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SUMÁRIO



De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), desenvolvimento sustentável é "aquele que satisfaz as

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades". O

conceito é amplo e complexo devido à indissociabilidade de questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais.

 

Instituído pela Resolução nº 201 do Conselho Nacional de Justiça, de 03 de março de 2015, o Plano de Logística

Sustentável (PLS) dispõe sobre as ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e define as

competências, relativas às unidades ou núcleos socioambientais no Poder Judiciário.

INTRODUÇÃO
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Combater o desperdício de recursos, notadamente os naturais, e dos bens públicos;

Reduzir o impacto ambientalmente negativo das atividades institucionais, com a gestão adequada dos

resíduos;

Institucionalizar práticas socioambientais nas rotinas, inclusive de contratações públicas;

Promover a capacitação e sensibilização das pessoas, especialmente daquelas que se relacionam com o

Tribunal, a fim de promover a adoção de comportamentos que visem à sustentabilidade ambiental,

econômica e social.

Os objetivos do PLS-SJSC acompanham aos descritos no Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional

Federal da 4ª Região, quais sejam:

OBJETIVOS
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A Portaria SJSC n° 185, de 18 de fevereiro de 2020, define a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da Seção

Judiciária de Santa Catarina:

I -  ALCIDES VETTORAZZI, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina (Presidente);

II -  VILIAN BOLLMANN, Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina;

III - SIMONE BARBISAN FORTES, Juíza Federal;

IV - HELENA TERESINHA GOMES GALAFASI, Diretora da Secretaria Administrativa;

V - PATRÍCIA MARTINS WALTRICK JORGE, Diretora da Assessoria da Direção do Foro;

VI -VANESSA COSTA, Supervisora da Assessoria de Planejamento Estratégico;

VII - ANA LÚCIA SILVA DE SOUSA, Diretora do Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Humano; 

VIII - CHARLES DO AMARAL, Diretor do Núcleo de Apoio Operacional;

IX - ELIZABETH COLOMBO NUNES, Diretora da Assessoria da Direção da Secretaria Administrativa;

 X - JOELSON MARTINS, Diretor do Núcleo de Apoio à Infraestrutura;

XI - ROGÉRIA RAMOS, Diretora do Núcleo de Apoio Administrativo;

XII - ROGÉRIO ABREU DA CUNHA, Diretor do Núcleo de Tecnologia e Informação.

ESTRUTURA
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS



2018  

- Gastos com contratos de vigilância armada

VIGILÂNCIA

R$ 5.837.871,97 R$ 4.760.605,07

2019

Resultado: Redução de 18%

Economia anual: R$ 1.077.266,90

Implantação de proposta de redução de custos (estudo
realizado durante o programa de inovação HubJus)

Ações que contribuíram para o resultado:
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Meta 
alcançada

ENERGIA ELÉTRICA

Reconfiguração da automatização dos horários de iluminação e ar

condicionado no prédio-sede de Florianópolis

Implantação da planta fotovoltaica no prédio-sede de Florianópolis

Substituição por lâmpadas de LED em algumas subseções

judiciárias

Ações que contribuíram para o resultado:
2018  

- Consumo de energia elétrica

3.294.510 kWh 2.789.454 kWh

2019

Resultado: Redução de 15% Economia anual: R$ 289.352,00

Meta
Reduzir 5%
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TELEFONIA

Novo contrato, sem aparelho em comodato,

apenas com chip

Ações que contribuíram para o resultado:

2018  

- Gasto com telefonia MÓVEL

R$ 601.170,71 R$ 247.722,73

2019

Resultado: Redução de 58%
Economia anual: R$ 353.447,98
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TELEFONIA

Finalização da implantação do VoIP em todas as

subseções judiciárias

Ações que contribuíram para o resultado:

2018  

- Gasto com telefonia FIXA

R$ 246.475,86 R$ 197.503,50

2019

Resultado: Redução de 19%
Economia anual: R$ 48.972,36
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IMPRESSÃO

Novo contrato com melhor custo x

benefício

Ações que contribuíram para o resultado:

2018  

- Gasto com contratos de terceirização
de impressão

R$ 143.017,88 R$ 106.874,22

2019

Resultado: Redução de 25%
Economia anual: R$ 36.143,66
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ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA

Substituição dos bebedouros com bombonas por purificadores

de água

Ações que contribuíram para o resultado:

2018  

- Consumo de água em embalagens retornáveis

8.858 m³ 5.069 m³

2019

Resultado: Redução de 42%

Economia anual: R$ 34.085,14
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VEÍCULOS

Redução da frota de 40 para 31 veículos

Ações que contribuíram para o resultado:

