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1. APRESENTAÇÃO 

A Resolução n° 201, de 3 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça 

determinou que todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deveriam elaborar e implantar 

seus Planos de Logística Sustentável, o que foi seguido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, 

através da Portaria nº 68/2015. 

Seguindo ainda as determinações da Resolução nº 201/2015 – CNJ, foram 

criadas a Unidade Sociambiental do TJSE e a Comissão Gestora do PLS. 

No ano de 2020, a Portaria nº 60/2020 incluiu o art. 69-A e revogou o art. 82, 

ambos da Portaria nº 77/2018 GP1 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 

transformando a Unidade Socioambiental em um órgão subordinado à Diretoria de 

Administração, com funcionários próprios, não mais funcionando no modelo de uma comissão 

ou grupo de trabalho. 

O referido normativo alterou ainda a competência da Unidade Socioambiental: 

I – elaborar ações voltadas à gestão organizacional de processos estruturados na 

promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social no Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe;  

II – planejar, implementar e monitorar metas anuais de avaliação de indicadores de 

desempenho para o cumprimento da Resolução nº 201/2015 do CNJ;  

III – estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compra, consumo e gestão 

documental dos órgãos do TJSE, bem como do corpo funcional e força de trabalho auxiliar;  

IV – fomentar ações que estimulem: a) o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do 

gasto público; b) o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos; c) a redução do impacto 

negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados; d) a 

promoção das contratações sustentáveis; e) a gestão sustentável de documentos, em conjunto com a 

unidade responsável; f) a sensibilização e capacitação do corpo funcional, força de trabalho auxiliar e de 

outras partes interessadas; e g) a qualidade de vida no ambiente de trabalho, em conjunto com a 

unidade responsável.  
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V – fomentar a inclusão de práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo 

consciente, que compreende as seguintes etapas: a) estudo e levantamento das alternativas à aquisição 

de produtos e serviços solicitados; b) especificação ou alteração de especificação já existente do material 

ou serviço solicitado, observando os critérios e práticas de sustentabilidade, em conjunto com a unidade 

solicitante; c) lançamento ou atualização das especificações no sistema de compras e administração de 

material da instituição; d) dentre os critérios de consumo consciente, o pedido de material e/ou 

planejamento anual de aquisições deverão ser baseados na real necessidade de consumo até que a 

unidade possa atingir o ponto de equilíbrio.  

VI – implementar o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ), de 

acordo com o Capítulo II da Resolução nº 201/2015 do CNJ; VII - elaborar os relatórios semestral e anual 

ou quando for solicitado pela Comissão Gestora ou pela Administração Superior do Órgão. 

 

Após sua elaboração, o Plano de Logística Sustentável passou por algumas 

atualizações, sendo o PLS 2019/2020 aprovado em Sessão Plenária desta Corte de Justiça, 

realizada em 19/06/2019 e, após, fora publicado, em seu inteiro teor, no site do TJSE, no Portal 

da Responsabilidade Ambiental, juntamente com toda a legislação pertinente. 

 

Diante da solicitação da CGPLS, a Unidade Socioambiental solicitou aos setores 

responsáveis as iniciativas realizadas e a realizar para atingir os objetivos do PLS, bem como a 

revisão das metas, a fim de serem adequadas ao momento presente. 

 

Assim, o PLS foi revisado, estabelecendo novas iniciativas e metas para os anos 

de 2019 e 2020, tudo devidamente aprovado pelas autoridades competentes e publicado no 

site deste Tribunal.  

 

  A Resolução 201 do CNJ prevê, em seu artigo 23, que ao final de cada ano 

deverá ser elaborado por cada Tribunal e Conselho do Poder Judiciário relatório de 

desempenho do PLS-PJ, contendo:  

I – consolidação dos resultados alcançados; 

II – a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário com foco 

socioambiental e econômico, de acordo com o previsto no Anexo I; 

III – identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. 

 

Este Relatório de Desempenho do PLS - TJSE visa atender determinação da 

Resolução do CNJ, com o caráter de monitoramento das ações propostas, de 
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acompanhamento do cronograma sugerido pelos membros da comissão, além de avaliação dos 

resultados obtidos no ano de 2020. 

 

Buscando melhores resultados, a Comissão Gestora do PLS realizou diversas 

reuniões, discutindo os cumprimentos das metas, verificando os números e acompanhando as 

ações sugeridas, para ao final aprovar o presente relatório. 

