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 O Plano de Logística Sustentável do Poder Judi-
ciário goiano (PLS), sexênio 2021/2026, foi elaborado em 
conformidade com a política de sustentabilidade insti-
tuída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio 
da Resolução nº 400/2021, que dispõe que os órgãos do 
Poder Judiciário devem adotar modelos de gestão orga-
nizacional com processos estruturados que promovam a 
sustentabilidade, com ações ambientalmente corretas, 
economicamente viáveis e socialmente justas e inclusi-
vas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, 
em busca de um desenvolvimento nacional sustentável.

 O PLS constitui instrumento que se alinha ao Pla-
no Estratégico do sexênio (2021-2026), especificamente ao 
macrodesafio “Promover a Sustentabilidade”, disposto na 
Resolução CNJ nº 325/2020, que dispõe sobre a Estratégia 
Nacional do Poder Judiciário, com objetivos e responsabi-
lidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, 
mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, 
que permitirão o estabelecimento e o acompanhamento 
das iniciativas de sustentabilidade, racionalização e quali-
dade, que objetivem uma melhor eficiência do gasto pú-
blico e da gestão dos processos de trabalho, considerando 
a visão sistêmica do Poder Judiciário goiano.

1. APRESENTAÇÃO
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 Por conseguinte, este plano configura-se como 
instrumento de Governança ao reunir parâmetros institu-
cionais, sob as seguintes perspectivas: da economicidade; 
técnica e ético-social; e sob os eixos temáticos: Racionali-
zação dos recursos orçamentários; Sensibilização e capa-
citação; Obras e serviços de engenharia; Gestão dos resí-
duos gerados; Qualidade de vida no ambiente de trabalho 
e solidariedade; Licitações e contratos da Administração, 
que em conjunto com os demais planos acessórios, tem 
por objetivo desenvolver iniciativas eficazes, responsáveis 
e transparentes em todos os níveis no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás.
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 A elaboração do Plano de Logística Sustentável 
(PLS), contou com a participação de várias unidades. Na 
ocasião, foram difundidos os indicadores de desempe-
nho mínimos para avaliação do desenvolvimento am-
biental, social e econômico, conforme Anexo, da Reso-
lução CNJ nº 400/2021. E, desta elaboração, foi possível 
constituir três perspectivas, quais sejam:

1.  Economicidade dos recursos por meio da racionaliza-
ção na utilização de insumos e na promoção do consu-
mo sustentável.

2.  Técnica, adoção de ações ecoef icientes, buscando 
a utilização de energia limpa e a gestão adequada de 
resíduos.

3.  Ético-social, visa fortalecer a sustentabilidade pela 
conscientização dos limites de uso dos recursos e pela 
construção de um compromisso social mais efetivo com 
o desenvolvimento sustentável.

2. METODOLOGIA
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 A partir das perspectivas foram elaborados seis 
eixos temáticos:

1.  Racionalização dos recursos orçamentários: instituir 
novas práticas de sustentabilidade e racionalização dos 
recursos orçamentários, pautados na ef iciência do gasto 
público e na melhoria contínua da gestão dos serviços;

2.  Sensibilização e capacitação: promover a capacitação 
e a sensibilização da força de trabalho, sobre a impor-
tância do consumo consciente, combate ao desperdício, 
redução de custos, economia e ef iciência na aplicação 
dos recursos;

3.  Obras e serviços de engenharia: adotar tecnologias 
e processos de trabalho sustentáveis nas obras e servi-
ços de engenharia para à manutenção das instalações 
existentes e construção de novas edif icações do Poder 
Judiciário goiano;

4.  Gestão dos resíduos gerados:  adequar à gestão do 
descarte de resíduos, visando sua redução, promover a co-
leta seletiva, a reciclagem e reuso de materiais decorren-
tes das atividades do Poder Judiciário Goiano, e a inclusão 
socioeconômica dos catadores de resíduos;
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5.  Qualidade de vida no ambiente de trabalho e soli-
dariedade: promover participações da força de trabalho 
dos(as) magistrados(as), servidores(as) e demais colabora-
dores(as) em ações de qualidade de vida e em ações soli-
dárias, mantendo o equilíbrio entre o trabalho, saúde e a 
vida pessoal;

6.  Promover a manutenção dos critérios de sustentabili-
dade nos processos de licitações, compras e aquisições de 
serviços, bem como, revisar os existentes.

