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1. INTRODUÇÃO
O relatório de desempenho apresenta a evolução dos indicadores estratégicos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em
consonância com a Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça (artigo 23).
A partir do lançamento do Plano de Logística Sustentável, atualmente em sua 2ª edição, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná evoluiu
no desenvolvimento interno de ações e no controle dos indicadores determinados pelo Conselho Nacional de Justiça.
Naquele documento, há um cronograma de monitoramento do PLS, sob responsabilidade da Comissão de Gestão Socioambiental (CASATJPR).
Em sua atuação regular, a CASA-TJPR tem solicitado aos gestores e fiscais administrativos a adoção de sistemas que permitam a obtenção
de dados de maneira eficaz e contínua, a fim de viabilizar o monitoramento das ações e indicadores do PLS.
O ano de 2018 foi declarado, por ato oficial da Cúpula deste Tribunal de Justiça, o “Ano de Gestão de Resíduos”. Ao longo do exercício, a
CASA-TJPR diagnosticou a situação das comarcas e unidades jurisdicionais e administrativas, culminando na elaboração do Plano de Gestão de
Resíduos do Tribunal de Justiça do Paraná, lançado oficialmente em janeiro de 2019.
Ainda em 2018, foi realizado o evento “junho, mês da conscientização socioambiental”, com ciclo de palestras e ações de sustentabilidade,
tendo sido criado o Fórum Permanente de Ecomultiplicadores. A partir de setembro, deu-se início às atividades de certificação socioambiental das
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unidades do Poder Judiciário e, em novembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça assinou o Pacto Global da Organização das Nações Unidas relativo
ao desenvolvimento sustentável, tornando-se o primeiro Tribunal de Justiça do país a aderir ao programa.
Em dezembro de 2018, foi realizado o workshop sobre gestão de resíduos no Poder Judiciário, antecipando o lançamento oficial do Plano
de Gestão de Resíduos do TJPR.
No ano de 2019, a meta é desenvolver as ações práticas relativas à gestão de resíduos, com capacitação de servidores, dedicando especial
atenção à situação das lâmpadas inservíveis e à implementação de sistemas de logística reversa. Outro projeto na pauta é a expansão da atuação
das cooperativas e associações de catadores de materiais inservíveis nos fóruns, abrangendo as unidades do interior do Estado do Paraná.
Na sequência, passa-se ao detalhamento da evolução dos indicadores estabelecidos pela Resolução nº 201/2015, do Conselho Nacional
de Justiça.
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2. DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
2.1. Consumo de papel
O consumo de resmas de papel apresentou expressiva melhoria em 2018: houve redução de 39% em relação ao ano de 2016 e de
46% em relação ao ano de 2017.
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2.2. Consumo de copos descartáveis
O consumo de copos descartáveis no TJPR apresentou positiva redução em 2018: aproximadamente 22% de redução em relação a
2017 e 24% em relação a 2015 (quando se iniciou o monitoramento em consonância com a Resolução CNJ nº 201/2015). A significativa redução
no consumo propiciou uma economia de mais de R$ 53.000,00 em relação aos valores dispendidos em 2017 com os mesmos itens.
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2.3. Consumo de água envasada
No que se refere ao consumo de água mineral em embalagens retornáveis/descartáveis, informa-se que o monitoramento ocorre em
Comarcas específicas, apenas nas localidades onde há contratação. O fornecimento de água em embalagem descartável por meio de
contratação específica acontece nas Comarcas de Curitiba, Londrina e Maringá; já o fornecimento em embalagem retornável ocorre em Curitiba,
Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Nas demais Comarcas do Estado, a compra é realizada localmente via fundo
rotativo e até o momento não há sistema informatizado para gerenciamento deste consumo.
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2.4. Impressão
A partir de 2018, o Tribunal de Justiça do Paraná passou a ter contrato de outsorcing, o que contribuiu para o aperfeiçoamento do
monitoramento das impressões. Importante salientar, ainda, que desde o início do monitoramento (2015), o TJPR não realiza aquisição de impressoras.
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2.5. Telefonia
As despesas com telefonia fixa apresentaram pequeno aumento: em 2018 os gastos foram 4% maiores do que em 2017. Apesar disso, o indicador
ainda é positivo tendo em vista que se verifica uma redução de 15% quando comparado às despesas de 2016. Já em relação ao gasto com telefonia
móvel, o TJPR teve redução de despesas: aproximadamente 41% menos do que valores gastos com telefonia móvel em 2017.
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2.6. Energia Elétrica
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2.7. Água e esgoto
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2.8. Gestão de Resíduos
Em 2018, o TJPR realizou o credenciamento de cinco associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis para gerir, receber, triar e
comercializar os resíduos sólidos administrativos recicláveis provenientes das unidades administrativas e jurisdicionais do órgão sediadas em Curitiba.
Vislumbra-se que este projeto-piloto seja expandido para outras Comarcas do Estado. Os indicadores gerais da gestão de resíduos são apresentados
na sequência.
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O Tribunal de Justiça promove, ainda, a destinação de resíduos de saúde provenientes do Centro de Assistência Médica e Social (localizado
na cidade de Curitiba) por meio do Contrato nº 165/2014.