 

2. ACOMPANHAMENTO  

O PLS do TJSE está estruturado em 15 (quinze) indicadores, segundo a 

Resolução 249/2018 do CNJ, que alterou o anexo I da Resolução do mesmo Conselho, e 

seus respectivos indicadores e metas. Para cada tema foram propostas ações destinadas ao 

atendimento de um objetivo. 

 

2.1 - PAPEL  

 

2.1.1. Objetivo: reduzir a quantidade de papéis impressos no Órgão, tendo como referência o 

histórico de consumo do ano anterior. 

 

2.1.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Consumo de papel branco 
Quantidade (resmas) de papel 

branco utilizadas 
14.929 7.452 

Gasto com aquisição de papel 

branco 

Valor (R$) gasto com a compra de 

papel branco  
211.579,71 110.215,08 

Consumo de papel reciclado 
Quantidade (resmas) de papel 

reciclado utilizado 
0 0 

Gasto com aquisição de papel 

reciclado 

Valor (R$) gasto com a compra de 

papel reciclado 
0 0 

Consumo total de papel 

branco e reciclado 

Quantidade total de resmas de 

papel branco e reciclado utilizadas 
14.929 7.447 

Gasto total com papel branco Valor (R$) total gasto com a compra 211.579,71 110.141,13 
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e reciclado de papel 

 

Obs: Não estamos adquirindo papel reciclado, por ser de elevado valor. 

 

2.1.3 Meta: reduzir, no mínimo, 1% do consumo total de papel em relação ao ano interior. 

 

Resultado: redução de 50,08% no consumo total de papel em relação a 2019 - Meta 

alcançada. 

 

 

INICIATIVAS REALIZADAS 

Preferência ao uso de mensagens eletrônicas (e-mails) na comunicação, evitando o uso de 

papel.  

Realização de revisão dos documentos antes de imprimi-los. 

Configuração ou substituição dos equipamentos de impressão e cópia para modo frente e verso 

automático. 

Reaproveitamento das folhas impressas de um lado para nova impressão ou confecção de 

blocos de rascunhos. 

Promoção do desenvolvimento de sistemas informatizados de documentos em substituição aos 

documentos impressos. 

Implantação do Processo Administrativo eletrônico. 

Monitoramento dos dados de consumo, informando-os ao corpo funcional. 

Realização de análise de consumo antes da contratação, para avaliação da real necessidade de 

aquisição. 

Aumento no rigor do atendimento de pedidos. 

 

INICIATIVAS A REALIZAR 

Realizar novas campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso do papel. 

Renovar campanha para impressão em fonte econômica (eco fonte). 

 

 

2.2 - COPOS DESCARTÁVEIS  

 

2.2.1 Objetivo: reduzir o consumo de copos descartáveis. 
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2.2.2 Indicadores:  

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Consumo de copos de 200ml 

descartáveis 

Quantidade (centos) de copos de 

200ml 
21.734 10.409 

Gasto com aquisição de copos 

de 200ml 

Valor (R$) gasto com a compra de 

copos de 200ml 
48.344,23 23.664,37 

Consumo de copos de 50ml 

descartáveis 

Quantidade (centos) de copos de 

50ml 
2.344 852 

Gasto com aquisição de copos 

de 50ml 

Valor (R$) gasto com a compra de 

copos de 50 ml 
2.719,91 1.047,73 

Consumo total com aquisição 

de copos descartáveis 

Quantidade total de copos 

descartáveis (200ml+50ml) 

consumidos 

24.078 11.261 

 

2.2.3 Meta : reduzir, no mínimo, 1% no consumo de copos descartáveis em relação ao ano 

anterior. 

 

Resultado: redução de 53,23% no consumo de copos descartáveis em relação a 2019 - 

Meta  alcançada. 

 

INICIATIVAS  REALIZADAS 

Distribuição de canecas personalizadas a todos os servidores, reduzindo o consumo de copos 

descartáveis. 

Monitoramento dos dados de consumo e informando-os ao corpo funcional. 

Estímulo a contratações sustentáveis, ou seja, com a inserção de critérios de sustentabilidade 

na especificação do objeto. 

Realização de análise de consumo antes da contratação, para avaliação da real necessidade de 

aquisição. 

Aumento no rigor do atendimento de pedidos, com redução das quantidades fornecidas. 