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE - IDS

 A Resolução CNJ n. 400/2021, traz um rol de 18 
indicadores diferentes com subdivisões e características 
próprias a serem monitorados no Plano de Logística 
Sustentável (PLS).

 O IDS é um indicador sintético que avalia em uma 
única dimensão, o resultado combinado de vários indica-
dores distintos. 

 Foram considerados os seguintes indicadores:

• Consumo de energia elétrica (kWh) por metro 
quadrado: medindo assim o consumo relativo de 
energia em relação à área total do órgão (indicador 
CRE).
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• Consumo de água (m3) por metro quadrado: me-
dindo assim o consumo relativo de água e esgoto, em 
relação à área total do órgão (indicador CRA).

• Número de usuários por veículo: pela razão entre o 
total de trabalhadores do órgão e o total de veículos 
próprios ou locados (inclusive veículos para magistra-
dos, de serviço ou de carga) [razão entre as variáveis 
FTT/(QVE)].

• Consumo de copos descartáveis per capita: pela ra-
zão entre o número de centos de copos para água e 
para café e o total de trabalhadores do órgão (razão 
entre as variáveis CCT/FTT).

• Consumo de papel per capita: com o cômputo do to-
tal de papel utilizado, em resmas, em relação ao total 
de trabalhadores do órgão (razão entre as variáveis 
CPT/FTT).

• Destinação de material para reciclagem em relação 
à força de trabalho total: soma, em kg, dos resíduos 
secos recicláveis pela quantidade total de trabalhado-
res do órgão, incluindo destinação de papel, plástico, 
vidro, metal e coleta geral (razão entre as variáveis TMR/
FTT).

• Consumo de água envasada descartável per capita: 
pela razão entre o volume de garrafas descartáveis de 
água mineral o número de trabalhadores do órgão. 
Não foi considerado o consumo de água retornável 
(galão), em razão da existência de localidades com 
água imprópria para consumo por meio de filtros 
(razão entre as variáveis CED/FTT).
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• Gasto de telefonia fixa e móvel: em relação à quan-
tidade de linhas fixas e móveis, medindo assim o cus-
to médio por linha telefônica [razão entre as variáveis 
(GTF+GTM) /(LTF+LTM)].

• Quantidade de impressoras per capita: razão entre 
a quantidade de equipamentos de impressão em rela-
ção ao total de trabalhadores do órgão (razão entre as 
variáveis QEI/FTT).

• Participação relativa em ações de qualidade de 
vida: representa o percentual da força de trabalho que 
participou de ações de qualidade de vida no trabalho 
(quantidade de participações em ações de qualidade 
de vida dividida pelo produto entre total de trabalha-
dores do órgão e o número de ações realizadas) (indi-
cador PRQV).

• Participação relativa em ações de capacitação 
socioambiental: representa o percentual da força 
de trabalho que participou de ações de capacitação 
e sensibilização socioambiental (quantidade de 
participações em ações de capacitação dividida pelo 
produto entre total de trabalhadores do órgão e o 
número de ações realizadas) (indicador PRSC).

