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1. APRESENTAÇÃO: 
 
A apresentação dos resultados do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do 
Paraná referente ao ano de 2019 tem como objetivo divulgar as ações aplicadas e 
objetivos alcançados. Dentre as ações promovidas, destaca-se a adoção de critérios e 
práticas sustentáveis aplicadas às contratações no órgão, com previsão de logística 
reversa, o que auxilia numa gestão mais adequada dos resíduos gerados. Ainda, foi dada 
continuidade à orientação das pessoas que trabalham no órgão a gerir e utilizar, de forma 
consciente, os materiais e serviços, promover o consumo racional entre magistrados, 
servidores, estagiários e prestadores de serviço e elevar a qualidade de vida no trabalho. 
 
 
2. METODOLOGIA: 
 
Os dados ora avaliados tem como base as informações fornecidas pelas Seções de 
Transporte, Almoxarifado, Telecomunicações, Manutenção Predial e Saúde. Ainda, 
compila os registros mais relevantes dos cinco grupos executivos e comissão especial 
constituídos através da Portaria JFPR 283/2016, que instituiu a Comissão Gestora do Plano 
de Logística Sustentável da Seção Judiciária do Paraná. 
 
 
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. ESTRUTURA DOS GRUPOS QUE INTEGRAM O PLS: 
 
A Portaria JFPR 283/2016 institui a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da 
Seção Judiciária do Paraná. Atualmente está vigente a Portaria nº 1295, de 17/09/2019, 
sendo que a Presidência Geral compete ao Diretor Administrativo Gerson de Souza 
Hartmann Junior e Coordenação Científica da Juíza Federal Sílvia Regina Salau Brollo, com 
assessoramento da Supervisora da Seção de Planejamento e Gestão, Carla Sarturi, e da 
Supervisora da Seção de Comunicação Social, Valeria Cristina Cabello Araújo. Os 
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integrantes são divididos em cinco grupos executores e uma comissão especializada em 
Sensibilização Institucional, Relações Interinstitucionais e Divulgação. 
 
4.1. COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
 
Presidência: Marcos Venício Holanda (Supervisor da Seção de Compras) 
Luciane Cristina Muller (Oficial de Gabinete da Direção do Foro) 
Rodrigo de Souza Loro (Supervisor da Seção de Contratos) 
Sabrina Fernandes Arduíno (1ª Turma Recursal) 
 
Parágrafo único. Compete ao grupo executor Compras e Contratações Sustentáveis 
planejar, definir e acompanhar ações relativas a políticas de compras e contratações 
públicas a fim de alinhá-las aos valores da Justiça Federal estabelecidos na Resolução CJF 
313/2014, em especial Responsabilidade Ambiental; observar a integração dos aspectos 
ambientais, econômicos e sociais do desenvolvimento sustentável; definir e apurar 
indicadores de desempenho periodicamente. 
 
4.2. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTES 
 
Presidência: Mariana Almeida Passos de Freitas (Supervisora da Seção de Feitos 
Ambientais, Agrários e Criminais da 11ª Vara) 
Werveson Jaques Rocha (Supervisor do Setor de Manutenção Predial) 
Osvaldo Haruo Takeya (Supervisor da Seção de Almoxarifado) 
Fabiola Ratton Kummer (21ª Vara Federal de Curitiba) 
 
Compete ao grupo executor Racionalização e Consumo Conscientes planejar e 
acompanhar ações que instituam práticas de consumo responsável, sustentável e racional 
dos recursos da Justiça Federal do Paraná e que combatam todas as formas de desperdício 
dos bens públicos e recursos naturais, bem como definir e apurar indicadores de 
desempenho periodicamente. 
 
4.3. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
Presidência: Allan Berno Carvalho (Supervisor da Seção de Saúde) 
Rogério Rossler Afonso (Diretor do Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento 
Humano) 
Laura Cristina Coelho Schabatura (Supervisora da Seção de Acompanhamento ao Servidor) 
Paula Chueire Lopes de Barros (Supervisora-Assistente do Setor de Promoção à Saúde) 
 
Compete ao grupo executor Qualidade de Vida no Trabalho desenvolver ferramentas de 
melhoria da qualidade de vida no trabalho que estimulem o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos colaboradores e o aprimoramento das condições e instalações físicas da 
Justiça Federal do Paraná 
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4.4. CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
 
Presidência: Aline Soares Pereira de Menezes (Supervisora da Seção de Ensino à Distância) 
Ana Maria Ribelato Stangarlin (Supervisora da Seção de Desenvolvimento Humano) 
Diego Ricardo Lopes Venâncio (Supervisor-Assistente do Setor de Apoio à Capacitação) 
 
Compete ao grupo executor sensibilizar e capacitar o corpo funcional, força de trabalho 
auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas, para o consumo consciente e 
a responsabilidade socioambiental no âmbito da instituição; bem como definir e apurar 
indicadores de desempenho periodicamente. 
 