Outros indicadores relacionados à destinação de resíduos são apresentados na tabela abaixo.
INDICADOR

UNIDADE

2016

2017

2018

9.7

Destinação de resíduos de informática

kg

-

30

112

9.8

Destinação de suprimentos de impressão

unidades

-

10.964

-

9.12

Destinação de resíduos de obras e reformas

m³

735

426.109

743.762
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2.9. Reformas
A despesa de reformas e mudanças de layout em 2018 apresentou acréscimo de quase 50% em relação ao ano de 2017. Os gastos foram
decorrentes de obras de reformas e reparos em 99 unidades do Poder Judiciário Paranaense, envolvendo as Comarcas das Regionais de Curitiba,
Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, RMC e Litoral, Ponta Grossa, Guarapuava, Maringá, Cascavel e Umuarama.
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2.10. Limpeza e Vigilância
As informações alusivas aos indicadores relacionados à terceirização de serviços de asseio, conservação, limpeza e vigilância são
expressadas nos gráficos abaixo1.

1

Válido esclarecer que esses indicadores são contabilizados por meio do pedido de pagamento das empresas contratadas; até o fechamento desta edição, alguns pagamentos
referentes aos meses de novembro e dezembro/2018 não foram protocolados. Sendo assim, os valores alusivos ao ano de 2018 são parciais.
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2.11. Veículos e Combustíveis
Considerando indicadores relacionados aos veículos e combustíveis consumidos, verifica-se uma constante redução na quilometragem total
percorrida anualmente pelos veículos do Poder Judiciário Paranaense.

Com relação ao consumo de combustíveis, o Tribunal de Justiça do Paraná reduziu, em 2018, o consumo de gasolina e diesel e aumentou o
consumo de etanol.
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Em termos de veículos, desde 2015, o Tribunal de Justiça do Paraná mantém a mesma quantidade de veículos movidos, exclusivamente, a
gasolina (49 unidades) e a etanol (13 unidades). As aquisições de veículos caracterizam-se, prioritariamente, da modalidade flex: foram 16 veículos
adquiridos em 2018. Adicionalmente, o TJPR realizou a aquisição de 1 veículo movido a diesel.
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Dos 373 veículos do Poder Judiciário Paranaense, 265 são veículos de serviço utilizados para atividades laborais e 108 são para transporte
de magistrados; destes, 11 são veículos de representação.
Na sequência, o gráfico expõe os valores gastos com despesas para manutenção dos veículos do TJPR e os gastos com contratos de
motoristas (iniciados a partir de 2017).