 

INICIATIVAS A REALIZAR 

Realizar nova campanha de conscientização dos servidores no consumo de copos 

descartáveis. 
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2.3 - ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA 

 

2.3.1 Objetivo: reduzir o consumo de água envasada. 

 

2.3.2 Indicadores:  

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Consumo de garrafões de água 

de 20 litros 

Quantidades de garrafões de 

água de 20 litros 
25.239 10.901 

Gasto com aquisição de 

garrafões de 20 litros 

Valor (R$) gasto com a compra de 

garrafões 20 litros. 
149.646,97 52.505,56 

 

2.3.3 Meta : reduzir, em até 20% até 2020 a quantidade de garrafões distribuídos. 

 

Resultado: redução de 56,80% no consumo de garrafões em relação a 2019 - Meta 

alcançada. 

 

INICIATIVAS  REALIZADAS 

Realização análise de consumo antes da contratação para avaliação da real necessidade de 

aquisição. 

Aumento no rigor do atendimento de pedidos. 

Monitoramento do consumo de garrafões e informá-lo ao corpo funcional. 

 

 

 

2.4 - IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS 

 

2.4.1 Objetivo: Diminuir quantidade de impressões 

 

2.4.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Impressão de documentos 

totais 

Quantidade total de 

impressões (impressão e 

2.223.686 

impressões 

3.671.353 

impressões 
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reprografia) 

 

Equipamentos instalados 

Quantidade de equipamentos 

instalados por unidade de 

trabalho (impressoras e 

copiadoras). 

862 

impressoras* 

 
846  

impressoras** 
 

Gasto com aquisições de 

suprimentos 

Valor R$ gasto com a compra 

de suprimentos. 
444.436,60 169.146,57 

Gasto com aquisição de 

impressoras 

Valor gasto com a compra de 

equipamentos de impressão 
3.198,00 7.950,00 

Gasto com contratos de 

outsourcing de impressão e 

reprografia  

Valor (R$) gasto com o posto 

de impressão e reprografia. 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

* 474 impressoras na Capital e 388 impressoras no interior 

** 493 impressoras na Capital e 353 no interior 
 

2.4.3 Meta: reduzir, no mínimo, 10% a quantidade de impressoras instaladas na Capital. 

 

Resultado: aumento de 1,85% no quantitativo de impressoras instaladas na Capital - 

Meta não alcançada. Contudo, houve uma redução de 9,02% na quantidade de 

impressoras instaladas nas Comarcas do interior. 

 

Obs 1: o TJSE não possui contrato de outsourcing de impressão.  

Obs 2: o TJSE não mais possui contrato de reprografia. 

Obs 3: o TJSE adquiriu software de impressão que começou a ser instalado em outubro/2018 e 

a instalação foi concluída, em todos dos setores da capital e do interior, em dezembro/2019, o 

que justifica o aumento no quantitativo de impressão. 

 

INICIATIVAS REALIZADAS  

Redução da quantidade de impressoras dos Setores Administrativos. 

Orientação ao desestímulo à impressão aos usuários-servidores do TJSE, nos atendimentos 

presenciais e remotos realizados pela Diretoria de Atendimento ao Usuário. 

Orientação para o melhor uso do SEI, fortalecendo a criação de documentos no SEI, em 

detrimento de documentos gerados fora do SEI, impressos e scaneados. 
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Configuração das impressoras para o menor consumo de papel (frente e verso) e menor 

consumo de tonners (quantidade). 

Monitoramento das impressões, a fim de conscientizar o servidor do consumo consciente de 

papel e toner. 

 

INICIATIVAS A REALIZAR 

Renovar o estudo acerca da contratação de outsourcing. 

 

 

2.5 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL 

 

- O TJSE dispõe dos serviços de ramais. 

 

2.5.1 Objetivo: reduzir as contas de telefone fixo e móvel. 

 

2.5.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Gasto total do contrato de 

telefonia fixa 

Valor (R$) da fatura de 

telefonia fixa 
423.460,23 387.367,33 

Número de linhas Quant. de linhas e troncos 2654 2654 

Gasto total do contrato de 

telefonia móvel 

Valor (R$) da fatura de 

telefonia móvel 
184.983,39 197.982,19 

Número de linhas Quant. de linhas  674 674 

 

2.5.3 Meta: Reduzir em 10% a quantidade de troncos digitais/convencionais (linhas telefônicas) 

contratados pelo TJSE. 

 

Obs: O Tribunal de Justiça possuía 27 troncos digitais, foi reduzido 01 tronco, contando agora 

com 26 troncos digitais. 

 

Resultado: Redução de 3,70% da quantidade de troncos digitais/convencionais de 2018 

para 2019. Em 2020 foi mantida a quantidade de troncos - Meta não alcançada.  

