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1. APRESENTAÇÃO: 
 
O presente relatório apresenta o desempenho da Justiça Federal – Seção Judiciária do 
Paraná referente ao Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ) instituído 
pela Resolução CNJ nº 201, de 03/03/2015. 
 
O PLS-PJ dispõe sobre as ações, metas, execução e mecanismos de monitoramento 
objetivando o alcance da sustentabilidade ambiental, social, econômica e cultural. 
 
A Comissão Gestora do PLS da Seção Judiciária do Paraná foi instituída pela Portaria nº 283, 
de 16/02/20161, alterada pela Portaria nº 1921, de 17/11/20172, sendo dividida em seis 
grupos executores: I. Compras e contratações sustentáveis; II. Racionalização e consumo 
conscientes; III. Qualidade de vida no trabalho e capacitação socioambiental; IV. Eliminação 
sustentável e gestão de resíduos 
 
A apresentação dos resultados do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do 
Paraná referente ao ano de 2020 tem como objetivo divulgar as ações aplicadas e objetivos 
alcançados. 
 
Dentre as ações promovidas, destaca-se a instalação da usina fotovoltaica na Subseção 
Judiciária de Londrina3, a qual iniciou o funcionamento de seu sistema de captação de 
incidência solar para a geração de energia em maio de 2020. O objetivo é reduzir o consumo 
de energia elétrica, reduzindo os custos com a fatura de energia em 70%, estimando um 
retorno em até 4 (quatro) anos. 
 
No geral, houve redução dos números totais apresentados, em razão do ano atípico que 
tivemos, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus (SAR-CoV-2). Com o 
teletrabalho obrigatório houve redução do consumo de materiais, energia e água, bem 
como redução da geração de resíduos em geral nas dependências da JFPR. 
 
O mês de junho de 2020 foi marcado pela ação Quarentena Sustentável, promovida pela 
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, com apoio das Seções Judiciárias RS, 
SC, PR e TRF4, que teve como principal objetivo levar informações aos magistrados e 
servidores sobre sustentabilidade e consumo consciente. 
 
 
2. METODOLOGIA: 
 
Os dados ora avaliados tem como base as informações fornecidas pelas unidades 
responsáveis pela gestão dos contratos, materiais e serviços, compila os registros mais 
relevantes dos seis grupos executivos, da Comissão Gestora do Plano de Logística 
Sustentável da Seção Judiciária do Paraná. 

                                                 
1
 Documento SEI 2933725. 

2
 Documento SEI 3355755. 

3
 Processo SEI 0002033-94.2019.4.04.8003. 
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3. OBJETIVOS: 
 
Os objetivos do PLS-JFPR estão alinhados àqueles descritos no Plano de Logística Sustentável 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quais sejam: 
a) combater o desperdício de recursos, notadamente os naturais, e dos bens públicos; 
b) reduzir o impacto ambientalmente negativo das atividades institucionais, com a gestão 
adequada dos resíduos; 
c) institucionalizar práticas socioambientais nas rotinas, inclusive de contratações públicas; 
d) 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 a 
sustentabilidade ambiental, econômica e social. 
 
 
4. IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
A Comissão Gestora trabalha em conjunto com as Unidades responsáveis a fim de 
implementar as medidas previstas neste PLS e, após, adesão ao Pacto Global da ONU em 
30/07/2019, adequá-las aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para o 
cumprimento da Agenda 2030. 
 
A fim de subsidiar os cálculos dos indicadores de desempenho, são mantidos registros 
periódicos de valores e volume de bens e serviços consumidos e contratados pela JFPR. 
 
A comparação de resultados de indicadores obtidos ao longo do tempo serve de base para 
avaliação da eficácia das ações aqui contidas. As metas são revistas periodicamente, com o 
intuito de melhor alcançar os objetivos mencionados do Plano. 
 
 
5. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2020 
 
Todos os resultados obtidos, seja de redução ou aumento de consumo e gastos, estiveram 
diretamente ligados ao momento atual de pandemia causada pelo novo Coronavírus. 
 
O teletrabalho obrigatório com o fechamento dos prédios da JFPR e a interrupção do 
atendimento ao público presencialmente tiveram como efeito a redução dos consumos 
internos como um todo, bem como a redução da geração de resíduos. 
 
Seguem os dados estatísticos dos indicadores do Plano de Logística Sustentável PLS: 
 
PAPEL 

Consumo de papel 

2019 2020 

3.758 resmas 967 resmas 

Redução de 74% 
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Ações que contribuíram para o resultado: 
- Teletrabalho obrigatório em razão da pandemia 
- Contínuo aperfeiçoamento dos processos judiciais e administrativos em meio eletrônico 

 
 
COPOS DESCARTÁVEIS 

Consumo de copos plásticos descartáveis (água + café) 

2019 2020 

6.254 pacotes com 100 unidades 832 pacotes com 100 unidades 

Redução de 86,5% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Teletrabalho obrigatório em razão da pandemia e suspensão do atendimento presencial 
ao público. 
- A distribuição de copos plásticos descartáveis é prioritária para locais de atendimento e 
movimentação de público externo. 

 
 
ÁGUA ENVASADA 

Gasto com água envasada em embalagem plástica 

2019 2020 

R$ 2.968,42 R$ 423,34 

Redução de 85,7% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Teletrabalho obrigatório em razão da pandemia e suspensão do atendimento presencial 
ao público. 
- A JFPR não faz aquisição de água mineral envasada em embalagens plásticas 
descartáveis, tais como copos e garrafas. 
- A aquisição de água envasada em galões ou garrafões retornáveis é realizada para uso 
prioritário em locais de atendimento e movimentação do público externo. 
- As unidades possuem purificador de água instalado em local de fácil acesso para uso do 
público interno e, eventualmente, para o público externo. 

