Com grande honra, ao aderir ao Pacto
Global da Organização das Nações Unidas, o
Tribunal Regional Eleitoral do ParanáTREPR, assumiu o compromisso de respeitar
os 10 Princípios Universais e de realizar
ações que concretizem os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Por fim, tenho o prazer de confirmar que o
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
reafirma o seu apoio ao Pacto Global das
Nações Unidas e da sua missão em
promover a sustentabilidade corporativa
nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho,
Meio Ambiente e Anticorrupção. Nesta
Comunicação de Engajamento são descritas
as ações realizadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná- TREPR, durante os anos
de 2020 e 2021 para apoiar continuamente
o Pacto Global da ONU e seus princípios
fundamentais.
Também
nos
comprometemos a empreender esforços
para
divulgar
publicamente
este
compromisso junto à nossa força de
trabalho e o público em geral.

A humanidade despertou para a imperiosa
necessidade de ajustar a sua capacidade de
agir, seja no plano individual ou corporativo,
fundamentada em fins determinados e no
discernimento de valores expressados nos
conceitos da Sustentabilidade, e nesta linha
de pensamento, o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná - TREPR, adota como um
dos seus princípios, na elaboração de seu
programa de ação, os modelos de gestão
organizacional e de processos estruturados
dentro dos conceitos da Sustentabilidade,
em suas vertentes ambiental, econômica,
social, jurídico-política, cultural e ética.
Preliminarmente à exposição, neste
Relatório de Comunicação de Engajamento
- COE, sobre os avanços e resultados
obtidos por este Tribunal Eleitoral, na
aplicação dos conceitos e critérios da
Sustentabilidade, e que vão ao encontro do
cumprimento da Agenda 2030, como
fatores indissociáveis na execução das
múltiplas
ações
a
cargo
desta
Instituição, tenho a satisfação de registrar,
por questão de justiça, que estas conquistas
só foram alcançadas e que serão, por certo,
permanentes no Tribunal, graças à
aguerrida Força de Trabalho do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, composta
pelas autoridades, servidores e demais
colaboradores, nos estímulos para a
modernização e racionalização dos
processos administrativos, visando a
melhor aplicação dos recursos públicos, a
eliminação de desperdícios, o fazer o mais
com menos sem perder a qualidade, a

Tito Campos de Paula
Desembargador Presidente
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PACTO GLOBAL DA ONU
INTRODUÇÃO

Ao abraçar os modernos conceitos
da
Sustentabilidade,
como
ingredientes presentes nas suas
ações administrativas, o Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná –
TREPR, acompanhando a evolução
desses conceitos, até então
restritos
apenas
com
a
conservação do meio ambiente, adotou o conceito contemporâneo de que o
desenvolvimento sustentável é entendido como o resultado de um conjunto composto
pelos pilares, ambiental, social e econômico, consubstanciado com a junção do programa
de ação sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que é um plano
para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade, para a paz e parcerias, pautada nos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, e nos 10 princípios do Pacto
Global, que buscam fortalecer a paz universal e a erradicação da pobreza em todas as
suas formas e dimensões , para promover uma vida digna para todos, dentro dos limites
do planeta.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná-TRE/PR é o primeiro tribunal eleitoral do país a
se tornar signatário do Pacto Global e, para cumprir com este compromisso, visando um
desenvolvimento sustentável digno para a presente e futuras gerações, vem adotando,
na sua política, importantes ações, que são citadas neste Relatório de Comunicação de
Engajamento – COE, que objetivam alcançar resultados altamente representativos de
uma boa governança, construídas seguindo os bons princípios da Sustentabilidade e do
Desenvolvimento Sustentável, e que culminam com a grande expectativa da sociedade,
para o sucesso da perenidade destas ações em prol da Sustentabilidade.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO 1.
ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
OBJETIVO 2.
FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.
OBJETIVO 3.
SAÚDE E BEM ESTAR
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas
as idades.
OBJETIVO 4.
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
OBJETIVO 5.
IGUALDADE DE GÊNERO
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
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OBJETIVO 6.
ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento
para todos
OBJETIVO 7.
ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia para todos
OBJETIVO 8.
TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o
emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos
OBJETIVO 9.
INDÚSTRIA INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação
OBJETIVO 10.
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
OBJETIVO 11.
CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis
OBJETIVO 12.
CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
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OBJETIVO 13.
AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos
OBJETIVO 14.
VIDA NA ÁGUA
Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável
OBJETIVO 15.
VIDA TERRESTRE
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da terra e deter a perda
OBJETIVO 16.
PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL:

DIREITOS HUMANOS
1.RESPEITAR
e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua área
de influência
2.ASSEGURAR
a não participação da empresa em violações dos direitos humanos
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TRABALHO
3. APOIAR
a liberdade de associação e reconhecer o direito á negociação coletiva

4. ELIMINAR
Todas as formas de trabalho forçado ou compulsório

5. ERRADICAR
Todas as formas de trabalho infantil da sua cadeia de produtividade

6. ESTIMULAR
práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego

MEIO AMBIENTE
7. ASSUMIR
práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e proativa
para os desafios ambientais
8. DESENVOLVER
iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade
socioambiental
9. INCENTIVAR
O desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente
responsáveis

ANTI- CORRUPÇÃO
10. COMBATERa corrupação em todas as suas formas, incluindo a extorsão
e o suborno
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PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL E OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL APLICADOS:
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná incentiva a aplicabilidade dos princípios acolhidos
pelo pacto global da ONU, como parte do seu compromisso perante à Organização das
Nações Unidas. Prova disto é que diversas iniciativas foram planejadas e executadas em
acordo aos propósitos destes importantes princípios, e são aqui destacadas e
relacionadas também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda
2030.
DIREITOS HUMANOS

1. RESPEITAR e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua área
de influência

»Criação da Unidade Administrativa da Acessibilidade O TRE/PR criou a Assistência de
Acessibilidade e Inclusão na estrutura do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, conforme
orientação do CNJ. A Assistência, juntamente com a Comissão, concentra todas as
atividades relacionadas à acessibilidade e inclusão e as demandas originárias desses
temas. A unidade foi criada pela Resolução do TRE/PR nº 860/2020, de 09/07/2020 e o
objetivo principal é aperfeiçoar o atendimento dos serviços prestados pelo TRE-PR às
pessoas com deficiência.

»Inserção de legendas e audiodescrição em vídeos e publicações do TRE/PR Para tornar as
informações acessíveis para todas as pessoas com deficiência, foram incluídas legendas
e audiodescrição nos vídeos e publicações (principalmente nas redes sociais) para a
compreensão de imagens, transformando os elementos visuais em palavras.
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»Criação e produção da Cartilha e Folder da Acessibilidade Com o objetivo de
aperfeiçoar o atendimento às pessoas com deficiência nos locais de votação durante as
Eleições 2020 e disseminar informações sobre a Acessibilidade e Inclusão, o TRE/PR
elaborou uma cartilha e um folder sobre os temas. Os materiais foram distribuídos para
todas as Zonas Eleitorais do Paraná.