Observe-se que, por conta do teletrabalho, houve redução nos gastos com telefonia fixa 

aumento  com telefonia móvel. 
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INICIATIVAS A REALIZAR  

Utilizar o conhecimento adquirido nos cursos de capacitação para implementar centrais 

telefônicas virtuais IP nos pequenos Fóruns do interior, dispensando o pagamento de 

assinaturas de linhas telefônicas. 

Criação de uma campanha, com o auxílio do setor de Comunicação deste Tribunal, para 

redução das ligações telefônicas, incentivando o uso de outras tecnologias de comunicação 

como mensagens instantâneas e e-mail corporativo sempre que possível, deixando o telefone 

apenas para situações emergenciais ou que demandem urgência. 

 

2.6 - ENERGIA ELÉTRICA 

 

2.6.1 Objetivo: aumentar a eficiência do consumo de energia elétrica. 

 

2.6.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Consumo de energia elétrica Quantidade de kwh consumidos 9.122.278 5.672.765 

Gasto com energia elétrica  Valor R$ da fatura 4.898.461,96 3.524.482,37 

 

2.6.3 Meta: manter o consumo de energia elétrica em KW/h do ano anterior. 

 

Resultado: redução de 37,81% no consumo de energia elétrica em relação a 2019 - Meta 

alcançada. 

 

INICIATIVAS REALIZADAS  

Realização de diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor alterações 

necessárias para redução de consumo. 

Desligamento das luzes e equipamentos ao se ausentar do ambiente. 

Fechamento das portas e janelas quando o ar-condicionado estiver ligado para não diminuir 

sua eficiência. 

Revisão do contrato de energia visando à racionalização em razão da real demanda de 

energia elétrica. 

Utilização, sempre que possível, de sensores de presença em locais de trânsito de pessoas. 

Realização de campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso da energia. 
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O Ar-Condicionado Central está sendo desligado diariamente às 15 horas. 

Os elevadores estão sendo desligados no período vespertino. 

Monitoramento dos dados de consumo e informando-os ao corpo funcional. 

Foram retiradas impressoras em setores de baixa demanda de impressões. 

As lâmpadas estão sendo substituídas por lâmpadas de led. 

Substituição de disjuntores e cabos fora do padrão. 

Atualização das instalações elétricas, em conjunto com as reformas dos fóruns. 

 

INICIATIVAS A REALIZAR  

Execução de projeto da Aneel, com a instalação de sistemas fotovotaicos nos fóruns da 

Comarcas de Propriá, Canindé do São Francisco e de Simão Dias – em andamento. 

 

 

2.7 -  ÁGUA E ESGOTO 

 

2.7.1 Objetivo: reduzir o consumo de água e esgoto. 

 

2.7.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Volume de água consumido Quantidade de m³ de água 60.685 46.349 

Gasto com água Valor (R$) da fatura 1.675.370,22 1.260.512,77 

 

2.7.3 Meta: manter o consumo de água em m³ em relação ao ano anterior. 

 

Resultado: redução de 23,62% no consumo de água em relação a 2019 - Meta alcançada. 

 

INICIATIVAS REALIZADAS  

Realização de monitoramento periódico das instalações hidráulicas, propondo alterações 

necessárias para redução do consumo. 

Adoção de medidas para evitar o desperdício de água, como a instalação de descargas e 

torneiras mais eficientes e com dispositivos economizadores. 

Criação de rotinas periódicas para lavagem de grandes áreas e irrigação de jardins. 

Preferência a sistemas de medição individualizados de consumo de água. 

Monitoramento os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 
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Não utilizar água nobre para fins não nobres (ex: lavagem de veículos, manutenção de jardins, 

lavagem de brises). 

Estímulo contratações sustentáveis, ou seja, com a inserção de critérios de sustentabilidade na 

especificação do objeto. 

Instalação de sistema de reuso de água no fórum de Indiaroba e nos fóruns em construção (Ex: 

Comarca de Riachão do Dantas). 

 

 

2.8 -  GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

2.8.1 Objetivo: Efetivar as ações de coleta seletiva solidária. 

 

2.8.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Destinação de papel para 

reciclagem 

Quantidade (kg) de papel 

destinado à reciclagem 
1.465,40 89 

Destinação de suprimentos de 

impressão para reciclagem 

Quantidade de suprimentos de 

impressão destinados à 

reciclagem 

1.425 

 

777 

 