 
 
IMPRESSÃO 

Quantidade de Impressões 

2019 2020 

2.490.825 694.843 

Redução de 72% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Teletrabalho obrigatório em razão da pandemia. 
- Cancelamento do contrato de impressão em dezembro de 2019. 
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TELEFONIA 

Gastos com Telefonia fixa 

2019 2020 

R$ 83.999,52 R$ 138.063,96 

Aumento de 64,3% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Teletrabalho obrigatório em razão da pandemia e fechamento do atendimento ao 
público nas sedes da JFPR, sendo um dos principais meios de contato entre magistrados, 
servidores e público externo. 

 

Gastos com Telefonia móvel 

2019 2020 

R$ 413.335,82 R$ 448.863,63 

Aumento de 8,3% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Teletrabalho obrigatório em razão da pandemia e fechamento do atendimento ao 
público nas sedes da JFPR, sendo um dos principais meios de contato entre magistrados, 
servidores e público externo. 
- O uso da ferramenta WhatsApp Business contribuiu para que o aumento fosse pequeno. 

 
 
ENERGIA ELÉTRICA 

Consumo e Gastos com Energia Elétrica 

2019 2020 

4.770.347,30 kWh 2.918.817,00 kWh 

R$ 3.742.629,52 R$ 2.342.171,00 

Redução média de 38% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Teletrabalho obrigatório em razão da pandemia e fechamento do atendimento ao 
público nas sedes da JFPR. 
- Instalação da usina fotovoltaica na Subseção Judiciária de Londrina. 
- Aquisição de novas funcionalidades para o sistema de automação predial do edifício-sede 
em Curitiba, possibilitando a melhor gerência de energia, com o monitoramento da 
demanda e desligamento de equipamentos menos necessários em horário de pico, além 
de revisão no sistema de controle de iluminação da referida sede, visando a redução do 
consumo de energia. 

 
Quanto à instalação da usina fotovoltaica, em relação ao consumo de energia elétrica, 
comparando-se a média simples de janeiro a abril (18.163,50), antes da instalação da usina, 
com a média simples de maio a dezembro (4.088,13), após a instalação da usina, verifica-se 
uma redução de 55% no consumo elétrico de kWh na Subseção Judiciária de Londrina. 
 



JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

PLS | Resultados 2020 | Planos de Ação - 2021 

 

5 de 14 

 
 
 
ÁGUA E ESGOTO 

Consumo e Gastos com Água e Esgoto 

2019 2020 

17.761 m³ 9.461,50 m³ 

R$ 274.472,68 R$ 148.197,24 

Redução média de 46% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Teletrabalho obrigatório em razão da pandemia e fechamento do atendimento ao 
público nas sedes da JFPR. 

 
 
LIMPEZA 

Gastos com Limpeza 

2019 2020 

R$ 5.237.747,05 R$ 4.960.123,80 

Economia anual de R$ 277.623,25 

Redução de 5,3% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Houve a redução proporcional dos valores do vale-transporte, vale-alimentação e 
insumos, em razão da dispensa dos terceirizados durante o período de pandemia e 
fechamento dos prédios da SJPR. 

 
 
VIGILÂNCIA 

Gastos com Vigilância 

2019 2020 

R$ 8.367.437,16 R$ 8.518.543,97 

Aumento de 1,81% 

Ações que contribuíram para o resultado: 
- Aumento em razão de reajustes salariais. 
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Evolução da geração de resíduos poluentes: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de papel Resmas 6.951 6.643 5.654 4.814 3.758                      967                         (86,1%)

Gasto com papel Reais 72.238,00R$         132.454,96R$       -R$                      68.950,00R$         117.564,40R$       12.751,00R$         (82,3%)

Gasto com telefonia fixa Reais 82.554,88R$         89.638,90R$         77.798,42R$         88.826,34R$         83.999,52R$         138.063,96R$       67,2%

Linhas Telefônicas Fixas nº 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200,00                2.200                      0,0%

Gasto com telefonia móvel Reais 614.868,19R$       717.414,49R$       481.187,52R$       456.733,84R$       414.335,82R$       448.863,63R$       (27,0%)

Linhas Telefônicas móveis nº 484 484 487 486 486                         486                         0,4%

Consumo de energia elétrica kWh 5.438.396 4.775.216 4.715.553 4.486.882 4.770.347,30        2.918.817,00        (46,3%)

Gasto com energia elétrica Reais 3.643.213,33R$    3.242.304,16R$    3.140.399,27R$    3.468.049,76R$    3.742.629,52R$    2.342.171,00R$    (35,7%)

Consumo de água m3 21.413 18.434 20.232 19.213 17.761                    9.461,50                (63,7%)

Gasto com água Reais 208.915,88R$       214.311,06R$       270.196,48R$       275.259,41R$       274.472,68R$       148.197,24R$       (36,8%)

Destinação de papel Kg 17.625,00 11.051,81 14.643,86 13.158,68 11.123,68              2.862,32                (83,8%)

Destinação de plásticos Kg 1.531,00 1.154,92 950,32 703,88 353,88                    129,12                    (91,6%)

Destinação de resíduos de saúde Kg 80,20 74,80 67,80 67,70 55,70                      12,30                      (84,7%)

Consumo de gasolina Litro 21.541,08 20.452,82 16.908,63 21.626,52 20.339,26              6.409,09                (70,2%)