»Intérprete de Libras para as Sessões de Julgamento e Eventos do TRE/PR
Disponibilização de intérprete de Libras para as sessões
de julgamento e eventos do TRE/PR. Desde o início da
contratação (05/07/2020) até o final do mês de
dezembro de 2020, foram aproximadamente 178
horas de serviços prestados pelos Intérpretes de Libras.

»Campanhas institucionais - Acessibilidade e Inclusão Várias campanhas institucionais
foram elaboradas e publicadas nas redes sociais da Comissão Permanente de
Acessibilidade e Inclusão para informar ao eleitor – com ou sem deficiência. Os layouts
apresentavam prazos, ações, direitos, deveres, etc, para esclarecer as dúvidas do eleitor
perante ao pleito. As publicações focavam na interação, apresentando imagens com
ligação direta com a pessoa com deficiência.
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»Aquisição de Dicionário da Língua de Sinais do Brasil O TRE/PR recebeu para o acervo da
sua Biblioteca, os Dicionários da Língua de Sinais do Brasil para utilização pelos servidores
e consulta.

»Redes Sociais da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão Durante o ano, as
redes sociais da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão foram alimentadas
periodicamente com informações, dados, artigos, etc, sobre acessibilidade e inclusão,
disseminando informações para eleitores de todo o país.

»Diplomação da segunda turma do curso de Libras
No março de 2020, foram diplomados onze alunos dentre servidores, estagiários e requisitados - que
participaram da segunda turma do curso presencial
de Língua Brasileira de Sinais - Libras. O curso é uma
parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
com o Centro de Integração Empresa-Escola do
Paraná (CIEE-PR) e tem por objetivo capacitar os colaboradores para melhor atender os
eleitores surdos.

» Adequações de Acessibilidade e Segurança dos Imóveis, cujas ações foram inseridas,
também, como indicador estratégico. Para estas ações específicas, inserimos, no campo
minuta, as informações de cumprimento dos imóveis que receberam ou receberão
adequações de acessibilidade. Quanto à segurança do trabalho em altura, informo que
foram concluídos 45 dos 60 imóveis previstos para este ano.
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»Setembro Amarelo O edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná (TREPR), localizado no
Prado Velho, em Curitiba, em apoio ao mês de
prevenção ao suicídio, terá sua fachada iluminada
pela cor amarela durante todas as noites de
setembro.

»Outubro Rosa Nesta quinta-feira (1), entra em
ação o Outubro Rosa, mês da luta contra o câncer
de mama. Como em anos anteriores, o edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TREPR), no bairro Prado Velho, em Curitiba, recebe
uma iluminação na cor da campanha durante a
noite.

»Novembro Azul O Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TREPR) aderiu mais uma vez à campanha
Novembro Azul para reforçar a importância da
prevenção, exames regulares e diagnóstico precoce
do câncer de próstata. Durante todo o mês, o edifíciosede do Tribunal.

» Purple Day em apoio ao Purple Day Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, o
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TREPR) ilumina de roxo, durante a noite, a fachada
do seu edifício sede, no Prado Velho, em Curitiba. A campanha é nacionalmente
promovida pela Associação Brasileira de Epilepsia (ABE).

» O TRE/PR desenvolveu diversas aulas, conversas e palestra, que contaram com o apoio
de profissionais especializados, voltadas ao bem-estar físico e mental dos servidores,
inclusive como apoio para o enfrentamento do período pandêmico
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»Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT)
O objetivo do Programa é promover a saúde e bem
estar dos magistrados, servidores e colaboradores
do TREPR, através da prevenção de doenças e
promoção da saúde. O PQVT é baseado nas quatro
dimensões mais importantes para uma saúde plena,
dimensão da saúde física, emocional, social e espiritual, e tem como slogan:
"PENSAMENTO, SENTIMENTO E AÇÃO ALINHADOS PARA UMA SAÚDE PLENA".

» Programa de Qualidade de Vida para terceirizadas e terceirizados Objetiva a
promoção da saúde e do bem estar de colaboradoras e colaboradores da Justiça Eleitoral
do Paraná, por meio da prevenção. Foram efetuadas atividades em grupo, na área da
inteligência emocional de colaboradoras e colaboradores. O projeto também contempla
o atendimento psicoterapêutico individual, com duração de 50 minutos, conforme
demanda e agenda da servidora responsável

»Expedir informativos de fácil compreensão às zonas eleitorais Foi encaminhada
orientações às zonas eleitorais, por meio de informativos de fácil compreensão, como o
DE OLHO NA NORMA, que trata das regulamentações afetas às zonas eleitorais e o JÁ
VIU, que remete às zonas um resumo das orientações da Corregedoria transmitidas no
mês.

»Criação da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio
Sexual – 1º grau Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio
Sexual – 1º grau.

»Criação da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do
Assédio Sexual – 2º grau Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral
e do Assédio Sexual – 2º grau
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» TRE-PR adota Linguagem Cidadã
A iniciativa atende à Resolução CNJ n º 376 de 2
de março de 2021, que instituiu o emprego da
flexão de gênero para nomear profissão e demais
designações no Poder Judiciário nacional. Além
disso, proporciona o acesso à informação de forma
transparente, clara e de fácil compreensão. O
objetivo é possibilitar que as pessoas encontrem o que procuram facilmente nos canais
e documentos oficiais, compreendendo melhor o conteúdo e usando as informações de
seu interesse.

» Processo Judicial Eletrônico-PJE
Com a adoção do Processo Judicial Eletrônico-PJE
em segundo grau de jurisdição desde julho de
2017, atingindo sua completude em julho de
2021, de forma escalonada e gradativa, novos
processos passaram a tramitar via web,
representando um grande avanço em prol da
celeridade e da eficiência na prestação jurisdicional, No PJe, a utilização do papel no
processo judicial é eliminada facilitando o pleno acesso dos advogados, que podem
verificar o documento na íntegra e a qualquer tempo e de qualquer outro lugar.

» Migração dos processos físicos de competência deste TRE/PR para o sistema processual
eletrônico, nos termos da Portaria Conjunta PRESID/CRE nº 579/2020, com a finalização
dos trabalhos em junho de 2021.

»Implantação do painel BI (Business Intelligence) para acompanhamento processual dos
feitos de competência desta segunda instância, nos moldes originariamente
preconizados pela Corregedoria Regional Eleitoral para os Juízos Eleitorais.
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»Wiki-PJe Em 2020, foi dado continuidade à implementação e atualização da Wiki-PJe,
na intranet do TRE/PR
(link:https://wikipje.trepr.jus.br/pje/index.php/P%C3%A1gina_principal), com a inserção
de inúmeros conteúdos novos.