2018  

- Gasto com manutenção de veículos

R$ 44.783,12 R$ 20.634,08

2019

Resultado: Redução de 53%

Economia anual: R$ 24.149,04
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GESTÃO DE RESÍDUOS

2018  

- Destinação de lâmpadas

3.038 unidades 17.545 unidades

2019 Sensibilização com divulgação de material na

intranet por ocasião da Semana Lixo Zero

Adesão de subseções judiciárias do interior do

estado

Ações que contribuíram para o resultado:

Resultado: Aumento de 477%
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Meta parcialmente 
alcançada

COPOS DESCARTÁVEIS

2018  

- Consumo de copos descartáveis

5.450 centos 4.175 centos

2019

Resultado: Redução de 23%
Economia anual: R$ 2.648,50

Meta
Reduzir 30%

Incentivo ao uso de xícaras e copos

reutilizáveis pelos integrantes da SJSC

Incentivo à destinação de copos descartáveis

apenas para o público externo

Ações que contribuíram para o resultado:
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PAPEL

Sensibilização

Configuração de impressoras locadas para imprimir em frente e

verso

Ações que contribuíram para o resultado:

2018  

- Consumo de papel

2.147 resmas 1.723 resmas

2019

Resultado: Redução de 20%
Economia anual: R$ 3.889,84

Meta 
alcançada

Meta
Reduzir 10%
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INDICADORES DE DESEMPENHO
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*Serv: Total de pessoal que ingressou por remoção/licença para acompanhamento de cônjuge e remoção por motivo de saúde = 17; total de pessoal que ingressou por remoção

nacional = 24.

** TFAuxE: Economia aproximada de R$ 500.000,00 (48 * 12 * R$ 1.000,00).

*** TFAuxC: Considerando que 9 dos conciliadores são voluntários e 4 são servidores. Além disso, temos 17 conciliadores voluntários ainda em formação.

**** Tfaux: Subtraídos os casos de conciliadores que são servidores (4 pessoas).



INDICADORES DE DESEMPENHO
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INDICADORES DE DESEMPENHO
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*Gaer: indicador calculado com base em preço médio visto que os preços variam de acordo com a época e o local da contratação.



INDICADORES DE DESEMPENHO
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*QEI: Até out/2019 eram 43 impressoras. Após esse momento  iniciou novo contrato com 55 equipamentos. Temos parque de impressoras próprias, mas como elas não

contabilizam número de impressões, não a consideramos neste cálculo para poder avaliar com mais precisão a tendência de aumento ou redução de impressões.



INDICADORES DE DESEMPENHO
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*CA: Ressalta-se que mesmo com a substituição dos bebedouros com água mineral por filtros (deixamos de consumir 3.789 bombonas de água mineral em 2019), houve redução

significativa de 15% do consumo de água.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
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*m²cont: Redução em função da mudança de sede da Subseção Judiciária de Itajaí.



INDICADORES DE DESEMPENHO
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INDICADORES DE DESEMPENHO
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*CD: Considerando-se que a licitação de transporte não foi viabilizada, foi utilizado veículo próprio a diesel, para fazer o transporte de vários materiais.



METAS DE 2019
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ECONOMIA EM 2019*
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*Economia anual aproximada, referente apenas aos indicadores mensurados no Plano de Logística Sustentável.



METAS PARA 2020
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PLANOS DE AÇÃO
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PLANOS DE AÇÃO
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Nome: Realocação de espaços alugados

Objetivo: Reduzir despesas com contratação de imóveis, consumo de energia elétrica e limpeza

Unidades
envolvidas

NAI,
NAOP,
NAA,

NDOC

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Rever contratos de locação de imóveis;
Avaliar atual necessidade de espaço de cada sede,
considerando aposentadorias, teletrabalho e eliminação de
autos findos;
Avaliar possibilidade de redução do valor do aluguel com
redução do espaço ocupado;
Avaliar possibilidade de realocação da unidade em outro
prédio.

1.
2.

3.

4.

2, 5 e 7
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Nome: Substituição por lâmpadas de LED em todas as subseções judiciárias do interior do estado

Objetivo: Reduzir consumo com energia elétrica

Unidades
envolvidas

NAOP

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Identificar quais subseções não substituíram suas lâmpadas
por LED;
Fazer levantamento de preços para avaliar recursos
financeiros necessários;
Avaliar disponibilidade financeira para realização da ação
(parcial ou totalmente).

1.

2.

3.

2
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Nome: Estudo sobre relação custo x benefício em adotar tarifa branca

Objetivo: Reduzir consumo com energia elétrica

Unidades
envolvidas

NAOP

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Fazer estimativa do consumo do prédio-sede de
Florianópolis por faixa de horários;
Planejar teste-piloto de mudança para tarifa branca por um
período curto (1 ou 2 meses);
Avaliar resultados e verificar se gera economia para a
instituição manter novo tipo de tarifa;
Avaliar se a ação traria economia em outros prédios-sede do
interior.