4.5. ELIMINAÇÃO SUSTENTÁVEL E GESTÃO DE RESÍDUOS 
 
Presidência: Andrea Vilatore Assef (Assessora da Direção do Foro) 
Pedro Silvestre Bueno (Supervisor da Seção de Apoio e Logística) 
Eduardo Tochetto (Supervisor-Assistente do Setor de Projetos) 
Simone Pedroso Ribeiro (Diretora do Núcleo de Conciliações) 
 
Compete ao grupo executor Eliminação Sustentável e Gestão de Resíduos o planejamento, 
acompanhamento e promoção de ações para redução da geração de resíduos, sua 
destinação adequada, coleta seletiva, e inclusão socioeconômica de catadores/coletores 
de materiais recicláveis, bem como definir e apurar indicadores de desempenho." 
 
4.6. Comissão especializada em SENSIBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL, RELAÇÕES 
INTERINSTITUCIONAIS e DIVULGAÇÃO 
 
Presidência: Marina Constantino Max (Diretora de Secretaria da 7ª Vara de Londrina) 
Wagner Caetano Bruginski (Diretor de Secretaria da 11ª Vara Federal de Curitiba) 
Valéria Cristina Cabello Araújo (Supervisora da Seção de Comunicação Social) 
 
Compete à Comissão especializada em Sensibilização Institucional e Relações 
Interinstitucionais e Divulgação o planejamento, o acompanhamento e a promoção de 
ações para a construção de uma nova cultura institucional, criando o ambiente propício 
para a implementação eficiente, eficaz e efetiva das ações de iniciativa dos grupos 
executivos, além de estabelecer parcerias interinstitucionais para viabilização de sua 
execução e criar estratégias de divulgação e fomento da disseminação de boas práticas 
entre os agentes envolvidos. 
 
Ainda, em relação aos servidores que integram o PLS, resta importante destacar que com 
o intuito de ampliar as práticas de sustentabilidade às Subseções Judiciárias desta 
Seccional, após indicações dos Diretores do Foro, a partir da reunião realizada no mês de 
novembro de 2019, passaram a participar, através de videoconferência, os servidores das 
localidades de Apucarana; Cascavel; Campo Mourão; Guarapuava; Maringá e Umuarama. 
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4.7. 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. 
 
As atividades e objetivos de cada grupo executor são definidas em reuniões periódicas, e 
documentadas em processos administrativos próprios, conforme segue: 
 
0006970-21.2017.4.04.8003- Compras e Contratações Sustentáveis; 
0006971-06.2017.4.04.8003- Racionalização e Consumo Conscientes; 
0006973-73.2017.4.04.8003 – Qualidade de Vida no Trabalho; 
0006974-58.2017.404.8003 – Capacitação Socioambiental; 
0006975-43.2017.404.8003 – Eliminação Sustentável e Gestão de Resíduos; 
0006972-88.2017.404.8003 –Comissão Especializada em Sensibilização Institucional, 
Relações Interinstitucionais e Divulgação. 
 
 
5. RESULTADOS OBTIDOS EM 2019 
 

 
 

Evolução da geração de resíduos poluentes

Variação

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015

Consumo de papel Resmas 6.951,00          6.643,00          5.654,00          4.814,00          3.758,00          -46%

Gasto com papel Reais 72.238,00        132.454,96      -                   68.950,00        117.564,40      63%

Gasto com telefonia fixa Reais 82.554,88        89.638,90        77.798,42        88.826,34        83.999,52        2%

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

Gasto com telefonia móvel Reais 614.868,19      717.414,49      481.187,52      456.733,84      414.335,82      -33%

Linhas Telefônicas móveis nº 484,00             484,00             487,00             486,00             476,17             -2%

Consumo de energia elétrica kWh 5.438.396,35   4.775.216,00   4.715.553,00   4.486.882,00   4.770.347,30   -12%

Gasto com energia elétrica Reais 3.643.213,33   3.242.304,16   3.140.399,27   3.468.049,76   3.742.629,52   3%

Consumo de água m3 21.413,00        18.434,00        20.232,00        19.213,00        17.761,00        -17%

Gasto com água Reais 208.915,88      214.311,06      270.196,48      275.259,41      274.472,68      31%

Destinação de papel Kg 17.625,00        11.051,81        14.643,86        13.158,68        11.123,68        -37%

Destinação de plásticos Kg 1.531,00          1.154,92          950,32             703,88             353,88             -77%