Capítulo 2 – DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS // 24

Capítulo 2 – DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS // 25

2.12. Qualidade de vida e Capacitação socioambiental
As ações voltadas à qualidade de vida no trabalho realizadas em 2018 foram: Programa de Ginástica Laboral, Postura em Dia, Pausa Ativa,
adesão ao Dia do Desafio, campanhas informativas via textos na intranet, boletins informativos mensais do PGL, semana de qualidade de vida, duas
palestras em datas especiais (prevenção ao suicídio e nutrição no trabalho) e avaliações físicas itinerantes (fórum do Juizado Especial de Curitiba). A
estimativa é de que 23.000 pessoas participaram dessas ações.
O Tribunal de Justiça apoiou/promoveu diferentes ações solidárias, a saber: promoção de dois almoços beneficentes dos Amigos do HC, apoio
à Páscoa Solidária da FAZ (Fundação de Ação Social) de Curitiba, à campanha de doação de alimentos para a ONG Passos da Criança, à campanha
de doação de agasalhos e Natal Encantado da Provopar PR (Programa do Voluntariado Paranaense), ao Papai Noel dos Correios, à campanha de
natal do Projeto Ser Social e campanha de doação de alimentos da Igreja Batista, bem como realização de campanhas de doação de material escolar,
de doações ao CEVID e de doação de alimentos ao Lar Iracy.
Em termos de acessibilidade, houve significativo aumento no número de ações, tendo sido desenvolvidos: evento pela Comissão de
Acessibilidade e Inclusão, lançamento de cartilha de conscientização e inclusão de pessoas com deficiência, projeto de inclusão de pessoas com
deficiência no Centro de Digitalização, participação de conteudistas do site em curso de capacitação para inclusão, projetos de inclusão social Jovens
Promissores e Jovem Aprendiz e realização de cursos e eventos afetos ao tema.
No mês de junho de 2018, em celebração ao dia mundial do meio ambiente, o TJPR promoveu o 2º Encontro de Gestão Judiciária Sustentável.
Em continuidade às iniciativas relacionadas à sustentabilidade, foram promovidas campanhas de conscientização e sensibilização visual.
Destaca-se, também, a realização de palestra sobre gerenciamento de resíduos, promovida em dezembro de 2018.
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3. SUSTENTABILIDADE NO PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ EM 2018
3.1. Junho, mês da conscientização ambiental no TJPR
Em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
estabeleceu Junho como o mês da conscientização ambiental, a compor permanentemente o calendário oficial da instituição.
Em 06 de junho de 2018 foi realizado o "2º Encontro de Gestão Judiciária Sustentável", voltado ao cumprimento da Resolução
nº 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece aos tribunais a necessidade da realização contínua das ações de
divulgação, sensibilização e capacitação ambiental.
A programação do evento teve a palestra de especialistas: Dr. Vladimir Passos de Freitas, Desembargador Federal
aposentado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e Dra. Karin Kässmayer, Consultora Legislativa do Senado Federal na área de
meio ambiente.
Os participantes receberam material informativo e tiveram a participação certificada pela Escola dos Servidores do Tribunal de
Justiça do Paraná (ESEJE).
A Associação dos Assessores Jurídicos do Poder Judiciário (ASSEJUR), a Associação dos Servidores de Nível Superior da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Paraná (ASSEJUS) e a Caixa Econômica Federal apoiaram a realização do evento, patrocinando a
confecção de canecas de porcelana que foram distribuídas aos participantes. O objetivo desta ação em especial consiste em incentivar a
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redução do consumo de copos plásticos, alertando para os perigos das substâncias Bisfhenol-A e Poliestireno encontradas na composição
destes produtos.
Em complementação à programação do mês de junho e com o apoio da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça, durante
o mês de junho de 2018, o fundo de tela de todos os computadores do TJPR foi adaptado em referência ao mês da conscientização
ambiental. Adotou-se a cor verde, com o dizeres "Junho, mês da conscientização ambiental no TJPR".

3.2. Campanha de sensibilização
Em 2018, o Tribunal de Justiça do Paraná realizou campanha de sensibilização com a utilização de papel de parede nas “telas
de bloqueio” de todos os computadores do Tribunal de Justiça; foi elaborado um cronograma em que cada mês um tema diferente era
empregado. Os temas com foco em conteúdos socioambientais foram: incentivo à redução de uso de copos descartáveis, economia de
energia elétrica e água, incentivo ao uso de escadas, consumo consciente, incentivo à reciclagem.
O objetivo da ação consiste em promover lembretes diários de conscientização socioambiental. A ideia é que a comunicação
visual promova uma reflexão cotidiana, a fim de produzir mudanças de hábitos automáticos que muitas vezes não são repensados.
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3.3. Unidades Sustentáveis Certificadas
O Tribunal de Justiça do Paraná, por meio do Decreto Judiciário nº 828/2017 e Decreto Judiciário nº 524/2018, instituiu os
critérios para obtenção da Certificação Ambiental. O selo “Unidade Sustentável Certificada”, com validade anual, é concedido às unidades
que cumprem requisitos de sustentabilidade:
- utilização pela integralidade de seus componentes de copos e canecas retornáveis em substituição ao uso de copos descartáveis;
- realização do inventário socioambiental do setor, compreendendo o descarte de materiais de expediente inservíveis, a reutilização de
materiais ainda passíveis de utilização e a devolução de materiais excedentes à Divisão de Controle Patrimonial (bens permanentes) e à Divisão de
Administração de Materiais (materiais de consumo), ambas do Departamento do Patrimônio;
- utilização de ilha de lixeiras de uso coletivo, composta, no mínimo, de uma lixeira para não recicláveis e uma para recicláveis;
- as impressões da unidade deverão ser realizadas no modo frente e verso, conforme Resolução nº 44/2012, do Órgão Especial.
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O objetivo principal é promover a conscientização dos membros do Poder Judiciário e promover reconhecimento às unidades
que estiverem promovendo boas práticas. Em 14 de novembro de 2018, o Excelentíssimo Presidente do TJPR, Desembargador Renato
Braga Bettega, e a CASA-TJPR entregaram as primeiras Certificações Ambientais. Na ocasião, 9 unidades do TJPR foram certificadas.