Consumo de etanol Litro 1.626,91 1.546,28 41,27 497,59 53,51                      59,85                      (96,3%)

Consumo de diesel Litro 8.971,10 9.776,11 11.051,99 8.574,10 6.754,73                3.094,80                (65,5%)

Consumo de copos descartáveis p/água Cento 8.608 5.922 5.675 4.217 5.826,41                782,00                    (90,9%)

Consumo de copos descartáveis p/café Cento 1.931 784 529 444 428,80                    50,00                      (97,4%)

Gasto com copos descartáveis p/água Reais 30.980,40R$         27.000,00R$         4.928,20R$            -R$                      12.105,00R$         2.104,00R$            (93,2%)

Gasto com copos descartáveis p/café Reais 3.922,00R$            6.872,42R$            -R$                      -R$                      -R$                      80,00R$                 (98,0%)

Fonte: PLS

Indicadores Unid.
Períodos (anos)

Variação 2020/2015

 
 
6. AÇÕES SUSTENTÁVEIS DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS DO PLS 
 
6.1. Compras e Contratações Sustentáveis 
Os objetivos do grupo executor estão alinhados com os seguintes Objetivos da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável da ONU: 

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico 
ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis 
ODS 15 – Vida Terrestre 
ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes 
ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação 

 
As compras da JFPR estão em constante aperfeiçoamento por meio da adoção de critérios 
técnicos de sustentabilidade e consequente substituição de insumos e materiais por 
produtos que provoquem menor impacto ambiental. 
 
Alguns exemplos de contratações sustentáveis: 
- Aquisição de computadores com critério de sustentabilidade (RoHS), o qual proíbe o uso de 
substâncias perigosas, tais como: cádmio, mercúrio e chumbo; 
- Aquisição de papel com certificação FSC, a qual identifica produtos madeireiros e não 
madeireiros originados do bom manejo florestal; 
- Exigência de selo PROCEL em aquisições de lâmpadas e derivados, orientando a aquisição 
de equipamentos mais eficientes e que consomem menos energia; 
- Aquisição de lâmpadas LED para economia de energia elétrica; 
- Exigência de certificados do INMETRO em contratações de móveis e materiais elétricos; 
- Contratação de empresa para descarte de lâmpadas com certificação; 
- Inclusão nos editais de boas práticas de compras sustentáveis no âmbito da 4º Região. 
 
Esta Seccional vem admitindo critérios e práticas de sustentabilidade adotados em 
contratações públicas previstas nas normas legais e infralegais que tratam sobre o tema 
(Leis, Decretos, Instrução Normativa, entre outras), conjuntamente com normas técnicas de 
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saúde e de segurança do trabalho, normas da ABNT, Cadernos de Logística, Catálogo de 
Materiais e de Serviços dos Sistemas de Compras dos Governos, assim como Guias, Cartilhas 
e Manuais de Contratações Sustentáveis, que consolidam essas normas e boas práticas. 
 
Existem também diversas normas cogentes emanadas de entidades como o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, INMETRO, Ministério do 
Planejamento, entre outras, que tratam da segurança para o usuário de produtos e serviços; 
de exigência de critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, na prestação de serviços 
e na execução de obras. 
 
6.2. Qualidade de Vida no Trabalho 
Os objetivos do grupo executor estão alinhados aos seguintes objetivos da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável da ONU: 
 ODS 3 – Saúde e Bem-Estar 

ODS 5 – Igualdade de Gênero 
ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico 
ODS 10 – Redução das Desigualdades 
ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes 
ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação 

 
As principais ações de promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho realizadas e 
acompanhadas por este grupo foram: 
a) Contato com gestores de todas as Unidades da SJPR e com servidores por eles indicados, 
como forma de acolher e prestar suporte relacionado à saúde mental, por ocasião da 
imposição do teletrabalho remoto compulsório em razão de situação pandêmica. Esta ação 
foi realizada em parceria com a Seção de Acompanhamento ao Servidor, como parte do 
Projeto Escuta Ativa. 
b) Elaboração e execução de pesquisas sobre o trabalho remoto compulsório na JFPR, 
compreendidas as áreas meio e fim, e dirigidas aos públicos específicos de gestores e 
servidores. 
c) Realização de pesquisa sobre comunicação interna na SJPR, que fundamentou a 
proposição de uma ação inicial para apoiar e promover o aprimoramento da comunicação 
no meio institucional, efetivada através de palestra para apresentação de conceitos 
introdutórios da Comunicação Não-Violenta. 
d) Programa de Ambientação e Integração de Servidor para acolhimento dos novos 
servidores. 
e) O programa de Ginástica laboral foi prejudicado em razão da pandemia causada pelo novo 
coronavírus. No entanto, foi disponibilizado no canal Educação Corporativa JFPR no Youtube 
15 aulas de ginástica laboral. 
f) Foram realizadas 3 Campanhas de Doação de Sangue durante 2020, com adesão de 
magistrados e servidores de todo o Estado. 
g) As principais ações de capacitação em qualidade de vida foram: 

Webinário setembro amarelo; 
Palestra “o cérebro como o centro do universo”; 
Treinamento da comissão de prevenção ao assédio; 
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Palestra “meditação e serenidade”; 
Palestra “a ciência da formação de hábitos”; 
Campanha outubro rosa: nutrição e saúde da mulher; 
Campanha novembro azul: saúde masculina; 
Palestra “vamos falar sobre assédio”; 
Palestra “a coragem de ter conversas difíceis”. 