Destinação de resíduos de saúde Kg 80,20               74,80               67,80               67,70               55,70               -31%

Consumo de gasolina Litro 21.541,08        20.452,82        16.908,63        21.626,52        20.339,26        -6%

Consumo de etanol Litro 1.626,91          1.546,28          41,27               497,59             53,51               -97%

Consumo de diesel Litro 8.971,10          9.776,11          11.051,99        8.574,10          6.754,73          -25%

Consumo de copos descartáveis p/água Cento 8.608,00          5.922,00          5.675,00          4.217,00          5.826,41          -32%

Consumo de copos descartáveis p/café Cento 1.931,00          784,00             529,00             444,00             428,80             -78%

Gasto com copos descartáveis p/água Reais 30.980,40        27.000,00        4.928,20          -                   12.105,00        -61%

Gasto com copos descartáveis p/café Reais 3.922,00          6.872,42          -                   -                   -                   -100%

Fonte: PLS

Períodos (anos)
Indicadores Unid.
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6. AÇÕES SUSTENTÁVEIS DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS DO PLS 
 
6.1. Compras e Contratações Sustentáveis 
 
Aperfeiçoar os critérios de contratação. 
Objetivo: Licitações e compras sustentáveis: Promover as licitações sustentáveis na Justiça 
Federal, por meio da adoção de critérios técnicos de sustentabilidade nas compras e 
contratações e consequente substituição de insumos e materiais por produtos que 
provoquem menor impacto ambiental. 
 
Aquisição de computadores com critérios de sustentabilidade (Rohs) 
Aquisição de papel que sejam certificados como FSC 
Exigência de selo PROCEL em aquisições de lâmpadas e derivados 
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 a serem 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 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 
 
Foram realizadas as seguintes ações de promoção de saúde e qualidade de vida no 
trabalho, acompanhadas por este grupo: 
a) Ginástica laboral: esta ação continua ativa em todas as Subseções do Estado, sendo que 
foi feita ação de divulgação para incentivar a participação dos magistrados e servidores e 
ação "Dia do Desafio" em 29/05/2019 em Curitiba, cujo propósito era estimular a prática 
de exercícios físicos; 
b) Quick massage: presente neste exercício em 9 subseções: Curitiba (sede Cabral e sede 
Centro), Francisco Beltrão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Telêmaco Borba, Londrina, Maringá, 
Ponta Grossa e Umuarama. Outras subseções não manifestaram interesse na implantação 
desta ação; 
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c) Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul: foram promovidas ações de 
educação em saúde por meio de textos informativos, iluminação do prédios da SJPR, 
distribuição de adesivos e realização de palestras: prevenção do suicídio/depressão, 
ministrada pelo Dr. Saint Clair Bahls; prevenção do câncer de mama/saúde feminina, 
ministrada pela Dr. Elise Nara Sanfelice e prevenção do câncer de próstata/saúde 
masculina, ministrada pelo Dr. Thiago Hota, respectivamente em setembro, outubro e 
novembro. As palestras foram realizadas em Curitiba, com transmissão para as outras 
subseções. 
d) Oficinas de Teletrabalho: foram realizadas em 70 unidades desta Seção Judiciária no 
mês de agosto, envolvendo os servidores que realizam teletrabalho e suas chefias. 
e) Pesquisa de Doutorado em Ergonomia e Teletrabalho: estudo foi autorizado pela 
Direção do Foro da SJPR em setembro de 2019 e desde então a pesquisadora Evelise Dias 
Antunes, sob orientação da Professora Drª Frida Marina Fisher, da Universidade de São 
Paulo vêm realizando estudos focais com chefias de servidores que realizam teletrabalho. 
f) Proposta de Programa de Mindfullness (Meditação no ambiente corporativo): ainda em 
apreciação na Direção do Foro. 
g) Curso de Primeiros Socorros: o treinamento foi ministrado pela servidora da Defesa 
Civil, Vanessa Lopes, e realizado para duas turmas, totalizando 77 servidores, em 
setembro e novembro de 2019. Para o próximo ano, será proposto ampliar o número de 
turmas e aumentar a carga horária para aprofundar o conteúdo do curso, assim como 
ofertá-lo remotamente às subseções do interior; 
h) Proposta de Programa de Preparação para Aposentadoria: adiado para 2020 
i) Implantação da Comissão de Combate ao Assédio e Discriminação: em apreciação na 
Direção do Foro. 
 