• Participação relativa em ações solidárias: represen-
ta o percentual da força de trabalho que participou 
de ações solidárias (quantidade de participações em 
ações solidárias dividida pelo produto entre total de 
trabalhadores do órgão e o número de ações realiza-
das) (indicador PRS).
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Estratégia 
Nacional do 

Poder Judiciário 
(2021-2026)

Plano Estratégico 
do TJGO (sexênio)

Política de 
Sustentabilidade 

no âmbito do 
Poder judiciário 

(Resolução 
400/2021, CNJ)

Plano de 
Logística 

Sustentável

(2021-2026)

PERSPECTIVAS EIXOS TEMÁTICOS VARIÁVEIS E INDICADORES MÍNIMOS INICIATIVAS

Economicidade dos 
recursos por meio da 
racionalização na uti-
lização de insumos e 
na promoção do con-
sumo sustentável.

• Racionalização dos recursos orçamentários: instituir no-
vas práticas de sustentabilidade e racionalização dos re-
cursos orçamentários, pautados na eficiência do gasto 
público e na melhoria contínua da gestão dos serviços;

• Licitações e contratos da Administração: revisar con-
tinuamente os contratos de compra ou aquisições de 
serviços para manutenção dos critérios, práticas e dire-
trizes de sustentabilidade e de responsabilidade socio-
ambiental.

.   Papel;

.   Copos descartáveis;

.   Água envasada em embalagem plástica;

.   Impressão;

.   Energia elétrica;

.   Água e esgoto;

.   Apoio ao serviço administrativo;

.   Aquisições e contratações;

.   Limpeza;

.   Vigilância;

.   Telefonia;

.   Veículos;

.   Combustível.

Racionalização e con-
sumo consciente dos 
insumos visando o aper-
feiçoamento contínuo da 
eficiência do gasto pú-
blico no Poder Judiciário 
goiano.

Técnica, adoção de 
ações ecoeficientes, 
buscando a utilização 
de energia limpa e a 
gestão adequada de 
resíduos.

• Gestão dos resíduos gerados: adequar à gestão do 
descarte de resíduos, visando sua redução, promover 
a coleta seletiva, a reciclagem e reuso de materiais de-
correntes das atividades do Poder Judiciário Goiano, e 
a inclusão socioeconômica dos catadores de resíduos;

• Obras e serviços de engenharia: adotar tecnologias e 
processos de trabalho sustentáveis nas obras e servi-
ços de engenharia para à manutenção das instalações 
existentes e construção de novas edificações do Poder 
Judiciário goiano.

• Gestão de resíduos;

• Reformas e construções. 

Monitorar a geração de re-
síduos e a sua correta des-
tinação em observância 
à legislação e as normas 
pertinentes pelo Poder 
Judiciário goiano.

Ético-social, visa for-
talecer a sustentabi-
lidade pela conscien-
tização dos limites 
de uso dos recursos 
e pela construção de 
um compromisso so-
cial mais efetivo com 
o desenvolvimento 
sustentável.

• Qualidade de vida no ambiente de trabalho e solida-
riedade: promover participações da força de trabalho 
dos(as) magistrados(as), servidores(as) e demais colabo-
radores(as) em ações de qualidade de vida e em ações 
solidárias, mantendo o equilíbrio entre o trabalho, saúde 
e a vida pessoal;

• Sensibilização e capacitação: promover a capacitação e 
a sensibilização da força de trabalho, sobre a importân-
cia do consumo consciente, combate ao desperdício, 
redução de custos, economia e eficiência na aplicação 
dos recursos.

• Qualidade de vida;

• Capacitação em sustentabilidade.

Promover ações de sen-
sibilização e capacitação 
em sustentabilidade, via-
bilizando maior participa-
ção em ações de qualida-
de de vida no trabalho e 
ações solidárias para ma-
gistradas, magistrados, 
servidoras, servidores e 
auxiliares do Poder Judici-
ário goiano.

3. ALINHAMENTO DO PLS AO PLANO ESTRATÉGICO DO TJGO (2021-2026)
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4. PERSPECTIVAS, EIXOS 
TEMÁTICOS E INICIATIVAS

INICIATIVA  1

Racionalização e consumo consciente 
dos insumos visando o aperfeiçoamento 
contínuo da eficiência do gasto público no 
Poder Judiciário goiano

Perspectiva
Economicidade dos recursos por meio da 
racionalização na utilização de insumos e na 
promoção do consumo sustentável.