1.

2.

3.

4.

2
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Nome: Estudo sobre possibilidade de instalação de fotossensores e sensores de presença

Objetivo: Reduzir consumo com energia elétrica

Unidades
envolvidas

NAOP

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Identificar quais subseções não instalaram fotossensores e
sensores de presença;
Fazer levantamento de preços para avaliar recursos
financeiros necessários;
Avaliar disponibilidade financeira para realização da ação
(parcial ou totalmente), se necessário, priorizar quais sedes e
locais seriam mais estratégicos para redução de economia
(corredores, banheiros, garagens, etc.).

1.

2.

3.

2
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Nome: Estudo sobre possibilidade de instalação de torneiras com temporizador e descargas com duplo comando em
prédios próprios

Objetivo: Reduzir consumo com água

Unidades
envolvidas

NAOP

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Levantar número de torneiras sem temporizador e vasos
sanitários sem duplo comando de descarga nas subseções
com prédio próprio;
Fazer levantamento de preços para avaliar recursos
financeiros necessários;
Avaliar disponibilidade financeira para realização da ação
(parcial ou totalmente).

1.

2.

3.

* Caso o estudo se mostre viável, deve reduzir o consumo de água, embora não se tenha fixado uma meta para isso (visto que depende de
disponibilidade financeira em ano de severas restrições orçamentárias)

*
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Nome: Editar norma da Direção do Foro a respeito do consumo de energia elétrica em toda SJSC

Objetivo: Reduzir consumo com energia elétrica

Unidades
envolvidas

DF e
NAOP

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Normatizar horários de utilização de ar condicionado;
Normatizar horários de iluminação;
Normatizar horários de utilização do auditório.

1.
2.
3.

2
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Nome: Reconfiguração das impressoras próprias*

Objetivo: Reduzir consumo de papel e despesas com suprimento de impressão

Unidades
envolvidas

NTI

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Automatizar configuração das impressoras próprias para
imprimir em frente e verso por padrão;
Automatizar configuração das impressoras próprias para
imprimir com qualidade de rascunho por padrão.

1.

2.
1

*Ressalta-se que em 2019 foi efetivada a reconfiguração das impressoras locadas para que passassem a imprimir, por padrão, em modo frente e

verso. A ação planejada para 2020 se destinada às impressoras próprias.
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Nome: Monitoramento do consumo de papel, especialmente pelas CEMANs

Objetivo: Reduzir consumo de papel e despesas com suprimento de impressão

Unidades
envolvidas

NAI, NTI
e APLAE

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Monitorar consumo de papel pelas CEMANs do estado;
Incentivar que as varas emitam mandados somente com a
chave do processo (sem anexo), conforme determinado na
Resolução nº 17/2010-TRF4* (Art. 23, §4º).

1.
2.

1

*"Quando for inviável o uso do eproc para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados mediante

a expedição de mandado ou carta de citação, em que constará a chave para acesso ao inteiro teor do processo no sítio próprio da Internet, sendo

desnecessário o encaminhamento de cópia impressa de qualquer documento."
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Nome: Finalização dos efeitos financeiros da substituição dos bebedouros com bombonas por filtros de água

Objetivo: Reduzir consumo de água mineral em embalagens retornáveis (bombonas)

Unidades
envolvidas

NAI E
APLAE

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020Monitorar resultado do indicador ao longo do ano1. 3
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Nome: Finalização dos efeitos financeiros da nova contratação de telefonia móvel (sem aparelhos)

Objetivo: Reduzir despesa com telefonia móvel

Unidades
envolvidas

NTI E
APLAE

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020Monitorar resultado do indicador ao longo do ano1. 4
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Nome: Finalização dos efeitos financeiros da nova contratação de vigilância

Objetivo: Reduzir despesa com vigilância

Unidades
envolvidas

NAOP E
APLAE

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020Monitorar resultado do indicador ao longo do ano1. 6
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Nome: Manutenção de sistema de cotas para estagiários(as)

Objetivo: Acessibilidade e inclusão social

Unidades
envolvidas

NADH

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020

Manter 20% das vagas exclusivamente para estudantes
negros;
Manter 10% das vagas exclusivamente para estudantes com
deficiência.

1.

2.
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Nome: Manutenção do projeto de trabalho e ressocialização de reeducandas do regime semiaberto

Objetivo: Acessibilidade e inclusão social

Unidades
envolvidas

NDOC

PrazoEtapas Contribui para
atingir Metas

Dez/2020
Acompanhar resultado do trabalho desenvolvido pelas
reeducandas na digitalização de processos.

1.