Destinação de lâmpadas 

encaminhadas para 

descontaminação 

Quantidade (unidades) de 

lâmpadas encaminhadas para 

descontaminação 

4.210 2.203 

Destinação de pilhas e baterias 

encaminhadas para 

descontaminação 

Quantidade (kg) de pilhas e 

baterias encaminhadas para 

descontaminação 

57,17 20,175 

Destinação de plástico para 

reciclagem 

Quantidade (Kg) de plástico 

destinado à reciclagem 
0 0 

Destinação de madeiras para 

reaproveitamento 

Quantidade de madeira 

destinada à reciclagem 
0 0 

Destinação de vidros para 

reciclagem 

Quantidade (kg) de vidros 

destinados à reciclagem 
0 0 

Destinação de metais para 

reciclagem 

Quantidade (Kg) de metais 

destinados à reciclagem 
0 0 

Destinação de resíduos de Quantidade (Kg) de resíduos 480,40 329,60 
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saúde para descontaminação de saúde destinados à 

descontaminação 

Destinação de resíduos de 

obras para reciclagem 

Quantidade de resíduos de 

obras destinados à reciclagem 

contemplado 

no edital de 

licitações 

contemplado 

no edital de 

licitações 

Destinação de resíduos de 

informática (fitas, cabos, 

mídias, dentre outros) à 

reciclagem 

Quantidade (Kg) de resíduos 

de informática (fitas, cabos, 

mídias, dentre outros) 

destinados à reciclagem. 

0* 0 

 

* Os resíduos de informática foram doados à Cooperativa de Agentes Autônomos de 

Reciclagem de Aracaju - CARE, contudo não possuímos a pesagem e sim, a relação dos 

mesmos no Sei nº 0016911-62.2019.8.25.8825. 

 

2.8.3 Meta: Contratação de empresa para recolhimento e descarte de pilhas, baterias e 

lâmpada dentro das normas brasileiras de defesa do meio ambiente. 

 

Resultado: Celebrado o Convênio com a Emsurb nº 23/2020, visando recolhimento e 

descarte de pilhas, baterias e lâmpada dentro das normas brasileiras de defesa do meio 

ambiente.  Meta alcançada. 

 

INICIATIVAS REALIZADAS 

Implantação da coleta seletiva. 

Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos de saúde. 

Desfazimento de bens móveis e materiais é realizado através de Cooperativa de Reciclagem. 

Descarte de forma ecologicamente correta os documentos e processos judiciais, de acordo com 

a tabela de temporalidade e Recomendação do CNJ 37/2011.  

Instalação de coletor de pilhas usadas no prédio do Tribunal de Justiça e Anexos 

Administrativos. 

 

INICIATIVAS A REALIZAR  

Realização de campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao descarte correto 

de resíduos. 
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2.9 - REFORMA 

 

2.9.1 Objetivo: realizar reformas e manutenção predial prevendo maior flexibilidade espacial, 

conforto ambiental e menor impacto ao meio ambiente. 

 

2.9.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Valor gasto com reformas 

nas unidades 

Valor gasto com reformas nas 

unidades no ano vigente 
3.844.293,43 1.193.943,48 

Total de áreas das unidades 

reformadas 

Metragem dos prédios 

reformados (m²) 
131.658,23 50.121,78 

Custo do m² Valor gasto/metragem total 29,20 23,82 

 

2.9.3 Meta: Manter o gasto com pequenas intervenções para mudanças de layout e/ou 

mobiliário, em relação ao ano anterior, por metro quadrado total de área construída. 

 

Resultado: redução de 18,42% do valor do m² - Meta alcançada. 

 

INICIATIVAS REALIZADAS  

Rotinas de manutenção predial preventiva, objetivando redução de custos na manutenção 

predial corretiva. 

Estudo da viabilidade de utilização e instalação de fontes de energia renováveis. 

 

 

INICIATIVAS A REALIZAR 

Plantio de novas árvores nas dependências do TJSE. 

 

 

2.10 - LIMPEZA 

 

2.10.1 Objetivo: Promover mudanças na área de limpeza e conservação para alcançar 

alternativas sustentáveis. Otimizar o processo de contratação incluindo critérios de 

sustentabilidade no contrato. 
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2.10.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Gasto com contrato de 

limpeza 

Valor (R$) anual contrato 
4.248.754,10 3.104.346,16 

Gasto com material de 

limpeza 

Valor (R$) gasto com 

aquisição de material de 

limpeza 

599.586,80 441.688,86 

 

2.10.3 Meta: Manter a média dos gastos dos materiais de limpeza do ano de 2018. 

 

Resultado: Redução de 26,33% no gasto com material de limpeza em relação a 2019 e 

redução de 26,97% em relação a 2018. Meta alcançada. 

