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Apresentação
A sustentabilidade e a preocupação com a preservação do
ambiente são pontos que constam definitivamente das agendas
governamentais de forma global e as organizações públicas
desempenham importante papel no que diz respeito ao impacto de
suas ações no ambiente frente a sua condição de grandes
consumidoras, geradoras de resíduos e demandantes de muitos
recursos.
Este Relatório de Desempenho tem por objetivo apresentar a
evolução dos indicadores do Plano de Logística Sustentável do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em consonância com a
Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Os
resultados são referentes ao ano de 2020 e demonstram o uso e
consumo de recursos naturais e econômicos em relação ao mesmo
período de 2019.
Cabe ressaltar que o presente relatório atende ao PLS/PJPB 2020
que é o instrumento vinculado ao Plano e a Gestão da Estratégia do
Poder Judiciário do Estado da Paraíba 2015-2020, que declara a
Responsabilidade Social e Ambiental como valor institucional,
comprometendo-se com o empenho na melhoria de práticas
sociais e ambientais responsáveis, procurando sempre atender às
necessidades imediatas da sociedade, bem como adotar rigorosa
atenção nas tomadas de decisões, considerando as possíveis
implicações sociais e ambientais futuras.
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Metas socioambientais e a pandemia
de Covid-19
A pandemia do novo coronavírus, que assola todo o planeta desde
o início de 2020 apresentou impactos diretos sobre as despesas da
administração pública brasileira.
Especificamente dentro do Poder Judiciário, a redução atípica no
padrão de consumo de itens essenciais ao funcionamento da
Justiça, como papel, água e energia elétrica dificilmente será
repetida nos próximos anos, o que fez dos resultados de 2020 um
ano atípico. Assim, as medidas de isolamento social determinadas
pelo CNJ para o funcionamento da Justiça durante a pandemia
provocaram uma diminuição expressiva no consumo de papel,
água e energia elétrica, que são insumos básicos do trabalho
presencial.
No contexto do Tribunal de Justiça da Paraíba, houve uma redução
nos seguintes indicadores:
1. Consumo de papel A4;
2. Copos de descartáveis;
3. Impressão de Documentos;
4. Gastos com Telefonia Fixa;
5. Consumo de Energia Elétrica;
6. Consumo de Água;
7. Consumo de Gasolina e Etanol.
Pode-se inferir que a redução do valor destes indicadores se deu,
em grande parte, à adoção do trabalho remoto em todas as
unidades do PJPB, uma vez que o custo dos insumos citados passa
a ser responsabilidade do servidor ou magistrado. No sentido
oposto caminha o aumento do indicador gasto com telefonia
móvel, uma vez que seu uso passou a ser intensificado.
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Outro reflexo da pandemia foi a não execução de algumas ações e
iniciativas do PLS/PJPB 2020:
1. Implantar política de destinação de resíduos sólidos
2. Capacitação e sensibilização de magistrados e servidores em
educação socioambiental
3. Implantar critérios de sustentabilidade em 100% das ações de
contratações de materiais e serviços
O atual Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário da
Paraíba (PLS/PJPB) teve vigência até dezembro de 2020 e o novo
plano está sendo tratado pela Comissão Gestora do PLS
juntamente com unidades afins e Administração. Sabe-se do
desafio e cuidado no estabelecimento de metas devido a série
histórica atípica vivenciada. Logo, merece atenção considerando o
cenário de mudanças pós-pandemia e as transformações forçadas
dentro da nova realidade, incluindo mudanças culturais e qual será
a forma de trabalho na retomada.
Assim, a construção de indicadores seguros são instrumentos de
monitoramento importantíssimos para avaliação do desempenho
socioambiental e suporte para tomada de decisões que impactam
diretamente na política de sustentabilidade do Poder Judiciário.
O Relatório de Desempenho do Plano de Logística Sustentável
(PLS) é publicado na página eletrônica do TJPB no link
https://www.tjpb.jus.br/sustentabilidade/nucleo-de-gestaosocioambiental, cumprindo o propósito de demonstrar à sociedade
a sua atuação institucional no que tange as dimensões da
sustentabilidade.
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Destaques Positivos
• Diminuição de consumo de papel A4 em 48,52%;
• Economia com os gastos com Água Mineral
retornável em 32%;
• Redução de 64,7% na quantidade de copos
descartáveis para água;
• Redução de 64,8% na quantidade de copos
descartáveis para café;
• Diminuição de 62,96% na impressão de documentos;
• Economia com os gastos com Telefonia Fixa em
23,4%;
• Diminuição de 28,7% no consumo de Energia Elétrica;
• Diminuição no consumo de água encanada em
27,8%;
• Diminuição do consumo de gasolina em 23,4% e de
Etanol em 70,9%.

70

Gestão do uso sustentável dos materiais de consumo (papel,
copos descartáveis, água engarrafada, dentre outros)
OBJETIVO

1

Reduzir o consumo de papel A4

2

Reduzir o consumo de copos descartáveis

META

1

Reduzir em 2% ao ano o consumo de papel A4

2

Reduzir 15% do consumo médio mensal de copo
descartável para água e café até dezembro de 2020.