 
6.3. Capacitação Socioambiental 
Os objetivos do grupo executor estão alinhados aos seguintes objetivos da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável da ONU: 

ODS 4 – Educação de Qualidade 
ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis 
ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima 
ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes 
ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação 

 
A principal ação ocorrida em 2020 foi Quarentena Sustentável, promovida pela Corregedoria 
Regional da Justiça Federal da 4ª Região, com apoio das Seções Judiciárias RS, SC, PR e TRF4, 
que teve como principal objetivo levar informações aos magistrados e servidores sobre 
sustentabilidade e consumo consciente. 
 
6.4. Eliminação Sustentável e Gestão de Resíduos 
Os objetivos do grupo executor estão alinhados aos seguintes objetivos da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável da ONU: 

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis 
ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis 
ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes 
ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação 

 
a) Os resíduos (papel, plástico, metal, vidro e eletrônico) da Subseção Judiciária de Curitiba 
são coletados e destinados à reciclagem através de convênio com a empresa Catamare, 
Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Curitiba e Região 
Metropolitana. 
b) Os resíduos pilhas e baterias são encaminhados para descarte através da Prefeitura de 
Curitiba. 
c) Em relação às lâmpadas de LED, maioria em uso em toda a SJPR,  podem ser enviadas para 
reciclagem. 
d) Quanto às demais lâmpadas, fluorescentes, eletrônicas, incandescentes, mistas e de 
sódio, em fevereiro de 2020 houve a coleta e destinação pela empresa Bulbox, que possui 
um sistema de destruição e descarte com segurança evitando a contaminação. 
E a partir de maio de 2020, o Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, firmou um Termo de Compromisso entre várias 
entidades com o objetivo da logística reversa de lâmpadas pós consumo. A compromissária 
do Termo de Compromisso, empresa RECICLUS, se comprometeu a recolher as lâmpadas pós 
consumo existentes em todo o território do Estado do Paraná, localizadas em cada 
Município, sem custos, dando a destinação final ambientalmente adequada. Portanto, 
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durante o ano de 2020 houve a coleta dessas lâmpadas nas Subseções Judiciárias (processo 
0001940-97.2020.4.04.8003). 
e) Relativamente aos resíduos de obras, a SJPR incluir nos contratos de obras e reformas que 
a empresa contratada deve fazer o descarte correto dos materiais, fornecendo o Certificado 
de Destinação Final dos resíduos. 
f) A JFPR não realiza aquisição de água mineral envasada em copos ou garrafas descartáveis 
e não há compra de galões de 20litros de água mineral, pois são fornecidos pela empresa em 
contrato de comodato. 
g) Cada Subseção Judiciária possui ações: 
 
6.5. Comissão Especializada em Sensibilização Institucional, Relações Interinstitucionais e 
Divulgação 
Os objetivos do grupo executor estão alinhados aos seguintes objetivos da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável da ONU: 

ODS 4 – Educação de Qualidade 
ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis 
ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima 
ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes 
ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação 

 
Em 2020 foram realizadas diversas ações de sensibilização e divulgação institucional 
vinculadas ao PLS, dentre elas: 
a) Campanha Doe Cor e Sabor, para arrecadação de gelatina para o Hospital Pequeno 
Príncipe, para marcar o Dia Internacional da Luta Contra o Câncer na Infância, dia 15 de 
fevereiro; 
b) A Justiça Federal do Paraná sediou, em 17 de fevereiro, reunião da rede Sustenta Paraná. 
Esses encontros são realizados periodicamente em diferentes órgãos e têm por objetivo 
aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade das instituições envolvidas, com foco na 
eficiência no gasto público e na gestão de processos de trabalho; 
c) Campanha de arrecadação de fundos para compra de materiais de proteção aos 
profissionais da saúde, para atendimento aos pacientes com Covid-19, em razão da falta de 
insumos nos hospitais; 
d) Exposição Virtual de Processos Históricos da Sala da Memória. A Exposição foi realizada 
em comemoração ao Dia da Memória do Poder Judiciário, instituído pelo Conselho Nacional 
de Justiça, por meio da Resolução nº 316, de 22 de abril de 2020. 
e) Criação da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, em 
cumprimento à Resolução 66/2019 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que instituiu a 
política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral, do Assédio Sexual e de todas as formas 
de discriminação. 
f) Campanha Quarentena Solidária realizada pela Subseção Judiciária de Guarapuava ajudou 
famílias da cidade atingidas pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Foram 
arrecadados alimentos, cestas, materiais de limpeza e doações em dinheiro para a aquisição 
de 178 cestas básicas; 
g) Em junho de 2020 foi publicada a Resolução 04/2020 que dispõe sobre a criação da Seção 
de Inovação Institucional da Seção Judiciária do Paraná. 



JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

PLS | Resultados 2020 | Planos de Ação - 2021 

 