6.3.Capacitação Socioambiental 
 
Promoção da conscientização dos servidores e público em geral sobre sustentabilidade, 
em vídeos disponibilizados no canal do Youtube “Educação Corporativa JFPR", nos 
seguintes assuntos: Vídeo nº 01: Uso e descarte de canudos plásticos, Vídeo nº 02: O 
problema dos copos plásticos, Vídeo nº 03: Descarte de Resíduos Sólidos, Vídeo nº 04: 
Dicas de Sustentabilidade em Dias Quentes, Vídeo nº 05: Minuto Sustentável, Vídeo nº 06: 
Descarte do Lixo na JFPR. 
 
6.4. Eliminação Sustentável e Gestão de Resíduos 
 
a) Foi autorizado o aditivo ao Termo de Acordo nº 011/2017, firmado com a Catamare - 
Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Curitiba e Região 
Metropolitana (3779681), para acrescentar o lixo eletrônico ao objeto do acordo que é a 
coleta e destinação de resíduos sólidos recicláveis. 
b) tampas plásticas em geral, lacres de bebidas em lata, pilhas e cápsulas da Dolce Gusto 
podem ser descartados na 10ª Vara Federal, que dará a devida destinação 
 



PLS JFPR | Resultados 2019 | Planos de Ação - 2020 

8 de 9 

6.5. Comissão Especializada em Sensibilização Institucional, Relações Interinstitucionais 
e Divulgação 
 
Em 2019 foram realizadas diversas ações de sensibilização e divulgação institucional 
vinculadas ao PLS, dentre elas: 
a) Campanha de arrecadação de lenços para cabelo alusivos à Campanha Outubro Rosa; 
b) A Comissão visitou a Associação de Amigos do Hospital de Clínicas do Paraná, tendo 
sido recebida pelo Sr. Edélcio Jacomassi (Superintendente da Associação). A visita teve por 
objetivo realizar a entregar dos itens arrecadados pela Campanha Outubro Rosa e firmar 
parceria para apoio aos futuros eventos promovidos pela entidade. 
c) Comissão em conjunto com o voluntariado da Justiça Federal do Paraná e Direção do 
Foro efetuou a entrega in loco dos presentes arrecadados pela Árvore Solidária da JFPR ao 
Instituto Viver Bem (instituição sem fins lucrativos) que trabalha na recuperação de 
pessoas em situação de rua ou que estão abandonando o vício em drogas e álcool, 
localizada em Mandirituba. 
d) Campanha Árvore Solidária da JFPR para arrecadação de alimentos, kits de higiene e 
presentes, no mês de dezembro. 
e) Também foram divulgadas ações vinculadas ao PLS realizadas pelas Subseções 
Judiciárias do interior. 
f) Foram realizadas campanhas de sensibilização para a redução do consumo de energia 
elétrica e descarte correto de medicamentos vencidos/não utilizados, além de ações de 
divulgação dos eventos promovidos pela SJPR vinculados aos eventos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU. 
 
 
7. PLANOS 2020 
 
O novo modelo de correição (Correição 360), que será permanente, e o Projeto PertenSer 
para a Futuridade, ressaltando que ambos têm pontos em comum com o PLS. 
 
Sensibilizar para a necessidade de capilarização do PLS para as Subseções Judiciárias do 
interior e litoral e para os outros prédios de Curitiba. 
 
Ações de capacitação em sustentabilidade, podendo ter enfoque uma data específica, por 
exemplo, o dia da árvore, o dia do meio ambiente, a semana Lixo Zero, pois foi detectada 
a necessidade de maior divulgação de como deve ser feita a separação do lixo (orgânico e 
reciclável), pilhas, isopor, cápsulas de café, medicamentos, lâmpadas e material de 
informática. 
 
Ações para verificar se as condições dos resíduos descartados pela Subseção Judiciária de 
Curitiba estão adequadas e integrar as Subseções Judiciárias do interior e litoral nas 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. 
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Realização de projetos de qualidade de vida como Mindfulness, Assédio no Trabalho e 
Preparação para a Aposentadoria. 
 
Indexação dos grupos aos Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
da ONU (ODS). 
 
Acompanhamento da redução da energia elétrica após a instalação da usina fotovoltaica 
na Subseção Judiciária de Londrina. 
 
Diminuir a quantidade de cestos de lixo nas unidades para reduzir o serviço das 
terceirizadas e conscientização dos servidores sobre a destinação correta dos resíduos. 
 
Estudar a possibilidade de adesão à A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública, 
uma vez que o PLS possui foco genérico e a A3P um foco em ações mais concretas, bem 
como se inteirar do conteúdo do site do Ministério do Meio Ambiente, pois há boas 
práticas ambientais parecidas com as existentes na JFPR e que são objeto de premiações 
em concursos existentes. 
 
O Plano de Trabalho de cada comissão encontra-se nos respectivos processos indicados no 
item 4.7. 
 