3.4. Pacto Global
O Pacto Global é uma iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para engajar a comunidade empresarial
de todo o mundo, além de agências, universidades e demais entidades, a desenvolver ações em prol de um futuro mais sustentável. A
instituição que adere ao Pacto Global compromete-se a adotar ações, condutas colaborativas ou investimentos fundamentados em 10
princípios universais nas áreas de: direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Em 14 de novembro
de 2018, o Excelentíssimo Presidente, Desembargador Renato Braga Bettega, assinou Carta de Compromisso para adesão ao Pacto
Global. Em 07 de janeiro de 2019, a ONU apresentou retorno confirmando a participação do TJPR no Pacto Global2.

2

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/134509-TRIBUNAL-DE-JUSTICA-DO-ESTADO-DO-PARANA
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3.5. Palestra sobre Gerenciamento de Resíduos
Com o objetivo de promover conscientização e prestar esclarecimentos sobre o ciclo dos resíduos no Tribunal de Justiça, a
CASA-TJPR, em parceria com a ESEJE, promoveu palestra no dia 05 de dezembro de 2018. A realização da capacitação alinha-se aos
objetivos estratégicos 03 e 08, do Planejamento Estratégico 2015-2020, assim como com a Resolução nº 201/2015 que incentiva a
sensibilização e capacitação contínua do corpo funcional. O evento teve a participação presencial de 35 pessoas e 191 visualizações na
modalidade EAD (educação à distância); os participantes receberam certificação pela ESEJE.

3.6. V Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário
O Seminário contou com a participação de magistrados, autoridades e especialistas que trataram dos temas acessibilidade e
inclusão, gestão de resíduos e de recursos hídricos, plano de logística sustentável, energias renováveis, sustentabilidade e economia de
recursos públicos.
O evento foi realizado no Superior Tribunal de Justiça, nos dias 12 e 13 de junho de 2018; na ocasião, participaram 33
palestrantes. O Tribunal de Justiça do Paraná teve a participação dos servidores Mariana da Costa Turra Brandão, Priscilla Kiyomi Endo
e Vitório Garcia Marini.
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3.7. I Workshop Socioambiental do Poder Judiciário
Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o I Workshop Socioambiental do Poder Judiciário aconteceu no dia 08 de
novembro de 2018, em Brasília. Durante o evento foi apresentado o 2º Balanço Socioambiental, ano-base 2017; também houve espaço
para discussão sobre os principais problemas e desafios, soluções e propostas relacionados à Resolução CNJ nº 201/2015. O Tribunal
de Justiça do Paraná participou do evento por intermédio dos servidores Altimar de Souza Junior e Priscilla Kiyomi Endo.

3.8. Credenciamento de associações e cooperativas
O Tribunal de Justiça do Paraná realizou o credenciamento de cinco associações/cooperativas de catadores de materiais
recicláveis para gerir, receber, triar e comercializar os resíduos sólidos recicláveis provenientes das unidades administrativas e
jurisdicionais do órgão sediadas em Curitiba. O projeto-piloto, que não acarretará custos para o TJPR, teve início na Capital, mas deverá
ser expandido para outras Comarcas.
Importante citar que o credenciamento estimula a inclusão social e econômica das associações e cooperativas, promovendo
benefícios para a cidade como um todo, além de representar prática de sustentabilidade sugerida pelo Conselho Nacional de Justiça
(Resolução nº 201/2015 – Anexo II).