Eixo Temático

Racionalização dos recursos orçamentários: 
instituir novas práticas de sustentabilidade e 
racionalização dos recursos orçamentários, 
pautados na eficiência do gasto público e na 
melhoria contínua da gestão dos serviços;

Licitações e contratos da Administração: 
revisar continuamente os contratos de 
compra ou aquisições de serviços para 
manutenção dos critérios, práticas e diretrizes 
de sustentabilidade e de responsabilidade 
socioambiental.

Fórmula de 
Cálculo

Papel

CPP – Consumo de papel próprio;

GPP – Gasto com papel próprio;

CPC - Consumo de papel contratado.

Copos descartáveis

CC – Consumo de copos descartáveis;

GC – Gasto com copos descartáveis.
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Água envasada em embalagem plástica

CED – Consumo de embalagens descartáveis 
para água mineral;

CER – Consumo de embalagens retornáveis 
para água mineral;

GAED – Gasto com água mineral em 
embalagens descartáveis;

GAER – Gasto com água mineral em 
embalagens retornáveis.

Impressão

QI - Quantidade de impressões;

QEI – Quantidade de equipamentos de 
impressão;

QIP – Quantidade de impressões per capita;

GCI – Gasto com contratos de terceirização de 
impressão.

Energia Elétrica

CEE – Consumo de energia elétrica;

CRE – Consumo de energia elétrica por m2;

GEE – Gasto com energia elétrica;

GRE – Gasto com energia elétrica por m2;

Uso de energia alternativa;

NT – Negociação tarifária.

Água e Esgoto

CA – Consumo de água;

CRA – Consumo de água por m2;

GA – Gasto com água;

GRA – Gasto com água por m2.
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Limpeza

GLB – Gastos com contratos de limpeza no 
período-base;

m² Cont – Área contratada;

GRL – Gasto com contratos limpeza por m2;

GML – Gasto com material de limpeza.

Vigilância

GV – Gastos com contratos de vigilância 
armada e desarmada;

QPV – Quantidade total de pessoas 
contratadas para o serviço de vigilância 
armada e desarmada;

GRV - Gasto médio com contrato de vigilância 
armada e desarmada;

GVe - Gasto com contrato de vigilância 
eletrônica.

Telefonia

GTF – Gasto com telefonia fixa;

LTF - Linhas Telefônicas Fixas;

GRTF – Gasto relativo com telefonia fixa;

GTM – Gasto com telefonia móvel;

LTM - Linhas Telefônicas Móveis;

GRTM – Gasto relativo com telefonia móvel.
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Veículos

Km – Quilometragem

VGEF – Quantidade de veículos a gasolina, 
etanol e flex;

VD – Quantidade de veículos a diesel;

VAlt – Quantidade de veículos movidos por 
fontes alternativas;

QVe – Quantidade de veículos;

QVS – Quantidade de veículos de serviço;

UVS – Usuários por veículo de serviço;

QVM – Quantidade de veículos destinados à 
locomoção de magistrados(as);

UVM – Usuários por veículo destinado à 
locomoção de magistrados(as);

GMV – Gasto com manutenção de veículos;

GRMV – Gasto relativo com manutenção por 
veículo;

GCM – Gastos com contratos de motoristas;

GRCM – Gasto com contrato de motoristas por 
veículo;

GCV - Gasto com contratos de agenciamento 
de transporte terrestre.

Combustível

CG – Consumo de gasolina;

CE – Consumo de etanol;

CD – Consumo de diesel;

CRAG – Consumo de gasolina e etanol por 
veículo;

CRD – Consumo de diesel por veículo;

GC – Gasto com combustível.
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Apoio ao serviço administrativo

GCGraf - Gastos com serviços gráficos no 
período-base.