»Criação de equipe de suporte multidisciplinar para apoio dos Cartórios Eleitorais nas
eleições 2020, nos temas PJe/CAND, PJe/Pardal, PJe/PC;

»Painéis de BI Business Intelligence - Cadastro Eleitoral e PJe Considerando a necessidade
de estruturação dos dados provenientes das zonas eleitorais, com acesso fácil e rápido
para o fim de subsidiar processos decisórios de gestão, tais como elaboração de
planejamento para atuação da Corregedoria nas esferas de sua competência, deu-se
início.

»Sistema INFODIP A ferramenta foi aprimorada para que o módulo principal e o módulo
Infodip Web fossem disponibilizados em instâncias únicas, nacionalmente centralizadas
no TSE, prevendo a tramitação eletrônica direta de comunicações entre os TREs, a
reformulação e a padronização nacional do cadastro de órgãos comunicantes e
webservice para recebimento eletrônico de comunicações.

»Correições e Inspeções: realização de correições virtuais, onde conseguimos
inspecionar virtualmente os trabalhos realizados no 1º Grau, por meio dos sistemas
disponíveis (PJE, ELO, INFODIP, JUSTIFICA etc.).
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»Atualização do Código de Normas da Corregedoria e das Zonas Eleitorais do Estado
Provimento nº 2/2018-CRE/PR: Por meio da Portaria nº 12/2020 CRE/PR, de 30/11/2020,
a Corregedoria constituiu comissão de estudo com vistas à atualização do Código de
Normas da Corregedoria e das Zonas Eleitorais. O estudo terá por fim, entre outros,
propor a incorporação de normas cuja vigência deu-se posteriormente à edição do
Provimento, com vistas à efetividade da prestação jurisdicional e do serviço eleitoral à
sociedade, à busca da celeridade e da desburocratização, sem descuidar dos controles
mínimos necessários ao cumprimento da lei.

»EPIs para atendimento à prevenção à Covid:
Para possibilitar o comparecimento
presencial de eleitores, colaboradores e
servidores no pleito de 2020, foi realizada a
distribuição de EPIs vindos do TSE, sendo
eles, luvas e toalhas descartáveis, face
Shields, álcool em gel e liquido, máscaras
descartáveis. Para atendimento a outras demandas foram adquiridos pelo TRE, face
Shields, barreiras de proteção, dispensers e totens para álcool gel.

» Acordo de Cooperação da Rede Sustenta Paraná Durante o 3º Seminário Internacional
de Saúde e Segurança no Trabalho, em maio de 2019, o TRE-PR assinou o documento de
criação da Rede Estadual Sustenta Paraná,
composta por 15 instituições e empresas
públicas. A Rede foi criada como um espaço de
cooperação de instituições paranaenses do
setor público para atuar em áreas como matriz
energética, questões sociais, resíduos e
dejetos, mobilidade, dentre outros.
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»Concedeu ao TRE-PR, o selo A3P por ter
implementado, em 2020, a Agenda Ambiental na
Administração
Pública. O
selo
é
concedido anualmente apenas às instituições
(Executivo, Legislativo e Judiciário) que adotaram o
programa por meio de termo de adesão e que
enviaram até 31 de março os dados consolidados no
Relatório de Monitoramento de implementação da
Agenda Ambiental na Administração Pública,
desenvolvendo ações que buscam obter eficiência na atividade pública ao mesmo tempo
em que promovem a economia dos recursos naturais. A A3P é um programa que busca
incorporar os princípios da sustentabilidade nas atividades da Administração Pública,
previstos nos seis eixos temáticos do programa: uso racional dos recursos naturais e bens
públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de
trabalho; compras públicas e construções sustentáveis; sensibilização e capacitação.

»O TRE-PR participa do projeto JusClima2030 Uma iniciativa do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) sob a liderança do INOVATCHÊ - Laboratório de Inovação da Justiça Federal
do Rio Grande do Sul (JFRS) -, para tratar de assuntos relacionados à energia e mudança
climática. O projeto atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7
(energia acessível e limpa), 13 (ação contra a mudança climática) e 15 (vida terrestre) da
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
(ONU). Um dos objetivos do projeto é a
identificação e a divulgação de litígios climáticos.
Os processos serão catalogados e organizados
em uma base de dados única, tornada pública, de
forma a dar visibilidade às ações e qualificar a
discussão a respeito da temática.
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»Convênio Vale do Pinhão A Portaria 676/2019 define que a competência do Laboratório
de Inovação, Inteligência e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-LIODS/TRE-PR,
dentre outras, é atuar em conjunto com outras entidades/ecossistemas de inovação. A
Prefeitura de Curitiba, por meio da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, sociedade
de economia mista municipal, criou o programa Vale do Pinhão com o propósito de
fortalecer e potenciar o ambiente de inovação na cidade de Curitiba Região
Metropolitana. O programa é alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU. O Acordo de Cooperação e o Plano de Ação podem ser
encontrados no PAD 4523/2020.Comitê de Governança do Ecossistema de Inovação de
Curitiba e Região Metropolitana.

»Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico dos edifícios sede e fórum capital
Adequação dos ambientes para implementar estrutura adequada à segurança das
pessoas e patrimônio do TRE-PR. A ação cumprida de acordo com o percentual estipulado
para 2021, sendo que a conclusão integral ocorrerá em 2022.

»Limpeza de Bebedouros e Caixas d’água e monitoramento da qualidade da água tem o
objetivo de preservar a saúde dos usuários internos externos que trabalham e circulam
por este Tribunal. Esta ação dará continuidade do Projeto de conscientização do consumo
de água, teve início da implantação em 2016. PAD 3990/1Garantir que a qualidade da
água esteja sempre acima dos níveis indicados pelos órgãos de controle.

»TRE/PR - CNJ – ODS 5 Participação do LIODS – TRE/PR no LIODS – CNJ – ODS 5 – sob a
coordenação do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Paraná. Foram
diversas oficinas com a metodologia Design Thinking e seu produto sistematizado em um
caderno. Também foi encaminhado para a Corte do CNJ para aprovação das ações
propostas. Participação do LIODS – TRE/PR no LIODS – CNJ – Portal da Transparência sob
a coordenação do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Paraná. Foram
diversas oficinas com a metodologia Design Thinking e seu produto sistematizado em
um caderno. O objetivo era criar um protótipo de Portal de Transparência como
proposta para ser utilizado por todo o Judiciário Brasileiro.

19

PACTO GLOBAL DA ONU
»Convênio - Rede Federal de Inovação no Setor Público (Rede InovaGov) Conforme
competência determinada pela Portaria 676/2019 do TRE/PR, dentre elas, que o
Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(LIODS) deve atuar com conjunto com outras entidades/ecossistemas de inovação;
Tendo em vista que a InovaGov tem como finalidade permitir o fomento e o apoio à
execução de projetos e à adoção de práticas inovadoras no âmbito governamental, de
modo a conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública e à prestação de
serviços à sociedade.