Capítulo 3 – SUSTENTABILIDADE NO PJPR // 33

3.9. Manual de Resíduos
O Manual de Resíduos foi desenvolvido para servir de ferramenta para orientar magistrados, servidores e gestores na função
de gerenciar os resíduos sólidos administrativos produzidos nas unidades jurisdicionais e/ou administrativas do TJPR.
O documento abrange os diversos componentes da gestão de resíduos (de Desembargadores a agentes terceirizados); trata
do ciclo de descarte de resíduos no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná e aborda exemplos e procedimentos relacionados a resíduos
específicos. Ainda, apresenta instruções para se obter a Certificação Ambiental e ilustrações de um gabinete sustentável e fluxos da coleta
de resíduos em algumas unidades do TJPR.

Capítulo 3 – SUSTENTABILIDADE NO PJPR // 34

4. PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação apresenta as iniciativas relacionadas aos indicadores previstos na Resolução CNJ nº 201/2015. A efetiva
realização das ações requer atuação conjunta e transdisciplinar, além da orientação hierárquica proveniente dos órgãos que compõem a
Cúpula do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Na sequência, cada ação é detalhada, sendo classificada como: cumprida, ações em execução, futura.
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Material de consumo
MATERIAIS DE CONSUMO
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Incentivar a utilização de
dispositivos duráveis em
substituição ao uso de copos
descartáveis

- Realizar campanhas digitais (intranet)
- Realizar campanhas visuais.

CASA-TJPR

Contínua

Em execução

Restrição do fornecimento de
copos plásticos descartáveis ao
público interno

1. Verificar a oportunidade e a viabilidade;
2. Disciplinar o acesso às copas;
3. Normatizar por meio de Decreto
Judiciário.

Até que seja
aprovado o
projeto por ato
do Presidente
deste Tribunal de
Justiça

Futura

Analisar a viabilidade de redução
do consumo de água engarrafada
por sistemas de filtragem ou
bebedouros

1. Identificar locais para instalação de
bebedouros;
2. Verificar se há fornecimento previsto;
3. Realizar licitação para aquisição de
bebedouros;
4. Instalar bebedouros.

Até 100%

Em execução

Secretaria
CASA-TJPR
DGST

DEA
DP
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Impressão
IMPRESSÃO
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Promover o uso de mensagens
eletrônicas na comunicação,
evitando a impressão de
documentos

- Realizar campanhas digitais (intranet)
- Realizar campanhas visuais

DTIC

Contínua

Em execução

Incentivar o desenvolvimento de
ferramentas para controlar a
performance dos equipamentos de
impressão instalados

- Realizar monitoramento mensal dos dados
- Divulgar indicadores
- Acompanhar unidades com maiores
índices de impressão/Identificar anomalias
- Aprimorar software de controle de
impressões (já implantado no TJPR)

DTIC
DPLAN

Contínua

Em execução

Reduzir a quantidade de
impressoras em uso através da
promoção de uso compartilhado

Criação de "ilhas de impressão"

DTIC

-

Cumprida

Acompanhamento do índice de digitalização

DPLAN

Até que haja
100% de
digitalização

Em execução

Inclusão do Órgão Especial no sistema
Projudi (implementado a partir de janeiro de
2019)

Presidência
DTIC
Órgão Especial

-

Cumprida

Estimular a digitalização de
processos físicos ainda existentes
e em tramitação no Tribunal de
Justiça
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IMPRESSÃO
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Estruturação de um Departamento
específico

Departamento de
Gestão Documental

-

Cumprida
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Energia Elétrica
ENERGIA ELÉTRICA
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Analisar a viabilidade de utilização
de sensores em áreas comuns

- Permanecer realizando análise de
viabilidade nas novas construções;
- Realizar análise de viabilidade nas
unidades existentes.

DEA

Contínua

Em execução

Avaliar a viabilidade de substituir
equipamentos de ar condicionado
do tipo janeleiro (baixa eficiência
energética) por equipamentos de
alta eficiência energética

- Mapear unidades em que ainda estão
instalados equipamentos do tipo janeleiro;
- Realizar análise de viabilidade técnica e
econômica para substituição dos
equipamentos existentes.