10 de 14 

h) Por meio de uma parceria estabelecida entre o Núcleo de Conciliações de Curitiba 
(NCONC) e a Advocacia-Geral da União (AGU), o projeto de conciliação voltado aos 
processos de Retribuição de Adicional Variável (RAV) já obteve 27 acordos, que atingiram 
mais de R$ 5 milhões em precatórios com pagamento previsto para 2021. 
i) A Justiça Federal do Paraná participou do Projeto Gralha Confere, idealizado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) para checagem de informações duvidosas sobre as 
urnas eletrônicas e o processo eleitoral nas Eleições 2020. 
j) Portaria Conjunta da Corregedoria Regional e da Coordenadoria dos Juizados Especiais 
Federais da 4ª Região, simplificou o andamento do processo sobre auxílio emergencial, 
adotando ritos de padronização e simplificação relacionados ao benefício. E os pedidos 
encaminhados ao Núcleo de Conciliação para a realização de acordos entre as partes. 
k) Realização da Oficina Fazendo a Inovação Acontecer, para promover e disseminar a 
cultura da inovação, criatividade e colaboração entre magistrados e servidores da SJPR. 
l) o Centro Local de Inteligência da SJPR promoveu um Webinário com o tema Auxílio 
Emergencial, apresentando aspectos práticos sobre o processamento das ações de Auxílio 
Emergencial e a questão da sua judicialização, com a finalidade de capacitar e treinar 
magistrados e servidores sobre o assunto, estimulando a padronização e viabilizando a 
conciliação 
m) Projeto Orgânico Solidário na Subseção Judiciária de Maringá leva alimentos frescos e 
saudáveis em complemento à cesta básica tradicional para as famílias dos colaboradores 
terceirizados em situação de vulnerabilidade. 
n) Projeto Agiliza 116 – Central Eletrônica de Teleperícia e Prova Técnica Simplificada em 

Ações Previdenciárias. O projeto visa o cadastramento dos peritos que já atuam na 4ª Região 
e estejam interessados em receber nomeações para realizar a Prova Técnica simplificada 
e/ou Teleperícia nos processos que tramitam no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
O objetivo essencial é dar celeridade aos processos previdenciários, apoiando as unidades 
judiciais de primeiro grau na realização de perícias médicas que estão em atraso. Como o 
projeto impacta em causas que envolvem interesses de hipossuficientes, que estão sem 
renda, doentes e impossibilitados de trabalhar para garantir o seu sustento, ele se relaciona 
diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1 (Erradicação da Pobreza) e 16 
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes) da Agenda 2030 da ONU, e está alinhado à Meta 9 do 
Conselho Nacional de Justiça. 
o) Em setembro de 2020 foi publicada a Portaria nº 1.028, da Direção do Foro, instituindo a 
Comissão de Gestão da Memória Institucional (COGEM/JFPR). 
p) Convênio com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e o Tribunal de 
Justiça do Paraná para o desenvolvimento do projeto de extensão Núcleo de Apoio Técnico 
Judiciário – Indicação de Medicamentos e Evidência Científica. A ideia é subsidiar as decisões 
de juízes e tribunais relacionadas às demandas por tratamentos médicos em razão do 
aumento da judicialização da saúde, por meio da elaboração de pareceres técnicos-
científicos para contribuir no aprimoramento das decisões judiciais. 
q) A Subseção Judiciária de Cascavel realizou mutirão de conciliação em ações ajuizadas pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Os processos envolvem a 
desapropriação parcial/total de imóveis que foram afetados pelas obras de duplicação e 
adequação de capacidade da Rodovia BR-163/PR, trecho compreendido entre Capitão 
Leônidas Marques e Realeza, região oeste do estado. 
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r) A Justiça Federal do Paraná recebeu Ação Civel Pública sobre mudança climática e 
aquecimento global. A ação foi movida pelo Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) para que 
a União Federal seja condenada caso o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), vinculado à Política Nacional sobre a 
Mudança do Clima (PNMC), não seja cumprido. 
s) A Subseção Judiciária de Jacarezinho em parceria com a OAB, 19ª Regional de Saúde, INSS 
e Secretaria de Saúde do município realizaram mais de 800 perícias judiciais em ações 
previdenciárias que estavam atrasadas em razão da pandemia do novo coronavírus. 
t) A JFPR - Subseção Judiciária de Guarapuava firmou acordo com o Centro Universitário 
Campo Real para a utilização consultórios ociosos no Centro para a realização de perícias 
judiciais em ações previdenciárias que estavam atrasadas em razão da pandemia do novo 
coronavírus. 
 
As metas gerais programadas para 2020 foram quase todas realizadas4, tais como: 

Capilarização do PLS para as Subseções Judiciárias do interior; 
Ação de capacitação em sustentabilidade com a participação na ação Quarentena 

Sustentável; 
Verificação das condições das coletas dos resíduos descartados, se estão adequadas, 

se são feitas através de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis ou 
se através de coleta seletiva pela Prefeitura; 

Realização de palestras sobre qualidade de vida descritas no item 6.2, g; 
Indexação dos objetivos dos grupos executores aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 
Ficaram pendentes as reuniões periódicas dos grupos executores, em razão da 

pandemia e fechamento dos prédios, tanto os encontros quanto as ações presenciais foram 
prejudicados. 

Importante ressaltar que grande parte dos cuidados com o PLS encontra-se com a 
Seção de Planejamento e Gestão, unidade composta em 2020 de uma servidora e que 
acumula outras atividades, assim como há acúmulo de atividades também para os 
integrantes de cada grupo executor. Situação agravada pelo teletrabalho obrigatório, 
causado pela pandemia, que provocou a alteração de procedimentos e formas de trabalho, 
acumulando ainda novas demandas. 
 
 
7. PLANOS PARA 2021 
Continuar o projeto de capilarização do PLS para as Subseções Judiciárias do interior e litoral 
e para todas as sedes de Curitiba. 
 
Ações de propagação do tema sustentabilidade para o envolvimento de toda a força de 
trabalho da SJPR, magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e público externo, a 
exemplo do que foi trabalhado na ação Quarentena Sustentável em 2020. 
 
Continuar com as ações de verificação das condições dos resíduos descartados pela 
Subseção Judiciária de Curitiba e integração das Subseções Judiciárias do interior e litoral nas 

                                                 
4
 Ata 4930332. 
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ações para o descarte de resíduos, verificando se através de cooperativas ou associações de 
catadores de materiais recicláveis ou se através de coleta seletiva pela Prefeitura Municipal. 
 