»Projeto de Assistência Odontológica para os Terceirizados Tem como objeto a assistência
odontológica aos terceirizados. Este projeto considera educar para a saúde bucal,
possibilitar o acesso ao tratamento dentário, prevenir o aparecimento de doenças, evitar
prosseguimento de enfermidades, difundir a consciência de que hábitos regulares de
asseio, inclusive bucal, têm relação direta com a manutenção da boa saúde.

2. ASSEGURAR a não participação da empresa em violações dos direitos humanos

»Coordenador de Acessibilidade Pela primeira vez no Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná contou com o auxílio de um Coordenador de Acessibilidade
nos locais de votação. Esse
coordenador foi nomeado e
treinado pelas Zonas Eleitorais
durante os preparativos para as
Eleições. A sua função principal foi
prestar todo o apoio ao eleitor com
deficiência
quanto
à
sua
acessibilidade no local de votação durante as Eleições
2020.
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»Aquisição de cadeiras de rodas para todos os Fóruns Eleitorais do Paraná
Foram adquiridas 38 (trinta e oito) cadeiras de
rodas para atendimento dos eleitores com
deficiência nos Fóruns Eleitorais do interior e
sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Com essa aquisição, todos os Fóruns Eleitorais
e sede (áreas de atendimento ao público)
possuem, no mínimo, uma cadeira de rodas.

» Cadeiras para obesos
Em consonância com as metas de acessibilidade do Tribunal, visando complementar as
cadeiras que já se encontram nos fóruns, foram adquiridas mais cadeiras para
atendimento à obesos. A quantidade adquirida possibilitará o atendimento da totalidade
das sedes.

»Bebedouros de acessibilidade
Foi dado prosseguimento à aquisição de bebedouros de acessibilidade, os quais
encontram-se instalados em todas as centrais de atendimento.

»Monitoramento do Ar O monitoramento da qualidade do ar tem o objetivo de preservar
a saúde dos usuários dos ambientes climatizados, com o intuito de enquadrar os sistemas
existentes nos parâmetros de salubridade estabelecidos pela Portaria Nº 3.523/MS de
28/08/98 e Resolução 09 de 16/01/2003 da ANVISA Garantir que o ar nos ambientes
climatizados se mantenha dentro dos parâmetros de salubridade estabelecidos pela
Portaria nº 3.523-MS e Resolução nº 09/2003-ANVISA.
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»Acessibilidade Adequar os Fóruns Eleitorais e do prédio sede aos requisitos de
acessibilidade, conforme a NBR 9050 - versão 2015 Propiciar o acesso e uso universal a
todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas e de mobilidade.

»Aproveitamento de águas pluviais (SEDE) Redução do consumo de água tratada no TREPR. Utilização dos recursos naturais de forma racional. Redução de custos com o
fornecimento de água. Será implantado no edifício sede do TRE/PR através de atividades
de serviços de engenharia.

»Participação em eventos esportivos Grupo de caminhadas orientadas, Dance Mix,
participação de servidores no Sesc Triathlon Caiobá.

»Fale Conosco – SECGP Canal de comunicação direto/restrito/exclusivo com a
SECGP, a fim de oportunizar que em tempo real o servidor possa apresentar alguma
sugestão ou relatar algum problema/pressão que esteja sofrendo.

» Projetos de incentivo à leitura Biblioteca Digital Estímulos à leitura link da Biblioteca na
intranet; Programa “Literalmente” Seleciona e publica trechos de livros na intranet com
objetivo de incentivar os servidores à leitura e a busca de conhecimento; Programa “Pra
ti leia” Estante de livros para auto empréstimo que estimula a leitura.
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»1º ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORIAS PÚBLICAS – ENOP A Ouvidoria do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná organizou a
realização do 1º Encontro Nacional das
Ouvidorias Públicas ENOP, em parceria
com a Ouvidoria do Tribunal Superior
Eleitoral e com o Colégio Nacional de
Ouvidores da Justiça Eleitoral, reunindo
grandes especialistas em suas áreas, sem
qualquer dispêndio de recursos públicos para a contratação e palestrantes que
generosamente compartilharam seus conhecimentos, experiências, técnicas e
ferramentas para contribuir para melhoria do atendimento das demandas de usuários de
serviços públicos. Importante consignar que, além do cumprimento de outras agendas
envolvendo as Ouvidorias Públicas, a promoção do 1º ENOP alinhou-se ao cumprimento
da Meta de n.º 9 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que é a de integrar o Poder
Judiciário nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU,
difundindo o conhecimento e aproximando o cidadão do Poder Judiciário, prevenindo
conflitos e proporcionando a ampliação da cultura da paz e não violência.
O Pacto Global da Organização das Nações Unidas – ONU, do qual o Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná é signatário desde 2019, tem a missão de engajar as
empresas para uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para o período de 15
anos, a Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
ODS. Desse modo, além da troca de experiências, conhecimentos e informações entre
ouvidorias e palestrantes de todo país, a organização desse projeto de capacitação de
operadores de ouvidorias públicas reiterou o comprometimento da Justiça Eleitoral com
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas ONU. O evento também atendeu aos parâmetros da acessibilidade na
medida em que contou com o serviço de Intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais –
Libras.
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TRABALHO

6. ESTIMULAR práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego
»Universidade Amiga da Justiça Eleitoral Parceria com as universidades para a
concessão mínima de 60 horas extracurriculares aos acadêmicos que exercerem a
função de mesários nas Eleições 2020, quando atuantes nos dois turnos da eleição e
de 30 horas, quando a atuação for em um turno somente, precedidas de treinamento
presencial e ou virtual fornecido pela Justiça Eleitoral, desenvolvendo uma relação de
parceria, troca de experiências e conhecimentos.

»Treinamento de Mesários – Aplicativo O Projeto consistiu em um estudo de um APP
Mesários Paraná, ou seja, treinamento de mesários online gamificado. Aplicativo com
a funcionalidade de auxiliar os mesários e os Cartórios Eleitorais na execução das
atividades a serem realizadas no dia da eleição e véspera. Emissão online de
certificados e certidões de trabalho. Cadastro e campanha para mesários voluntários
para o próximo pleito. O Projeto foi enviado como colaboração para a comissão
responsável no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

»Programa Mão na Cuca A parte do programa denominada “Mão na cuca” é voltada
primordialmente para a reflexão, a difusão de conhecimentos, a mudança de
perspectiva, e o desenvolvimento de competências e habilidades intelectuais, com
vistas à difusão da cultura de inovação e desenvolvimento sustentável. Sendo assim,
engloba também as ações de divulgação e de conquista de reconhecimento interno e
externo por parte do LIODS.
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»Programa Mão na Massa O programa Mão na Massa tem o propósito de fomentar o
trabalho colaborativo entre os servidores do TRE/PR, no sentido de ampliar a
capacidade de pensar e agir na proposição de soluções inovadoras e sustentáveis, face
aos desafios, oportunidades e alinhados aos objetivos estratégicos do LIODS. Além
disso, servirá como programa de capacitação em relação ao uso de métodos
ferramentas voltadas à inovação e aos programas de desenvolvimento sustentável.