DEA

Até 100%

Em execução

Analisar a viabilidade para
substituição de lâmpadas
fluorescentes por lâmpadas LED
em todos os prédios pertencentes
ao TJPR

- Realizar aquisição de lâmpadas LED para
novas construções;
- Realizar estudo para análise técnica e
econômica relativa à substituição lâmpadas
fluorescentes por LED nas unidades
existentes (projeto em realização);
- Participar do edital de chamada pública da
Copel em 2019.

DEA

Até 100%

Em execução
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ENERGIA ELÉTRICA
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Elaboração de projeto para
monitorar a situação das
instalações elétricas e propor
alterações visando a redução de
consumo

- Verificar a viabilidade técnica e econômica
de contratação de serviço especializado
para manutenção predial preventiva

DEA

Contínua

Em execução
(projeto piloto)

Analisar a viabilidade de instalação
de interruptores individuais

1. Identificar locais que não possuem
interruptores individuais;
2. Estabelecer critérios de priorização;
3. Promover a instalação, quando viável.

DEA

Até 100%

Em execução

Analisar a viabilidade de
implementação de fontes de
captação de energia solar nos
prédios pertencentes ao TJPR

- Desenvolver projeto para analisar
viabilidade de adoção de células
fotovoltaicas em unidades do TJPR;
- Validação da Alta Administração;
- Implantação de projeto com células
fotovoltaicas;
- Monitoramento do projeto e resultados
(economias) relacionados.

DEA

Até que haja
implementação

Em execução

Desligamento automático de
computadores ociosos

- Verificar a oportunidade e viabilidade;
- Disciplinar funcionamento;
- Autorização pela Presidência.

CASA-TJPR
DTIC
Secretaria

Contínua

Em execução
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Água e esgoto
ÁGUA E ESGOTO
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Monitorar a situação das
instalações hidráulicas e propor
alterações visando a redução de
consumo

- Verificar a viabilidade técnica e econômica
de contratação de serviço especializado
para manutenção predial preventiva

DEA

Contínua

Em execução
(projeto piloto)

Promover a implantação de
sistemas de reaproveitamento de
águas pluviais

- Realizar análise de viabilidade para
instalação de sistemas de reaproveitamento
de águas pluviais.

DEA

Até 100%

Em execução

Criar rotinas periódicas para
lavagem de grandes áreas e
irrigações de jardins

- Identificar procedimentos relacionados;
- Verificar alternativas;
- Regulamentar novos procedimentos.

DGST

Contínua

Futura
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ÁGUA E ESGOTO
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Adotar medidas para evitar o
desperdício de água como a
instalação de descargas e torneiras
mais eficientes e com dispositivos
economizadores

- Permanecer realizando análise de
viabilidade nas novas construções;
- Realizar análise de viabilidade nas
unidades existentes.

DEA

Até 100%

Em execução

Fomentar a utilização de torneiras
temporizadas em todos os
sanitários, públicos e privados, a
serem instalados nos novos prédios
do TJPR

- Mapear unidades;
- Realizar análise de viabilidade técnica,
econômica e ambiental para implantação
em todas as unidades, ainda que de forma
gradativa;
- Implantação do sistema.

DEA

Até 100%

Em execução
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Gestão de resíduos
GESTÃO DE RESÍDUOS
PROCEDIMENTOS

Incentivar campanhas de instrução
para coleta seletiva

Promover a implantação de
logística reversa no descarte de
lâmpadas

DETALHAMENTO DA AÇÃO
1. Mapear situação/procedimentos;
2. Padronizar e regulamentar
procedimentos;
3.Cientificar o Departamento de Gestão de
Serviços Terceirizados;
4. Implantar procedimento;
5. Lançamento do Plano de Gestão de
Resíduos Sólidos do TJPR.
1. Mapear situação/procedimentos;
2. Padronizar e regulamentar
procedimentos;
3. Cientificar Departamentos envolvidos;
4. Implantar procedimento;
5. Acordo Setorial no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (sob estudo);
6. Licitação para recolhimento do passivo
de lâmpadas (sob estudo).

