
Resultados da pesquisa para o I Simpósio de Responsabilidade 
Socioambiental da Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Este setor utiliza o papel reciclado para impressão?

    

Não utiliza
utiliza apenas 
em alguns 
documentos

utiliza na 
maioria dos 
documentos

utiliza em 
todos os tipos 
de documentos

0 3 10 21

0% 8% 29% 61%

• Não utiliza (0) 0% 
• utiliza apenas em alguns documentos 

(3) 8% 
• utiliza na maioria dos documentos 

(10) 29% 
• utiliza em todos os tipos de 

documentos (21) 61% 

Existe resistência ao uso do papel reciclado no setor?

    

Não existe 
resistência

Quase 
nenhuma 
resistência

Existe 
resistência 
frequente

Total 
resistência

28 6 0 0

82,00% 17% 0% 0%

• Não existe resistência (28) 82% 
• Quase nenhuma resistência (6) 17% 
• Existe resistência frequente (0) 0% 
• Total resistência (0) 0% 



Este setor utiliza o modo de impressão frente e verso?

    

nunca às vezes
frequente-
mente

sempre

10 11 12 1

29% 32% 35% 2%

• nunca (10) 29% 
• às vezes (11) 32% 
• frequentemente (12) 35% 
• sempre (1) 2% 

A coleta seletiva de resíduos no setor é realizada de forma:

    

insatisfatória regular satisfatória excelente

2 10 20 2

5% 29% 58% 5%

• insatisfatória (2) 5% 
• regular (10) 29% 
• satisfatória (20) 58% 
• excelente (2) 5% 

Os servidores deste setor utilizam canecas para evitar o uso de copos descartáveis?

    

não utilizam alguns utilizam
quase todos 
utilizam

todos utilizam

9 15 8 2

26% 44% 23% 5%

• não utilizam (9) 26% 
• alguns utilizam (15) 44% 
• quase todos utilizam (8) 23% 
• todos utilizam (2) 5% 
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