Aquisições e contratações

ACR – Aquisições e contratações realizadas 
no período-base;

ACS - Aquisições e contratações sustentáveis 
realizadas no período-base;

PCS - Percentual de Aquisições e Contratações 
Sustentáveis sobre a totalidade.

Fonte de 
dados

• Núcleo de Responsabilidade Social e 
Ambiental (NURSA);

• Diretoria Administrativa;

• Diretoria de Obras.

Metodologia

Será monitorado continuamente o consumo 
e gasto, geração de resíduos, gestão de 
impressões e as despesas com contratações 
de papel, copos descartáveis, água envasada 
em embalagem plástica; impressão, energia 
elétrica, água e esgoto, apoio ao serviço 
administrativo, aquisições e contratações, 
limpeza, vigilância, telefonia, veículos e 
combustível, visando a racionalização e 
consumo consciente.

Periodicidade/
Data de 

Apuração
Mensal/Anual



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

PLS 2021/2023 18

INICIATIVA  2

Monitorar a geração de resíduos e a sua 
correta destinação em observância à 
legislação e as normas pertinentes pelo 
Poder Judiciário goiano

Perspectiva
Técnica, adoção de ações ecoeficientes, 
buscando a utilização de energia limpa e a 
gestão adequada de resíduos.

Eixo Temático

Gestão dos resíduos gerados: adequar à gestão 
do descarte de resíduos, visando sua redução, 
promover a coleta seletiva, a reciclagem e 
reuso de materiais decorrentes das atividades 
do Poder Judiciário Goiano, e a inclusão 
socioeconômica dos catadores de resíduos;

Obras e serviços de engenharia: adotar 
tecnologias e processos de trabalho 
sustentáveis nas obras e serviços de engenharia 
para à manutenção das instalações existentes 
e construção de novas edificações do Poder 
Judiciário goiano;

Fórmula de 
Cálculo

Reformas e construções

GRef - Gastos com reformas no período-base;

GConst - Gastos com construção de novos 
edifícios no período-base

Gestão de Resíduos

DPa – Destinação de resíduos de papel;

DPl – Destinação de resíduos de plásticos;

DMt – Destinação de resíduos de metais;

DVd – Destinação de resíduos de vidros;

CGe – Coleta geral;

TMR – Total de materiais destinados à 
reciclagem;
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DEl – Destinação de resíduos eletroeletrônicos;

DImp - Destinação de resíduos de suprimentos 
de impressão;

DPB – Destinação de resíduos de pilhas e 
baterias;

DLp – Destinação de resíduos de lâmpadas;

DRS – Destinação de resíduos de saúde;

DOB – Destinação de resíduos de obras e 
reformas.

Fonte de 
dados

• Núcleo de Responsabilidade Social e 
Ambiental;

• Diretoria de Administrativa

Metodologia

Serão monitorados os gastos relacionados a 
obras e reformas, a geração de resíduos e a sua 
correta destinação em observância a legislação 
e em conformidade com a Resolução CNJ  
nº 114/2010, que dispõe sobre o planejamento, 
a execução e o monitoramento de obras no 
poder judiciário.

Periodicidade/
Data de 

Apuração
Mensal/Anual
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INICIATIVA  3

Promover ações de sensibilização 
e capacitação em sustentabilidade, 
viabilizando maior participação em ações 
de qualidade de vida no trabalho e ações 
solidárias para magistradas, magistrados, 
servidoras, servidores e auxiliares do Poder 
Judiciário goiano

Perspectiva

Ético-social, visa a fortalecer a sustentabilidade 
pela conscientização dos limites de uso 
dos recursos e pela construção de um 
compromisso social mais efetivo com o 
desenvolvimento sustentável.