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

DGST
CASA-TJPR

Contínua

Em execução

CASA-TJPR
Departamentos

Até que a
logística reversa
seja
implementada

Em execução
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GESTÃO DE RESÍDUOS
UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

CASA-TJPR
DP

Até que a
destinação seja
realizada de
forma adequada

Em execução

Estimular a implementação de
coleta seletiva solidária mediante
credenciamento de associação de
catadores de resíduos recicláveis

1. Após o mapeamento da situação da
coleta seletiva, instigar o credenciamento
de associações de catadores;
2. Redigir minuta de termo de
credenciamento;
3. Lançar edital;
4. Implementar credenciamento

DP
CASA-TJPR

Até que todas as
Comarcas sejam
atendidas por
cooperativas ou
associações de
catadores, onde
houver entidades
regulares

Em execução

Manual de Resíduos Sólidos

1. Promover estudo sobre resíduos sólidos;
2. Redigir minuta de manual de resíduos
sólidos;
3. Normatizar manual;
4. Divulgar manual.

CASA-TJPR

Até que o
Manual esteja
disponível

Cumprida

PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

Analisar a viabilidade de incluir no - Realizar estudos de cláusulas contratuais;
- Avaliar viabilidade técnica, econômica e
contrato de
ambiental;
restaurante/lanchonetes/cantinas
- Validação da Alta Administração e
previsão para que a contratada
regulamentação;
promova a destinação
- Inserir cláusula nas próximas
ecologicamente correta ao óleo de
contratações;
cozinha, apresentando relatório dos
- Fiscalização e acompanhamento.
resíduos gerados
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GESTÃO DE RESÍDUOS
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Implantação de caixas coletoras
para pilhas e cápsulas de café nas
unidades do Poder Judiciário

1. Contato com as empresas com vistas à
formalização de convênio sem custos para
o TJPR;
2. Formalização do convênio;
3. Instalação das caixas coletoras.

Secretaria
CASA-TJPR
DGST

Até que sejam
instalados os
coletores

Futura
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Telefonia
TELEFONIA
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Analisar a viabilidade de
implantação do sistema VoiP em
todas as instalações do TJPR

1. Acompanhar índice de implementação;
2. Identificar impedimentos e dificuldades.

DTIC

Até que haja
100% de
implantação

Cumprida
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Vigilância
VIGILÂNCIA
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Sugerir estudos nos contratos de
vigilância objetivando a inclusão de
critérios sustentáveis

- Verificar possibilidade de reduzir postos de
vigilância;
- Analisar possibilidade de substituir postos
de vigilância armada por vigilância
desarmada.

DGST

Contínua

Futura
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Limpeza
LIMPEZA
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Analisar a viabilidade de inclusão
de produtos biodegradáveis nos
contratos de limpeza

- Verificar produtos biodegradáveis
alternativos;
- Realizar análise de viabilidade técnica,
econômica e ambiental;
- Inclusão de produtos biodegradáveis nos
editais.

DGST

Contínua

Futura

Sugerir estudos nos contratos de
limpeza objetivando a inclusão de
critérios sustentáveis

1. Acompanhar inclusão de critérios
sustentáveis;
2. Identificar impedimentos e dificuldades.

DGST

Contínua

Futura

Capacitação de terceirizados

1. Promover workshop e cursos de
capacitação em relação ao Plano de Gestão
de Resíduos

DGST
CASA-TJPR
ESEJE

Contínua

Futura
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Combustível
COMBUSTÍVEL
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Sugerir a utilização preferencial de
combustíveis menos poluentes e de
fontes renováveis, como o etanol,
observada a economicidade

1. Acompanhar utilização de etanol;
2. Identificar impedimentos, dificuldades e
restrições.

CETRANS

Contínua

Em execução

Realizar estudos para avaliar o
custo-benefício dos combustíveis
que abastecem a frota oficial

Realizar análise de viabilidade técnica,
econômica e ambiental.

Secretaria
CASA-TJPR
CETRANS

Estudo realizado

Futura

Sugerir a definição de rotas
preferenciais entre os destinos mais
utilizados considerando a redução
no consumo de combustíveis e a
emissão de gases poluentes

1. Mapear as rotinas/procedimentos
relacionados à definição de rotas;
2. Analisar alternativas de economia.

CETRANS
DTIC
DP
DGST
DEA

Contínua

Em execução
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Veículos
VEÍCULOS
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Promover rotinas de manutenção
preventiva nos veículos

1. Mapear as rotinas/procedimentos
relacionados à manutenção de veículos;
2. Analisar alternativas de economia.

CETRANS

Contínua

Concluída

Sugerir o estabelecimento de
intervalos sustentáveis entre as
lavagens de veículos oficiais

1. Verificar a frequência de lavagens;
2. Analisar a possibilidade de reduzir
intervalos de lavagem;
3. Definir e regulamentar procedimentos.