 

INICIATIVAS REALIZADAS  

Inclusão nos contratos de limpeza a capacitação e sensibilização periódica das equipes de 

limpeza, para a realização de suas funções de forma mais econômica e eficaz. 

Revisão das rotinas de trabalho quanto à limpeza das instalações, de modo a otimizar os 

serviços realizados. 

Realização de campanhas de sensibilização junto aos responsáveis administrativos dos fóruns, 

a fim de ressaltar a importância da fiscalização do uso de materiais de limpeza e higiene. 

Foram adquiridos diversos produtos para o combate ao Coronavirus, tais como álcool em gel, 

álcool líquido 70 e quartenário de amônia, utilizado para desinfecção de ambientes. 

 

 

2.11 - VIGILÂNCIA 

 

2.11.1 Objetivo: Redução de gastos com vigilância. 

 

2.11.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Gasto do contrato de 

vigilância armada no 

período base 

Valor total anual do 

contrato no período base 12.918.101,81 11.160.048,04 

Quantidade de postos de Quantidade de postos de 61 52,5 
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vigilância armada vigilância armada no 

período base 

 

2.11.3 Meta: Redução do valor anual, em relação a 2018, com o acréscimo de mais um posto. 

 

Resultado: Valor contratual reduziu em 13,60% em relação a 2019. Contudo, houve a 

redução de 8,5 postos - Meta parcialmente alcançada. 

 

INICIATIVAS REALIZADAS 

Estudo de viabilidade de adoção de segurança compartilhada para prédios contíguos. 

Priorização de realocação dos postos existentes. 

Revisão periódica dos critérios para contratação de novos postos. 

Ampliação da implantação de circuitos fechados de segurança nos prédios do TJSE. 

Instalação de cercas elétricas em todas as unidades. 

  

 

 2.12 - VEÍCULOS 

 

2.12.1 Objetivos: reduzir os gastos com manutenções corretivas 

 

2.12.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Gasto com manutenção dos 

veículos  

Valor (R$) correspondente à 

despesa com contratos e demais 

serviços relacionados. 

336.633,19* 154.860,30* 

Gasto com manutenção 

corretiva 

Valor (R$) correspondente 

apenas às despesas com 

manutenção corretiva dos 

veículos 

210.417,29 64.188,53 

* Estes valores correspondem a gastos com manutenção (peças, pneus, serviços de oficina), 

seguros, rastreadoress. 

 

Obs: O contrato de locação iniciou em novembro de 2019. 
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2.10.3 Metas: Reduzir em 1% as despesas com manutenções corretivas em comparação com o 

ano anterior. 

 

Resultado: redução 69,49% nas despesas com manutenções corretivas em relação a 

2019 - Meta alcançada. 

 

 INICIATIVAS REALIZADAS  
Controle e acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas dos veículos, a fim de 

evitar despesas desnecessárias com consertos e interrupções do serviço com as quebras 

constantes dos veículos; 

Conscientização dos motoristas para realizarem um checklist, diariamente, antes de sair com os 

veículos, com objetivo de reduzir o desgaste e o índice de quebra de veículos; 

Investir em manutenções preventivas, evitando as manutenções corretiva que comumente são 

de custo mais elevado; 

Foi dado início ao processo de licitação (SEI nº 0024733-68.2020.8.25.8825), para renovar 

parcialmente, de forma gradativa, a frota de veículos oficiais, Através de Ata de Registro de 

Preços, o que proporcionará redução das despesas de manutenção. O processo encontra-se em 

fase de homologação; 

Foi substituída, parcialmente, a frota de 20 veículos administrativos, por veículos novos locados, 

Sedan 1.6, com motoristas, o que resultou redução de despesas com pessoal (motoristas 

requisitados e terceirizados), bem como da redução com o custo da manutenção, seguro e 

licenciamento dos veículos; 

Foi dado início ao processo de licitação (SEI nº0001215-49.2020.8.25.8825) para substituir o 

contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, realizado 

por oficina, por contrato de prestação de serviços de administração e gerenciamento para 

manutenção preventiva e corretivas da frota de veículos deste Tribunal, através de oficinas 

credenciadas. O processo encontra-se em fase de homologação; 

Foi dado início ao processo de renovação de serviços de rastreamento e monitoramento de 

veículos deste Tribunal de Justiça. O processo encontra-se em fase de apresentação da 

amostra; 

Houve uma economia, através do controle de velocidade, pelo sistema de rastreamento e 

monitoramento de veículos; 

Melhoria das logísticas na distribuição dos veículos, quando do deslocamento de mais de um 

setor do mesmo local, podendo utilizar o mesmo veículo; 

Desligamento do veículo parado há mais de 5 minutos. 
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2.13 - COMBUSTÍVEL  

 

2.13.1 Objetivos: Reduzir o consumo de combustíveis, diminuindo custos para o TJ/SE, bem 

como a emissão de gases poluentes na atmosfera, corroborando com as iniciativas de melhoria 

da qualidade de vida e preservação do meio ambiente. 