»Radar no TRE No dia 14 de setembro de 2020, o TRE-PR teve a oportunidade de
prestigiar a apresentação de soluções que as startups vinculadas ao Vale do Pinhão
(Agência Curitiba de Desenvolvimento) estão desenvolvendo. O evento representou a
união entre os dois grupos para acionar o Radar TRE-PR na busca por inovação de
empresas de startup, que apresentaram ideias e soluções para contribuir com os
trabalhos durante as eleições e no dia-a-dia do Tribunal

»Participação feminina na política Criação de Comissão de Implementação do Projeto
Mulheres na Política (Portaria 213/2020/TRE/PR) que tem a competência social e
educacional dentro da instituição, além disso, tem essas atribuições específicas
definidas também no Memorial de Atendimento assinado entre esta instituição e a
ONU Mulheres ainda em vigor (em anexo neste processo), sugere-se, encaminhar este
expediente para essas unidades; Com a finalidade de Fomentar a conscientização da
importância da participação feminina na política. Instrumentalizar a construção de
candidaturas femininas na política. Portaria publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) estabeleceu que, a partir de agora, cursos, seminários, concursos e demais
atividades institucionais e educacionais promovidas pela EJE/TSE contarão com, no
mínimo, 30% de mulheres nos papéis de palestrantes, professoras, entrevistadas e
avaliadoras, entre outras funções de destaque. A cota de gênero foi instituída pela
Portaria TSE nº 665/2020

» Projeto você e o voto O projeto, que traz à tona a discussão de conceitos como
democracia e cidadania, e ainda informações sobre o processo eleitoral, a função do
prefeito, do vereador e a importância do voto, compõe a meta especifica para a Justiça
Eleitoral de levar informação à população sobre o processo eleitoral. Ao final das aulas,
os alunos participarão de um concurso de vídeos, em que será premiado o vídeo que
melhor expressar a relação entre democracia e eleições.
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»Cartilha Linguagem Cidadã O TRE-PR lança a cartilha "Linguagem Cidadã", disponível
em PDF para DOWNLOAD. O objetivo é promover e orientar a utilização de
informações públicas de forma inclusiva e compreensível para todas as pessoas. O
lançamento faz parte da campanha de adoção da Linguagem Cidadã na comunicação

institucional do Tribunal. A iniciativa inédita atende à Resolução CNJ N° 376/2021, que
instituiu o uso da flexão de gênero no Poder Judiciário. Nos próximos dois meses, o
Tribunal vai apresentar dicas e informações sobre a Linguagem Cidadã em oito
matérias e CARDS temáticos para as redes sociais e para o púbico interno do Tribunal.

»Projeto Curso de Informática para os Terceirizados Tem como objeto a capacitação do
profissional de terceirizados por meio de curso de informática, como instrumento de
inclusão social. Além da capacitação profissional, este projeto irá colaborar para o
desenvolvimento pessoal dos terceirizados, de forma a poder contar com uma mãode-obra cada vez mais instruída, apta e especializada. Também proporcionará um
caminho para a dignidade e para a inclusão, defendendo o futuro daqueles que
trabalham lado a lado com o funcionalismo público, promovendo-lhes melhores
condições de vida e de empregabilidade.

»Projeto para a Capacitação dos Terceirizados em Parceria com o SENAI-PR
Tem como objeto a capacitação do profissional de terceirizados através de cursos
profissionalizantes em parceria com o SENAI-PR atuando como mecanismo de inclusão
social. Cursos propostos, Eletricista Industrial, Eletricista Instalador Residencial,
Assistente de Recursos Humanos, Almoxarifado e Soldador. Além da capacitação
profissional, colaborar para o desenvolvimento pessoal dos terceirizados, de forma a
poder contar com uma mão-de-obra cada vez mais instruída, apta e especializada.
Também proporcionará um caminho para a dignidade e para a inclusão, defendendo o
futuro daqueles que trabalham lado a lado com o funcionalismo público, promovendolhes melhores condições de vida e de empregabilidade.
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MEIO AMBIENTE

7. ASSUMIR práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e proativa para
os desafios ambientais

»Projeto de Arborização nos Cartórios Eleitorais do Estado do Paraná

A opinião mundial converge para a necessidade da
adoção de medidas que visem a preservação,
conservação, recuperação, manutenção e
equilíbrio do patrimônio ambiental, em seu sentido
amplo, como condição essencial para a existência
da vida humana com qualidade, concitando todos
os povos, pelas suas instituições e populações, a se
unirem para, num mutirão cívico, dirigirem suas
ações, proporcionais às suas possibilidades fáticas,
em prol da sustentabilidade dessa dádiva, chamada
natureza. Nesta linha
de pensamento é que
o TRE/PR, implantou
e executa o projeto de arborização, em áreas disponíveis
em 176 fóruns eleitorais do Interior do Estado, dando
exclusividade à utilização das vegetações locais. A
realização deste projeto, conta com etapas como, a seleção
das áreas a serem
arborizadas; Elaboração
de projeto paisagístico,
incluindo a escolha das
espécies regionais; plantio e manutenção das espécies
e pesquisas de satisfação dos servidores e visitantes.
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Foi criada uma Comissão Permanente de
Arborização, compostas por servidores da
própria instituição, e um Guia de Arborização,
para dar o suporte necessário aos Cartórios
Eleitorais, na execução dos plantios. Espera-se
que este projeto venha a contribuir com o
esforço universal para a mitigação dos efeitos
danosos causados ao meio ambiente por seu uso
irracional, como a mudança do clima, as
inexplicáveis enchentes, o constante risco para a
biodiversidade, entre outros efeitos deletérios.
No que concerne aos ganhos, com base em
outros estudos teórico-práticos demonstrados
nesta apresentação, este projeto de arborização
pode melhorar a qualidade de vida física e psíquica das pessoas; proporcionar uma visão
paisagística dos ambientes físicos arborizados; proporcionar sombreamento para o
desfrute de seus servidores e visitantes representados pelos milhares de eleitores que
interagem com o Tribunal; oferecer condições de acolhimento e abrigo aos pássaros e
demais vidas silvestres; melhorar a qualidade do ar; dentre outros. A final, se cada um
fizer a sua parte, na somatória, teremos um mundo melhor.

»Elaboração do Guia de Arborização como objetivo de orientar a força de trabalho do TREPR, interessada no plantio de espécies arbóreas nativas, em áreas disponíveis nos seus
respectivos cartórios de lotações, mediante prévia autorização superior de cada
localidade, e de acordo com as orientações contidas neste Guia.
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»Guia Verde e Inventário de Bens com critérios de sustentabilidade Para padronização das
aquisições sustentáveis, foram elaborados os GUIA VERDE de materiais de consumo e
permanentes. O guia auxilia no norteamento das aquisições e na compilação dos
normativos pertinentes a cada material. Para o monitoramento das aquisições
sustentáveis, realizadas pelas áreas da Coordenadoria de Material e Patrimônio, foram
elaborados os INVENTÁRIOS DE BENS SUSTENTÁVEIS, de consumo e permanentes. O
inventário possibilita identificar o percentual de materiais que estão sendo adquiridos de
forma sustentável e realizar o planejamento para novas ações que se façam necessárias.