CETRANS

Contínua

Em execução

Analisar a viabilidade de aquisição
de veículos com menor consumo
de combustível (maior
desempenho)

1. Elaborar estudo de viabilidade técnica,
financeira e ambiental;
2. Realizar licitação;
3. Acompanhar desempenho dos veículos.

CETRANS

Contínua

Futura
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Layout - Reformas
REFORMAS
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Sugerir a utilização de novas
tecnologias de construção focadas
na redução de custos e
desenvolvimento sustentável

- Realizar estudos/levantamento de novas
tecnologias
- Avaliar viabilidade técnica, econômica e
ambiental;
- Validação da Alta Administração;
- Inserir tecnologias nas próximas
contratações.

DEA

Contínua

Em execução

Incentivar a realização de estudos
de viabilidade de padronização e de
requisitos de alteração de layout

- Analisar alternativas e definir projetos
padrões.

DEA

Projeto padrão
desenvolvido

Concluído
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REFORMAS
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Incentivar a padronização de
alteração de layout

- Implantação de projetos padrão

DEA

Contínua

Em execução

Fomentar a criação de uma rotina
de manutenção preventiva predial
para todas as edificações forenses
ou de propriedade do TJPR

- Verificar a viabilidade técnica e econômica
de contratação de serviço especializado
para manutenção predial preventiva

DEA

Até que haja
uma rotina
padrão

Em execução
(projeto piloto)

Apresentar a proposta de layout e a
planilha de custos ao solicitante,
para que tenha ciência do impacto
financeiro

1. Normatizar o procedimento;
2. Articular com o Departamento de
Engenharia e Arquitetura;
3. Implantar procedimento.

DEA

Até que o
procedimento
seja
implementado

Concluído
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Qualidade de vida e capacitação
QUALIDADE DE VIDA e CAPACITAÇÃO
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Promover cursos e/ou palestras
sobre temas relacionados à melhoria
da qualidade de vida no ambiente de
trabalho, promoção da saúde e
hábitos saudáveis

- Realizar campanhas digitais (intranet);
- Realizar campanhas visuais;
- Realizar cursos, eventos, palestras.

ESEJE
DGRH

Contínua

Em execução

Avaliar a possibilidade de expansão
do programa de ginástica laboral

- Fomentar a realização de atividades de
ginásticas laboral em todas as unidades do
Judiciário Paranaense.

DGRH

Até 100%

Em execução

Analisar a viabilidade de inserção de
critérios nutricionais para as
refeições
(restaurante/lanchonetes/cantinas)

- Verificar viabilidade de incluir cláusulas
de exigências contratuais relacionadas à
cardápio e necessidade de nutricionista
nos contratos de locação de cantinas

DP

Até 100%

Em execução

Promover cursos e/ou palestras para
sensibilização dos magistrados e
servidores sobre práticas
sustentáveis

- Realizar campanhas digitais (intranet)
- Realizar campanhas visuais
- Promover workshop e palestras de
capacitação em temas de sustentabilidade
- Inserir os agentes terceirizados

CASA-TJPR

Contínua

Em execução
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QUALIDADE DE VIDA e CAPACITAÇÃO
PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO DA AÇÃO

UNIDADES
RELACIONADAS

TIPO (PRAZO)

SITUAÇÃO

Incentivar a realização de práticas
sustentáveis

- Realizar campanhas digitais (intranet);
- Realizar campanhas visuais;
- Verificar viabilidade de incluir vídeos
curtos de práticas sustentáveis nos cursos
promovidos na modalidade EAD, pela
ESEJE.

CASA-TJPR

Contínua

Em execução

Criação do banco de boas práticas

- Estruturar banco de boas práticas;
- Verificar viabilidade de publicar na página
do TJPR.

DPLAN

Contínua

Em execução

Criação de uma página eletrônica
específica para a Comissão no site
do TJPR

- Solicitar apoio da Imprensa;
- Solicitar apoio do DTIC.

CASA-TJPR

Até que a página
esteja disponível

Futura
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