 

2.13.2. Indicadores 

Nome do indicador Descrição 2019 2020 

Consumo de gasolina da frota 

oficial de veículos 

Quantidade de litros de 

gasolina consumidos 
99.402 55.674 

Consumo de etanol da frota oficial 

de veículos 

Quantidade de litros de etanol 

consumidos 
0 0 

Consumo de diesel da frota oficial 

de veículos 

Quantidade de litros de diesel 

consumidos 
35.393 21.810 

Consumo total de combustíveis Quant. de litros de gasolina + 

etanol + diesel 
134.795 77.484 

Quilometragem Quilometragem total percorrida 

pelos veículos próprios ou 

locados 

1.183.091 684.695 

Média de consumo de combustível Quantidade de litros 

total/Quilometragem total 
8,77 km/l 31,39 km/l 

 

2.13.3 Metas: Redução de 1% no consumo de combustível em comparação com o ano anterior 

 

Resultado: redução de 42,51% no consumo de combustível em relação a 2019 - Meta 

alcançada.    

 

INICIATIVAS REALIZADAS 

Instalação de rastreadores nos veículos administrativos.  

Economia através do controle de velocidade. 

Uso racional de rotas para execução dos serviços. 

Desligamento do veículo parado há mais de 5 minutos. 

Celebração de contrato de locação de veículos, reduzindo as despesas com consumo de 
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combustível, haja vista se tratarem de carros novos, e com baixo consumo de combustível. 

 

INICIATIVAS A REALIZAR 

Renovar a parte da frota de veículos, a fim de reduzir os gastos com combustíveis. 

 

 

2.14 -  QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

2.14.1 Objetivo: Implantar ações voltadas à promoção da qualidade de vida dos servidores do 

Poder Judiciário/SE, com vistas à prevenção de doenças ocupacionais, bem como ao 

desenvolvimento da percepção sobre a necessidade de mudanças comportamentais para o 

alcance de alternativas sustentáveis, estímulo ao voluntariado e promoção da acessibilidade. 

 

2.14.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Participação dos servidores nos 

programas e/ou ações voltadas 

para qualidade de vida no 

trabalho 

Quantidade de servidores que 

participaram de ações de 

qualidade de vida 
3.105 2.581 

Quantidade de ações de 

qualidade de vida 

Quantidade de ações de 

qualidade de vida no trabalho 
17 19 

Quantidade de novas ações de 

qualidade de vida 

Quantidade de novas ações de 

qualidade de vida 
2 9 

Participação de servidores em 

ações solidárias (ex: inclusão 

digital, alfabetização, campanhas 

voluntárias) 

Quantidade de servidores que 

participaram  de ações 

solidárias 
333 0 

Quantidade de ações solidárias Quantidade de ações solidárias 7 0 

Ações de inclusão para 

servidores com deficiência 

Quantidade de ações de 

inclusão 
0 0 

 

2.14.3 Meta: Propor e efetivar pelo menos um Projeto/Programa a mais, em relação ao ano 

anterior. 
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Resultado: Foram criadas 09  novas ações de qualidade de vida - Meta alcançada.  

 

INICIATIVAS REALIZADAS 

 
AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA 
 

Projeto Justiça Integrativa Terapia Reiki 

Projeto Justiça Integrativa Terapia Yoga 

Projeto Justiça Integrativa Terapia Alternativa Pilates 

Projeto Coaching no Judiciário 

Projeto de Intervenção Psicossocial ao Servidor em situação de Estresse 

Dia da Beleza – Semana de homenagem a Mulher no TJ 

Tele atendimento para orientação e esclarecimento aos servidores em relação a solicitações 
de afastamento 

 
AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO, CURSOS, PALESTRAS, CAMPANHAS 
 

Campanha de Vacinação H1N1 

Palestra sobre Prevenção do Câncer de colo uterino e mama -Semana de homenagem à 
Mulher no TJ 

Palestra sobre Covid-19 com Infectologista Dr. Marco Aurélio Goes 

Palestras por videoconferência pelo Cisco Webex - Propósito de Vida, Ginástica Laboral e 
Ergonomia – Desafios em tempo de Pandemia e Tele trabalho. 