Realização contínua de projetos de qualidade de vida como Mindfulness, Assédio no 
Trabalho, Preparação para a Aposentadoria e Apoio ao Teletrabalho. 
 
Realizar projetos de qualidade de vida como agente motivador e transformador para os 
colaboradores terceirizados, envolvendo ambiente de trabalho, condições físicas, sociais e 
psicológicas. 
 
Acompanhamento da redução da energia elétrica após a instalação da usina fotovoltaica na 
Subseção Judiciária de Londrina. 
 
Fazer uma revisão do PLS da SJPR, integrando os ODS da Agenda 2030 mais efetivamente, 
envolvendo os membros formais e demais interessados da capital e interior. 
 
Quanto aos indicadores do CNJ, considerando a atipicidade do ano de 2020, com o 
fechamento dos prédios não houve o consumo de bens e a geração de resíduos comumente 
percebidos, restando difícil mensurar um percentual numérico para redução ou acréscimo. 
 
Assim, considerando que perdura a pandemia e o fechamento dos prédios para 2021 sem 
nenhum prazo animador, pretende-se no decorrer dos próximos meses, programar no 
mínimo um objetivo específico principal de cada grupo executor, de modo que possa ser 
cuidadosamente planejado, executado e 100% atingido até dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 

 
Pensar global e agir local. 
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Órgão: SJPR

2020

Sigla Variável - Indicador Un de Medida Total 2019 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20  Total 2020 Variação %

2. PAPEL

2.1 CPNRP  Consumo de papel não reciclado próprio  Resmas                  3.758               253               215               136                 -                   -                   -                   -                   27                   7               167               151                 11               967 -74,27%

2.2 CPRP  Consumo de papel reciclado próprio  Resmas                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

2.3 CPP  Consumo de papel próprio  Resmas                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

2.4 CPNRC  Consumo de papel não reciclado contratado  Resmas                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

2.5 CPRC  Consumo de papel reciclado contratado  Resmas                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

2.6 CPC  Consumo de papel contratado  Resmas                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

2.7 CPT  Consumo de papel total  Resmas                  3.758               253               215               136                 -                   -                   -                   -                   27                   7               167               151                 11               967 -74,27%

2.8 GPNRP  Gasto com papel não reciclado próprio  Reais         117.564,40       3.337,07       2.835,85       1.793,84                 -                   -                   -                   -            355,88            92,26       2.201,06       1.990,18          144,98     12.751,12 -89,15%

2.9 GPRP  Gasto com papel reciclado próprio  Reais                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

2.10 GPP  Gasto com papel próprio  Reais         117.564,40       3.337,07       2.835,85       1.793,84                 -                   -                   -                   -            355,88            92,26       2.201,06       1.990,18          144,98     12.751,12 -89,15%

6.1 GTF  Gasto com telefonia fixa  Reais           83.999,52       6.451,76       6.479,90       7.528,50       9.329,10     10.264,37     12.443,08     14.603,66     14.398,45     14.862,10     14.872,81     15.467,28     11.362,95   138.063,96 64,36%

6.2 LTF  Linhas Telefônicas Fixas  Linhas fixas                  2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200            2.200 

6.3 GRTF  Gasto relativo com telefonia fixa  Reais/linha telef. fixa                  38,18              2,93              2,95              3,42              4,24              4,67              5,66              6,64              6,54              6,76              6,76              7,03              5,16            62,76 64,36%

6.4 GTM  Gasto com telefonia móvel  Reais         414.335,82     33.611,07     36.623,27     36.513,81     36.234,16     35.270,91     36.521,59     37.237,90     37.449,06     39.137,57     39.997,29     40.095,43     40.171,57   448.863,63 8,33%

6.5 LTM  Linhas Telefônicas Móveis  Linhas móveis                     436               436               436               436               436               436               436               436               436               436               436               436               436               436 

6.6 GRTM  Gasto relativo com telefonia móvel  Reais/linha telef. móvel                950,31            77,09            84,00            83,75            83,11            80,90            83,77            85,41            85,89            89,77            91,74            91,96            92,14       1.029,50 8,33%

7.1 CE  Consumo de energia elétrica  kWh      4.770.347,30        336.254        436.956        383.347        296.722        173.013        177.866        161.380        168.386        172.973        184.259        211.125        216.536     2.918.817 -38,81%

7.2 CRE  Consumo relativo de energia elétrica  kWh/m²                  40,83              3,70              4,80              4,21              3,26              1,90              1,96              1,77              1,85              1,90              2,03              2,32              2,38            32,09 

7.3 GE  Gasto com energia elétrica  Reais      3.742.629,52   267.846,32   338.130,08   294.115,15   234.417,50   146.224,39   149.812,50   137.043,34   140.046,50   142.147,81   149.976,12   167.076,45   175.335,01     2.342.171 -37,42%

7.4 GRE  Gasto relativo com energia elétrica  Reais/m²                  32,03              2,94              3,72              3,23              2,58              1,61              1,65              1,51              1,54              1,56              1,65              1,84              1,93            25,75 

7.5 NT  Negociação tarifária 

8.1 CA  Consumo de água  m3           17.761,00       1.566,00       1.760,50       1.624,00          568,50          585,00          634,50          320,00          410,00          447,00          467,00          529,50          549,50       9.461,50 -46,73%

8.2 CRA  Consumo relativo de água  m3/m²                    0,15              0,02              0,02              0,02              0,01              0,01              0,01              0,00              0,00              0,00              0,01              0,01              0,01              0,10 