»Estudos - Critérios de Sustentabilidade Bens permanentes e consumo: a cada nova
aquisição são realizados estudos e verificação dos critérios sustentáveis, normas de
ergonomia, ABNT e de eficientização, de forma a promover aquisições cada vez mais
sustentáveis em alinhamento com os objetivos do nosso Tribunal.

» Contratações e aquisições com critérios de sustentabilidade Superando a meta de 85%
para o ano de 2021 do número de licitações realizadas com critérios de sustentabilidade
fomentando as aquisições conforme previsto na Resolução 347/2020 do CNJ.

»Aquisição de eletrodomésticos e aparelhos de ar condicionado Em continuidade com o
padrão já m continuidade com o padrão já adotado, foram adquiridos equipamentos com
classificação energética A. Substituição de parte dos refrigeradores antigos por modelos
que atendem à eficientização energética necessária para a economia de energia elétrica.
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»Racionalização dos materiais Com objetivo de evitar desperdícios, as áreas da CMP
realizam constantemente análise dos materiais, avaliando a real necessidade da sua
aquisição, bem como a possibilidade de se fazer uso de outros materiais disponíveis em
estoque. O procedimento tem se mostrado eficiente na redução de itens em estoque e
também na conscientização dos demandantes quanto à utilização do bem público.

»Manutenção de cadeiras Para aumento da vida útil dos bens, contribuir para a redução
de resíduos e reduzir custos, a Seção de Logística de Material Permanente realiza a
aquisição de peças e coordena o conserto das cadeiras que é realizado por funcionário
contratado do Tribunal.

»Otimização das remessas via transporte próprio Para reduzir gastos e minimizar o
impacto ambiental, são priorizadas as remessas de bens, tanto de consumo quanto
permanente, utilizando os roteiros da Seção de Transporte. Com esse mecanismo foi
possível agilizar as entregas e ainda reduzir significativamente os gastos com os Correios.
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8. DESENVOLVER iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade
socioambiental

»O TRE-PR adere ao Abril Laranja em defesa de animais campanha em suas
redes sociais em apoio ao Abril Laranja, iniciativa da
Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a
Animais (ASPCA). A ação inclui postagens divulgando
serviços online da Justiça Eleitoral protagonizadas por
animais, em peças na cor da campanha.

» Campanha Tampinha Solidária O TRE/PR, em
parceria com a Associação das Acácias Emiliano
Perneta, iniciou em agosto do ano passado a
campanha "Tampinha Solidária". O objetivo é
arrecadar fundos para adquirir fraldas geriátricas
para idosos carentes residentes em casas de apoio
e evitar que milhares de tampinhas sejam
descartadas incorretamente.

31

PACTO GLOBAL DA ONU
» Campanha Óleo no Lugar Um dos produtos domésticos mais danosos ao meio ambiente
é o óleo de cozinha usado. Alguns estudos sugerem
que o descarte incorreto de um litro de óleo de
cozinha pode contaminar até um milhão de litros de
água. A campanha vai coletar de o óleo de cozinha de
origem vegetal ou animal para uso culinário
depositado por magistrados, servidores, terceirizados
e estagiários do TRE-PR e providenciar a destinação correta do material e, também
objetiva a promoção integral da criança, adolescente, família ou de qualquer pessoa em
situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.

» Campanha pilhas e baterias As pilhas e baterias são feitas de metais pesados como
mercúrio, cádmio, níquel e substâncias que contêm estes metais. Estas substâncias não
devem ser descartadas juntamente com outros itens, pois são tóxicas e prejudicam o
organismo. Por isso, levando em conta o risco que o descarte inadequado traz ao meio
ambiente e ao ser humano, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) disponibiliza
coletores especiais de pilhas e baterias.

»Campanhas do descarte consciente dos resíduos eletrônicos A campanha para coleta de
resíduos eletrônicos tem o objetivo de
alertar as pessoas sobre a importância
do descarte correto desse tipo de
material, bem como evitar que venham
a ser descartados de forma incorreta, o
que geraria um efeito desastroso ao
ambiente, em razão de serem
compostos por materiais tóxicos, além de facilitar o descarte desses materiais por toda a
força de trabalho do TRE-PR.
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» Campanha "Eco Esquadrão" Composta por
quatro mascotes: CatECO (descarte de lixo e
resíduos); Poupapel (economizar o papel e
reduzir o número de impressões!); Poupágua e
Lunima (que nos orientarão sobre a importância
do consumo consciente da água e da energia!).
A missão da campanha é conscientizar sobre o desperdício dos recursos naturais, a
necessidade de mudança de velhos hábitos e de adquirir novas práticas diárias para
contribuir com a sobrevivência e o desenvolvimento da humanidade. Pensando
localmente, agimos globalmente e contribuímos para um mundo mais humano, mais
sadio e equilibrado.

»Arrecadação, montagem das cestas e entrega de
alimentos a famílias carentes e entrega de
cobertores para moradores de rua O Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná (TREPR) entregou
cestas de alimentos e de material de higiene para as
famílias das crianças carentes. Todas as cestas
foram montadas por meio de recursos obtidos em uma campanha de arrecadação com
servidores ativos e aposentados da Justiça Eleitoral paranaense e colaboradores
externos.

»Campanha Anual Páscoa Solidária TREPR A campanha tem o objetivo de coletar
doces e caixas de bombons, que serão distribuídos para crianças assistidas pela Central
Única de Favelas (CUFA) e pela ONG Multi Irão.
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»Compra de respiradores o HC precisa da sua ajuda (divulgação da campanha) Para ampliar
a estrutura de combate à Covid19, o Hospital de Clínicas
maior hospital
público do Paraná e referência contra a doença precisa de ajuda para adquirir novos
respiradores.

»Natal solidário Apadrinhamento das crianças carentes, Natal compartilhado Servidores
se cotizam para presentear terceirizados com cesta-de-Natal, Café Beneficente (realizado
pelos servidores para arrecadar fundos para projetos de Responsabilidade Social.