Realização de Exames para Testagem de Covid-19 

Monitoramento de enfermagem aos servidores suspeitos e confirmados de Covid-19 durante 
trabalho remoto 

Elaboração de Protocolo de orientação sobre uso e higiene das máscaras faciais reutilizáveis 

Elaboração de Protocolo de retorno às atividades presenciais 

Elaboração de Questionário de Saúde para identificação do Grupo de Risco para Covid-19 

Elaboração de Material Educativo para Covid-19 

 
 

2.15 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

 

2.15.1 Objetivo: Orientar e informar os colaboradores sobre as ações, iniciativas e resultados 

do PLS, além de conscientizar e motivar o corpo funcional para a prática do uso racional de 

recursos e da sustentabilidade no cotidiano, dentro e fora do ambiente de trabalho. 
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2.15.2 Indicadores: 

NOME DO INDICADOR DESCRIÇÃO 2019 2020 

Sensibilização e capacitação do corpo 

funcional e força de trabalho funcional 

e força de trabalho auxiliar 

Quantidade de ações de 

sensibilização e capacitação 2 1 

Participação nas ações de 

sensibilização e capacitação 

Quantidade de participantes   
90 155 

 

2.11.3 Meta: Realizar, pelo menos, um curso/palestra voltado à Educação Socioambiental por 

ano. 

 

Resultado: Foi realizado um curso voltado à Educação Socioambiental em 2020 - Meta 

alcançada. 

 

INICIATIVAS REALIZADAS 

Curso Básico de Gestão Socioambiental. 

Curso: Sinergias Necessárias entre o Poder Judiciário, o Consumo e o Cuidado com a 

Natureza: Reflexões Críticas sobre o Nosso Impacto Ambiental. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

Após contabilizados os todos os valores referentes aos indicadores do PLS e 

suas respectivas metas, conclui-se que Plano de Logística Sustentável do TJSE, no ano de 

2020, obteve um percentual de 80% de alcance nas suas metas, em relação ao universo de 

indicadores definidos.  

Os seguintes indicadores tiveram suas metas alcançadas (13): 

- Papel; 

- Copo; 

- Água envasada; 

- Energia; 

- Água; 

- Resíduos; 
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- Reformas. 

- Limpeza; 

- Vigilância armada – parcialmente alcançada; 

- Manutenção de veículos; 

- Combustível; 

- Qualidade de vida; 

- Capacitação Socioambiental; 

 

Os seguintes indicadores não tiveram suas metas alcançadas (2): 

- Impressão; 

- Telefone. 

 

Pelo exposto, conclui-se que no ano de 2020, atingimos 13 metas das 15 

propostas. Contudo, o TJSE continua trabalhando para otimizar suas atividades, de forma a 

reduzir o consumo de materiais, bem como os custos dos contratos, visando sempre minimizar 

os impactos ambientais.  

Vale ressaltar que o ano de 2020 foi atípico em razão da pandemia da Covid-19 

que, desde meados de março, nos apresentou uma nova realidade em que tivemos que nos 

adaptar e reformular nossas atividades rotineiras.  

Percebemos que podemos executar atividades, sem estarmos presencialmente no 

local de trabalho, com aumento de produtividade e qualidade de vida. Isso tudo nos fez 

reavaliar nossas estruturas e necessidades, com alguns questionamentos como: grandes 

espaços físicos são necessários? O que é mais importante, o cumprimento de uma carga 

horária diária ou o resultado do trabalho realizado?  

O TJ/SE implementou algumas adequações no tocante à prestação jurisdicional, 

priorizando o atendimento e tramitação processual virtual, bem como, reformulando contratos 

de serviços e aquisições de produtos com o objetivo de reduzir custos, sem prejudicar a 

qualidade e eficácia da sua atividade-fim. 

Nestes novos tempos marcados pela incerteza, pelo medo, pela instabilidade, pela 

obrigatoriedade de um distanciamento social, sabemos que teremos pela frente um futuro 

desafiador, onde será necessário nos reposicionar, em que teremos de questionar e quebrar 
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métodos e paradigmas, nos quais iremos pôr à prova a nossa capacidade de adaptação, de 

reinvenção e superação. 

Assim, diante dessa nova realidade vivenciada durante o ano de 2020, algumas 

das metas propostas sofreram influência de forma direta e como consequência oscilações nos 

resultados obtidos. 

 

  Aracaju, 25 de janeiro de 2020. 

 

    Felipe Baptista Prudente 

Presidente da Comissão Gestora do PLS 
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