8.3 GA  Gasto com água  Reais         274.472,68     24.126,13     28.536,61     25.755,10       8.647,39       8.664,32       8.831,72       5.652,26       6.479,38       7.201,80       7.513,07       8.326,18       8.463,28   148.197,24 -46,01%

8.4 GRA  Gasto relativo com água  Reais/m²                    2,35              0,27              0,31              0,28              0,10              0,10              0,10              0,06              0,07              0,08              0,08              0,09              0,09              1,63 

9.1 DPA  Destinação de papel  Kg           11.123,68          748,88          636,40          402,56                 -                   -                   -                   -              79,92            20,72          494,32          446,96            32,56       2.862,32 -74,27%

9.2 DPL  Destinação de plásticos  Kg                353,88            38,24            39,12              9,44                 -                   -                   -                   -                1,44              5,76            16,00            19,12                 -            129,12 -63,51%

9.3 DMT  Destinação de metais  Kg                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

9.4 DVD  Destinação de vidros  Kg                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

9.5 CGE  Coleta geral  Kg                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

9.6 TMR  Total de materiais destinados à reciclagem  Kg           11.477,56          787,12          675,52          412,00                 -                   -                   -                   -              81,36            26,48          510,32          466,08            32,56       2.991,44 

9.11 DRS  Destinação de resíduos de saúde  Kg                  55,70                 -                   -                   -                   -                   -              12,30                 -                   -                   -                   -                   -                   -              12,30 -77,92%

13.1 KM  Quilometragem  Km         220.302,00     25.130,00       7.740,00     10.081,00     10.545,00       2.412,00       3.323,00       2.704,00       2.189,00       1.481,00       6.240,00     12.190,00       3.347,00     87.382,00 -60,34%

14.1 CG  Consumo de gasolina  Litro           20.339,26          668,38       1.381,81       1.011,46            44,45          247,23          155,85          482,68          199,94            68,98          715,08          613,88          819,35       6.409,09 -68,49%

14.2 CE  Consumo de etanol  Litro                  53,51                 -                   -                   -                   -              41,61                 -              18,24                 -                   -                   -                   -                   -              59,85 11,85%

14.3 CD  Consumo de diesel  Litro             6.754,73            76,24          283,99          383,87          217,36            91,06          116,64            52,12            68,98          199,94          189,30       1.163,49          251,81       3.094,80 -54,18%

14.4 CGN  Consumo de gás natural  m3                       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  -   

14.5 CRAG  Consumo relativo de álcool e gasolina  litro/veículo                377,64          109,64 

14.6 CRD  Consumo relativo de diesel  litro/veículo                482,48          162,88 

14.7 CRGN  Consumo relativo de gás natural  m³ /veículo 

13. VEÍCULOS

14. COMBUSTÍVEL

ANEXO I - Indicadores Mensais do Plano de Logística Sustentável CNJ

a Justiça Federal do Paraná não possui tratativas visando alteração de regime de tarifas por considerar a tarifa horossazonal verde mais adequada ao perfil de 

7. ENERGIA ELÉTRICA

6. TELEFONIA

8. ÁGUA E ESGOTO

9. GESTÃO DE RESÍDUOS

 

 



JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

PLS | Resultados 2020 | Planos de Ação - 2021 

 

14 de 14 

Órgão: SJPR

2020

Sigla Variável - Indicador Un de Medida Total 2019  Total 2020 
Variação 

%

1.1. MagP Total de cargos de magistrados providos Magistrados

1.2 TPEfet Total de pessoal do quadro efetivo Servidores 1.392              1.397              0,36%

1.3 TPI Total de pessoal que ingressou por cessão ou requisição Servidores 84                   92                   9,52%

1.4 TPSV Total de pessoal comissionado sem vínculo efetivo Servidores -                  -                  -          

1.5 Serv Total de servidores Servidores 1.476              1.489              0,88%

1.6 TFAuxT Total de trabalhadores terceirizados Terceirizados 334                 314                 -5,99%

1.7 TFAuxE Total de estagiários Estagiários 426                 324                 -23,94%

1.8 TFAuxJL Total de juízes leigos Juízes leigos

1.9 TFAuxC Total de conciliadores Conciliadores 12                   6                     -50,00%

1.10 TFAuxV Total de voluntários Vonluntários -                  -                  -          

1.11 TFaux Total da força de trabalho auxiliar Trab. auxiliares 772                 644                 -16,58%

1.12 FTT Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares Trabalhadores 2.248              2.133              -5,12%

1.13 m²Total Área total em metros quadrados m²       116.840,39         90.968,67 -22,14%

3.1 CCA  Consumo de copos descartáveis para água  Centos                5.826                   782 -86,58%

3.2 CCC  Consumo de copos descartáveis para café  Centos                   428                     50 -88,32%

3.3 CCT  Consumo de copos descartáveis total  Centos                6.254                   832 -86,70%

3.4 GCA  Gasto com copos descartáveis para água  Reais         12.105,00           2.103,58 -82,62%

3.5 GCC  Gasto com copos descartáveis para café  Reais                     -                  80,00 

3.6 GCT  Gasto com copos descartáveis total  Reais         12.105,00           2.183,58 -81,96%

4.1 CED  Consumo de embalagens descartáveis para água mineral  Unidade                     -                       -                -   

4.2 CER  Consumo de embalagens retornáveis para água mineral  Unidade                     -                  61,00              -   

4.3 GAED  Gasto com água mineral em embalagens descartáveis  Reais                     -                       -                -   