» Criação de um totem para álcool em gel com acionamento por pedal a partir de
sucatas e outros materiais existentes na casa dos
servidores. Projeto idealizado por terceirizado e estagiário
do TRE-PR

»Projetos para organizações assistenciais e/ou públicas desenvolvidos junto à ONG Multi
Irão em Curitiba, Projeto de Inclusão Social por meio da Musicalização apresentou
oficinas para a introdução à musicalização realizadas por servidor (maestro) voluntário
do TRE/PR. Foram apresentados conceitos musicais, conhecimento de instrumentos e a
música como meio desenvolver o pensamento crítico dos alunos.
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»Projeto de Estudo para a ONG Multi Irão - Estudo Para Cidadania: Direitos Fundamentais
Oficinas ministradas por servidores voluntários sobre o tema. Sendo a introdução inicial
feita com urnas eletrônica e de lona faz analogia com as escolhas de vida. Estudo Para
Cidadania: Comunicação Não Violenta Oficina ministrada por servidora voluntária sobre o
tema. Segurança da urna Eletrônica e Sistema de Votação no Brasil. Oficina ministrada por
servidor voluntário sobre os temas sendo introduzido também os conceitos de Fake News
e Desinformação nas redes sociais e mídias em geral, bem como, considerações de
interpretação textual, Estudo sobre o Pensamento. A oficina do pensamento ministrada
por servidora voluntária. São aulas de filosofia adaptadas para a idade dos adolescentes
da ONG Multi Irão, bem como para suas condições socioculturais. São aulas repletas de
exemplificações e simulações.

»Projeto Odontológico Instalação de cadeira odontológica na ONG Multi Irão para
atendimento da população carente da ONG e entorno através de dentistas voluntários.

»Todo o descarte dos resíduos recicláveis gerados pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR), são mensurados e controlados, com a utilização do serviço público de
coleta de resíduos e parceria com associações/cooperativas que atuam na reciclagem de
materiais, através da formalização de Termos de Compromisso, nos termos do Edital de
Cadastramento n.º 01/2019, O objetivo do processo é selecionar associações e
cooperativas de catadores de materiais recicláveis aptas a receberem os resíduos
recicláveis descartáveis produzidos pelo TRE-PR, cumprindo com a sua responsabilidade
ambienta, social e econômica na destinação dos resíduos recicláveis.
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9. INCENTIVAR o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente
responsáveis
»Implantação de Usina Fotovoltaica no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - TREPR
Construção e operação, pelo
Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, de USINA
FOTOVOLTAICA (UFV) no
Município de Paranavaí-PR,
com potência instalada no
total de 2MWp (dois
megawatts pico), com a
finalidade de suprir a
necessidade de consumo de
energia elétrica da totalidade dos imóveis da Justiça Eleitoral Paranaense, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Nacional de Justiça e das
recomendações constantes nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS,
constantes da Agenda 2030 promovida pela Organização das Nações Unidas - ONU e de
acordo com as políticas públicas das práticas de sustentabilidade nos pilares econômico,
social e ambiental, adotadas nos processos administrativos deste Tribunal Regional há
mais de década, visando atingir o ideal do ambientalmente correto, do socialmente justo
e do desenvolvimento econômico equilibrado.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná exerce a sua jurisdição distribuída em todo o
território paranaense, através de 153 fóruns eleitorais, instalados nos respectivos imóveis
do interior e na Sede e Fóruns da Capital.
Estudos realizados demonstraram que, implantando uma usina de geração de energia
solar, na tecnologia fotovoltaica, com capacidade instalada de 2MWp (dois megawatts
pico), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná -TREPR poderia dispor de energia própria
suficiente para o atendimento de suas necessidades, com sensíveis ganhos tanto na
redução significativa dos dispêndios com esse produto, aliviando gastos de custeio da
Instituição, como também pela amenização dos efeitos deletérios ao meio ambiente, haja
vista que os insumos necessários à produção da energia advém da incidência solar
abundante, inesgotável e gratuita, com a vantagem adicional do seu baixíssimo custo de
manutenção.
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A Usina Fotovoltaica, configurada como o maior empreendimento na área de energia
solar de um órgão público brasileiro, e que será, indiscutivelmente, fonte de inspiração
para outras instituições e entidades, produzirá 263.000 quilowatts/mês pelas 6.200
placas solares instaladas, em terreno próprio de 28.229,81m².
Seu funcionamento será um tributo aos princípios da sustentabilidade, representados
pelo uso racional, inteligente e de equilíbrio ecológico do patrimônio natural.
A Produção da Usina Fotovoltaica será incorporada ao estoque de energia elétrica da
COPEL e será distribuída, juntamente com a energia elétrica de outras fontes geradoras,
aos seus consumidores pelo seu
sistema
de
distribuição;
periodicamente, será feita uma
conciliação da energia elétrica
consumida por todas as unidades
do TRE/PR e o volume de energia
da UFV disponibilizada para a
Companhia
Paranaense
de
Energia Elétrica - COPEL. A
diferença será resolvida pela
parte devedora da operação,
após o encontro periódico das contas.

BENEFÍCIOS:
•
•
•
•
•
•
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Utilização de matéria prima (incidência solar) abundante, permanente e gratuita;
Produção de energia limpa e regulamentada pela ANEEL;
Contribuição para a redução da emissão de carbono;
Manutenção fácil e pouco onerosa, com o funcionamento da Usina;
Interligação com a subestação da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, de
simples conexão; e,
Um caso especial que poderá servir de paradigma para outras instituições
interessadas;

PACTO GLOBAL DA ONU
A realização deste empreendimento é uma demonstração cabal de que, tendo bons
propósitos, convicção, criatividade, visão, preocupação com o zelo do dinheiro
público, vontade inquebrantável de fazer, perseverança, respeito às leis e às normas,
a gestão da coisa pública, com certeza, encaminhará para resultados altamente
representativos de uma boa governança, colaborando com a melhoria de qualidade
de vida e respeitando o meio ambiente, que só tem um caminho para a sua
perenidade: O seu uso Sustentável.
A aguerrida Força de Trabalho do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, composta
pelas autoridades, servidores e demais colaboradores, foi a peça fundamental para o
cumprimento deste projeto que, indubitavelmente, servirá de modelo e estímulo
para outras Organizações com o mesmo ideal.

A USINA FOTOVOLTAICA DE PARANAVAÍ/PR foi inaugurada e entrou em funcionamento
em 28 de junho de 2019.
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»Publicação da obra Gestão Pública Brasileira: inovação sustentável em rede retrata a
inovação social orientada ao desenvolvimento sustentável a
partir da atuação colaborativa e cocriativa da rede Sustenta
Paraná– Rede Paranaense para a Sustentabilidade na Gestão
Pública – em seus 4 anos de existência. Ela socializa práticas,
aprendizados e reflexões de servidores de 15 instituições dos
três Poderes e das três esferas de governo que podem ser
replicadas e aprimoradas. Os 22 capítulos são uma amostra do
potencial e dos resultados da atuação em rede, sendo que o
Capítulo IX – Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – Uma
solução sustentável no consumo de energia elétrica.