Eixo Temático

Qualidade de vida no ambiente de trabalho 
e solidariedade: promover participações da 
força de trabalho dos(as) magistrados(as), 
servidores(as) e demais colaboradores(as) 
em ações de qualidade de vida e em ações 
solidárias, mantendo o equilíbrio entre o 
trabalho, saúde e a vida pessoal;

Sensibilização e capacitação: promover a 
capacitação e a sensibilização da força de 
trabalho, sobre a importância do consumo 
consciente, combate ao desperdício, redução 
de custos, economia e eficiência na aplicação 
dos recursos;

Fórmula de 
Cálculo

Capacitação em sustentabilidade

PRCap = (PCap / (FTT x Acap)) x 100 

PRCap – Percentual de participantes em ações 
de capacitação em sustentabilidade

PCap – Participação em ações de capacitação 
socioambiental, conforme item 18.3; 

Cap – Ações de capacitação socioambiental, 
conforme item 18.1;

FTT – Força de trabalho total de magistrados(as), 
servidores(as) e auxiliares, conforme item 1.14.
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Qualidade de Vida

PRQV = PQV / (FTT × AQV) × 100 

PQV – Participações em ações de qualidade 
de vida, conforme item 16.1;

AQV – Ações de qualidade de vida, conforme 
item 16.2; 

FTT – Força de trabalho total de magistrados(as), 
servidores(as) e auxiliares, conforme item 1.14.

Ações Solidárias

PRAS = PS / (FTT × AS) × 100

PS – Participação em ações solidárias, 
conforme item 16.4;

AS – Quantidade de ações solidárias, conforme 
item 16.5;

FTT – Força de trabalho total de magistrados(as), 
servidores(as) e auxiliares, conforme item 1.14.

Fonte de 
dados

• Núcleo de Responsabilidade Social e 
Ambiental (NURSA)

• Centro de Comunicação Social (CCS)

• Diretoria de Recursos Humanos (DRH)

• Escola Judicial do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (EJUG)

Metodologia

Será aferido o percentual da força de trabalho 
total participante ações de capacitação 
e sensibilização relacionadas ao tema de 
sustentabilidade, nas ações de qualidade de 
vida no trabalho e o percentual da força de 
trabalho total que participa como voluntária 
nas ações solidárias em relação à força de 
trabalho total do Poder Judiciário goiano.

Periodicidade/
Data de 

Apuração
Anual
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5. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

 A elaboração do Plano de Logística Sustentável 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2021/2026, é 
fruto da colaboração de diversas áreas deste Poder, sob a 
supervisão da Comissão Gestora instituída pelo Decreto 
Judiciário nº 867/2021, de 24 de março de 2021, consti-
tuindo uma ferramenta integrante do Plano de Gestão 
do biênio 2021/2023.

 Assim, construído com base nas disposições con-
tidas na Resolução nº 400, de 16 de junho de 2021 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Plano de Logística 
Sustentável (PLS) buscará a integração das práticas de 
sustentabilidade, racionalização e uso ef iciente de insu-
mos, materiais e serviços.

 À vista de que o Poder Judiciário goiano é um 
grande consumidor de recursos naturais e gerador de 
resíduos, deverão ser realizadas ações de sensibilização e 
práticas de sustentabilidade, visando à conscientização 
de magistradas, magistrados, servidoras, servidores e au-
xiliares do Poder Judiciário goiano.
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 Consubstanciado pelas diretrizes do Plano Estra-
tégico, 2021/2026, este Plano de Logística Sustentável 
(PLS), sexênio 2021/2026, constitui-se por iniciativas ali-
nhadas às perspectivas e eixos temáticos que poderão 
ser implementadas através de plano de ações que efeti-
varão a gestão socioambiental.  

 Por f im, a consecução deste Plano, propõe o apri-
moramento permanente dos padrões de sustentabilida-
de e, simultaneamente, a redução do impacto ambiental 
decorrente das atividades desenvolvidas pelo Poder Ju-
diciário goiano.
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