Valores médios de consumo e os totais de resmas A4 consumidas
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Gestão do uso sustentável dos materiais de consumo (papel,
copos descartáveis, água engarrafada, dentre outros)

Valores médios de consumo e os totais de copos plásticos descartáveis
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Gestão da impressão de documentos

OBJETIVO

1

Reduzir o gasto com impressão

META

1

Reduzir em 5% o total de impressões semestrais, até
dezembro de 2020.

Quantidade média de Impressões
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Gestão do consumo e gasto com Energia Elétrica

OBJETIVO

1

Reduzir o consumo de energia elétrica nas unidades do
PJPB

META

1

Reduzir, anualmente, em 10% o consumo de energia
elétrica por prédio, até Dezembro/2020.
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Gestão do consumo e gasto com Energia Elétrica
Valores médios de consumo e gastos com Energia Elétrica
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Gestão do consumo e gasto com Água e Esgoto

OBJETIVO

1

Adotar medidas para reduzir o consumo e gasto com
água encanada e esgoto no PJPB

META

1

Reduzir em 2% ao ano o consumo de água encanada, por
Comarca, até dezembro de 2020.
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Gestão do consumo e gasto com Água e Esgoto
Valores médios de consumo e gastos com Água
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Gestão de Resíduos

OBJETIVO

1

Descartar os resíduos de maneira adequada para o meio
ambiente

META

1

Ter 10% das Comarcas em conformidade com a Política
de destinação dos resíduos sólidos

Em virtude da Pandemia durante o ano de 2020 a aferição dos indicadores deste
tema foram prejudicados.
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Gestão da Qualidade de Vida no ambiente de trabalho

OBJETIVO

1

Realizar ações/programas que visem a saúde física e
mental do corpo funcional e da força auxiliar de trabalho
do PJPB

META

1

Obter a participação de 30% dos servidores e
magistrados em ações de qualidade de vida por ano.
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Gestão dos Serviços de Telefonia (Fixa e Móvel)
OBJETIVO

1

Reduzir o gasto dos contratos de telefonia no âmbito do
PJPB

META

1

Reduzir em 2% ao ano o gasto dos contratos de telefonia
fixa e móvel, até Dezembro/2020

Valores médios de gastos com Telefonia Fixa e Móvel
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Gestão dos serviços de Higiene e Limpeza;
OBJETIVO

1

Redução de gastos com material de higiene e limpeza

META

1

Alcançar a redução de 10% nos gastos com limpeza até
Dezembro/2020
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Gestão dos serviços de Higiene e Limpeza;
Valores médios de gastos com Gastos de Contratos e Material de Limpeza
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Gestão do Consumo de Combustível
OBJETIVO

1

Reduzir o consumo de combustível

META

1

Reduzir em 5% o consumo de combustível fóssil, até
Dezembro/2020.
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Gestão do Consumo de Combustível
Consumo médio de Diesel, Etanol e Gasolina
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Gestão de contrato e aquisições sustentáveis;
OBJETIVO

1

Realizar aquisições e contratações sustentáveis no
âmbito do TJPB

META

1

Implantar critérios de sustentabilidade em 100% das
ações de contratações de materiais e serviços no âmbito
do PJPB até 2020
Em virtude da Pandemia durante o ano de 2020 a aferição dos indicadores deste
tema foram prejudicados.

22

Gestão da capacitação de servidores e magistrados em
educação
OBJETIVO

1

Realizar capacitação e sensibilização de magistrados e
servidores em educação socioambiental

META

1

Assegurar a participação de 50% dos magistrados e
servidores em, no mínimo, uma ação de sensibilização
e/ou capacitação em educação socioambiental, até 2020.
Em virtude da Pandemia durante o ano de 2020 a aferição dos indicadores deste
tema foram prejudicados.

PROJETO
DIGITALIZA
https://www.tjpb.jus.br/noticia/judiciario-estadual-concluiprograma-digitaliza-com-mais-de-44-milhoes-de-paginas

NOVOS ARCONDICIONADOS

https://www.tjpb.jus.br/licitacao/pregao-eletronico/006-2020

LÂMPADAS
LED

https://www.tjpb.jus.br/noticia/economia-mais-de-300-lampadasno-forum-de-bayeux-sao-substituidas-por-iluminacao-de-led
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AÇÕES DESENVOLVIDAS
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AÇÕES DESENVOLVIDAS
PLACAS
SOLARES

https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-e-prefeitura-de-coremasassinam-convenio-para-instalacao-de-energia-solar-no-forum-da

COPOS NÃO
DESCARTÁVEIS
https://www.tjpb.jus.br/noticia/sustentabilidade-tjpb-entregaramais-de-4-mil-copos-nao-descartaveis-aos-foruns-do-estado-a

DESCARTE
DOCUMENTAL

https://www.tjpb.jus.br/noticia/preservando-o-patrimoniohistorico-tjpb-inicia-fase-de-descarte-de-processos-fisicos
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