»Projeto de Eficientização Energética O projeto,
estabelecido pelo Termo de Cooperação Técnica
4600013922/2017, teve a participação da Copel, da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), do
Governo do Estado do Paraná e do TRE-PR. As ações
do PEE têm como objetivo a eficientização energética
de parte do sistema de Condicionamento Ambiental do TRE-PR e dos sistemas de
iluminação do edifício-sede do Tribunal, do Fórum Eleitoral de Curitiba e de 49 Fóruns
Eleitorais do interior do estado. Para evitar o desperdício de energia, foram substituídas
mais de 11 mil lâmpadas fluorescentes por outras de LED e realizada a troca de duas
unidades refrigeradoras Chiller por um sistema de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF).
Com as substituições, o TRE-PR obteve uma economia de 10% ao ano, o que representa,
aproximadamente, R$ 250 mil a menos no consumo de energia elétrica, sem considerar
a redução da demanda de ponta.
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» O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná criou uma Comissão Temporária de Conservação
de Energia por meio da Portaria nº 178/2021, publicada no Diário da Justiça Eletrônico
de 2 de setembro de 2021. O objetivo é atender o
Decreto nº 10.779/21 da Presidência da República,
que determina a redução do consumo de energia
elétrica no âmbito da administração pública
federal. Segundo o decreto, os órgãos e as
entidades deverão buscar reduzir o consumo de
energia elétrica nos meses de setembro de 2021 até abril de 2022 em percentual de dez
a vinte por cento em relação à média do consumo do mesmo mês nos anos de 2018 e
2019. Várias ações foram promovidas como: a publicação da Portaria TRE/PR nº
204/2021, publicação de matérias educativas e palestra com profissional da área.

ANTI-CORRUPÇÃO

10. COMBATER a corrupação em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno

»Programa de Prevenção de Ilícitos Eleitorais - Você sabia, sabiá?
As Metas Nacionais do Poder Judiciário
representam o compromisso dos tribunais
brasileiros com o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, buscando proporcionar
à sociedade um serviço mais célere, com maior
eficiência e qualidade. Um dos grandes objetivos é realizar ações de prevenção ou
desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS),
da Agenda 2030. É com esse espírito que foi realizado a campanha de prevenção de
crimes eleitorais contendo os seguintes produtos: vídeo institucional, cartilha, cards,
sonoras para rádios e vídeos animados.
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»2º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário
O LIODS do TER/PR participou do II Encontro
Ibero-Americano da Agenda 2030 do Poder
Judiciário por meio de vídeo apresentando a
campanha de prevenção de crimes eleitorais. Em
vídeo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná (TRE-PR), desembargador Tito
Campos de Paula, afirmou que não vivemos uma era de mudanças, mas uma mudança
de era sendo o setor público - e mais especificamente, o Poder Judiciário Eleitoral –
desafiado diariamente por essa mudança.

» Eleições do Futuro
O projeto Eleições do Futuro é uma
iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Curitiba está entre as três cidades
do país que foram selecionadas para
receber as demonstrações, juntamente
com os municípios de Valparaíso de Goiás
(GO) e São Paulo (SP). Ao todo, 26
instituições privadas se inscreveram em chamamento público e, no dia da eleição,
participaram dos testes, sendo dez na capital paranaense. O Laboratório de Inovação,
Inteligência e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do TRE-PR (LIODS) ficou
responsável pela organização do projeto no estado. As simulações foram monitoradas
por representantes da Justiça Eleitoral e acompanhadas por eleitores que compareceram
ao Bloco 1 do campus da PUCPR, entre às 10h e 15h. Eles votaram em candidatos fictícios,
simulando uma votação. As demonstrações têm como objetivo apresentar soluções que
possibilitariam uma possível transição do sistema eletrônico de votação para o on-line.
Assim, no futuro, os cidadãos poderiam votar a partir de celulares ou tablets, por
exemplo. A mudança, se concretizada, pode vir a trazer benefícios aos eleitores, como a
não necessidade de deslocamento até a seção eleitoral e a economia devido a logística
de transporte que o equipamento de votação atual demanda. As propostas tiveram que
seguir três pré-requisitos: garantir a segurança da eleição, proteger o sigilo do voto e ser
eficiente.
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»Parceria com a Associação de Rádios Comunitárias (FARCOM) A Justiça Eleitoral do
Paraná produziu o primeiro programa para distribuição da Federação das Associações de
Rádios Comunitárias do Estado do Paraná (FARCOM-PR). Com o acordo de cooperação
técnica n° 18/2021 estabelecido entre as entidades, os materiais elaborados pela
Comunicação Social do Tribunal (como spots informativos, entrevistas e reportagens)
serão divulgados em quase 200 emissoras de todo o estado. De forma didática, o primeiro
programa explica como fazer o título eleitoral pelo site do Tribunal, sem a necessidade
de comparecer presencialmente a um cartório. Além disso, dá instruções de como
acompanhar o requerimento e fornece informações sobre outros meios de comunicação
da Justiça Eleitoral que podem ser acessados em casos de dúvida, como o canal do TREPR no YouTube e as redes sociais (Instagram, Facebook e TikTok).O objetivo dos
conteúdos e da parceria entre as entidades é dialogar com o eleitorado e levar
informações sobre a Justiça Eleitoral até mesmo a lugares distantes, onde outros meios
de comunicação não conseguem chegar. As emissoras associadas podem reproduzir
resumos e reprises dos materiais quantas vezes quiserem, desde que respeitada a
validade temporal e a ética jornalística.

»Parceria com Associação de Emissoras de Radiodifusão (AERP) Com o objetivo de não
apenas combater a desinformação já com vistas às Eleições de 2020, mas também levar
informação rápida, simples e acessível ao eleitor, foi firmada na última sexta-feira (18), o
acordo de cooperação técnica entre TRE-PR e a Associação das Emissoras de Radiodifusão
do Paraná (AERP). A Comunicação Social do TRE-PR produzirá o conteúdo que será
disponibilizado semanalmente para a AERP, que fará a distribuição desse material sem
custo ao tribunal para as suas trezentas e vinte rádios associadas, que estão distribuídas
por todo o estado.
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»Projeto Gralha Confere Baseada no Programa de Enfrentamento à Desinformação do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
ONU e em critérios internacionais de checagem, a Central Gralha Confere é operada por
servidores da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), com base nos bancos de
dados da Justiça Eleitoral e informações de porta-vozes internos, com auxílio do Conselho
Editorial e Consultivo, formado pelos gestores da instituição.
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Relatório produzido pela
Seção de Gestão da Sustentabilidade – SGS, que integra a Coordenadoria de
Planejamento e Logística de Eleições - CPLE e a Secretaria de Planejamento de
Estratégia e de Eleições - SECPEE

Fontes de dados fornecidos pelas seguintes áreas do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná:
Secretaria de Gestão Administrativa – SECGA
Secretaria de Gestão de Serviços - SECGS
Secretaria de Gestão de Pessoas - SECGP
Secretaria Judiciária – SJ
Corregedoria Regional Eleitoral - CRE
Coordenadoria de Comunicação Social - CCS
Escola Judiciária Eleitoral - EJE
Assistência de Acessibilidade e Inclusão -AAI
Seção de Gestão da Sustentabilidade - SGS
Núcleo de Responsabilidade Social - NRSP
Ouvidoria
Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável –
LIODS
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