4.4 GAER  Gasto com água mineral em embalagens retornáveis  Reais           2.968,42              423,34 -85,74%

5.1 QI  Quantidade de impressões  Impressões    2.490.825,00       694.843,00 -72,10%

5.2 QEI  Quantidade de equipamentos de impressão  Equipamentos              485,00              472,00 -2,68%

5.3 PEI  Performance dos equipamentos instalados  Impres./equipam           5.135,72           1.472,13 

5.4 GAS  Gasto com aquisições de suprimentos  Reais       279.764,09         26.552,00 -90,51%

5.5 GAI  Gasto com aquisição de impressoras  Reais                     -                       -                -   

5.6 GCO  Gasto com contratos de terceirização de impressão  Reais         96.893,57                     -   

9.7 DRI  Destinação de resíduos de informática  Kg              200,00                50,00 -75,00%

9.8 DSI  Destinação de suprimentos de impressão  Unidade           2.255,00                     -   

9.9 DPB  Destinação de pilhas e baterias  Kg                20,00                     -   

9.10 DLP  Destinação de lâmpadas  Unidade                     -                  17,00 

9.12 DOB  Destinação de resíduos de obras e reformas  m3                38,25                18,00 -52,94%

10.1 GRB  Gastos com reformas no período-base  Reais       754.576,73    1.432.668,98 89,86%

10.2 GRR  Gastos com reformas no período de referência  Reais       754.576,73 

10.3 VGR  Variação dos gastos com reformas  Percentual 

11.1 GLB  Gastos com contratos limpeza no período-base  Reais    5.237.747,05    4.960.123,80 -5,30%

11.2 M² CONT  Área contratada  m²       114.111,58       114.111,58 0,00%

11.3 GRL  Gasto relativo com contratos limpeza  Reais/m²                45,90                43,47 

11.4 GLR  Gastos com contratos de limpeza no período de referência  Reais 5.185.285,66    5.237.747,05 

11.5 VGL  Variação dos gastos com contratos de limpeza  Percentual 1,01% -5,30%

11.6 GML  Gasto com material de limpeza  Reais       466.848,83         18.988,88 -95,93%

12.1 GVAB  Gastos com contratos de vigilância armada no período-base  Reais    8.367.437,16    8.518.543,97 1,81%

12.2 QVAB  Quantidade de postos de vigilância armada  Postos                     73                     73 0,00%

12.3 GRVA  Gasto relativo com vigilância armada  Reais/posto amado       114.622,43       116.692,38 

12.4 GVDB  Gastos com contratos de vigilância desarmada no período-base  Reais 

12.5 QVD  Quantidade de postos de vigilância desarmada  Postos 

12.6 GRVD  Gasto relativo com vigilância desarmada  Reais/p. desarmado 

12.7 GVTR  Gasto total com contratos de vigilância no período de referência  Reais    8.367.437,16    8.518.543,97 

12.8 VGV  Variação dos gastos com contratos de vigilância  Percentual 

13.2 VG Quantidade de veículos a gasolina Veículos 13                     18 38,46%

13.3 VET Quantidade de veículos a etanol Veículos 0                     -   

13.4 VF Quantidade de veículos flex Veículos 41                     41 0,00%

13.5 VD Quantidade de veículos a diesel Veículos 14                     19 35,71%

13.6 VGN Quantidade de veículos a gás natural Veículos 0                     -   

13.7 VH Quantidade de veículos híbridos Veículos 0                     -   

13.8 VEI Quantidade de veículos elétricos Veículos 0                     -   

13.9 QVE  Quantidade de Veículos Veículos                     68                     78 14,71%

13.10 QVS  Quantidade de veículos de serviço Veículos de serviço                     17                     22 29,41%

13.11 UVS  Usuários por veículo de serviço usuários/veíc. serviço                   132                     97 

13.12 QVM  Quantidade de veículos para transporte de magistrados Veículos de magistrado                     51                     56 9,80%

13.13 UVM  Usuários por veículo de magistrado usuários/veículos

13.14 GMV  Gasto com manutenção de veículos  Reais       142.399,16       158.521,00 11,32%

13.15 GRMV  Gasto relativo com manutenção dos veículos  Reais/veículo           2.094,11           2.032,32 

13.16 GCM  Gastos com contratos de motoristas  Reais                     -                       -                -   

13.17 GRCM  Gasto relativo com contrato de motoristas  Reais/veículo                     -                       -                -   

15.1 PQV Participações em ações de qualidade de vida Participantes 943                1.055 11,88%

15.2 AQV Quantidade de ações de qualidade de vida Ações 7                       9 28,57%

15.3 PRQV Participação relativa em ações de qualidade de vida Percentual por ação 5,99% 5,50%

15.4 PS Participações em ações solidárias Participantes 985                     70 -92,89%

15.5 AS Quantidade de ações solidárias Ações 6                       3 -50,00%

15.6 PRS Participação relativa em ações solidárias Percentual por ação 7,30% 1,09%

15.7 ALNC Ações de inclusão Ações 0                       1 

16.1 ACAP Ações de capacitação e sensibilização Ações 6 1 -83,33%

16.2 PSC Participação em ações de sensibilização e capacitação Participantes 1014 1502 48,13%

16.3 PRSC Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental Percentual por ação 7,52% 70,42%

12. VIGILÂNCIA

13. VEÍCULOS

15. QUALIDADE DE VIDA

16. CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

1. VARIÁVEIS GERAIS
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3 COPOS DESCARTÁVEIS

4. ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA

5. IMPRESSÃO

9. GESTÃO DE RESÍDUOS

10. REFORMAS

11. LIMPEZA

 


