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Apresentação
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Este plano de Logís�ca Sustentável (PLS SJRJ) foi concebido pela Comissão Gestora do Plano
de Logís�ca Sustentável (GGPLS), ins�tuída pela Portaria JFRJ-PSG-2017/00034 e atualizada
em 2022 pela portaria JFRJ-POR-2022/00063, seguindo determinações dadas pela
Resolução 400 de 16 Junho de 2021 do Conselho Nacional de Jus�ça (res. CNJ400),
e visa estabelecer o funcionamento e as diretrizes de sustentabilidade adotadas
e a serem implementadas pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ).

A atualização do PLS, ciclo 2022-2026 é resultado de um trabalho conjunto da
Seção de Projetos Socioambientais, da Comissão Gestora e das Unidades Gestoras
responsáveis pelos respec�vos indicadores de desempenho.

Este documento foi construído para abrigar as diretrizes de programas e ações socioambientais
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, estando em seus anexos o detalhamento de planos de
ação, resultados de programas, indicadores e inventários que serão atualizados independente
de revisões do PLS SJRJ em si.

A Comissão deverá ainda elaborar, monitorar, avaliar e atualizar este PLS, propondo inclusive
alterações na própria comissão, se for preciso.

Seu conteúdo será genérico a respeito dos programas e ações, focando nos propósitos e alicerces
a serem construídos, enquanto seus anexos deverão registrar o detalhamento das a�vidades
socioambientais, indicadores e resultados e ser atualizados anualmente independente de
atualizações do PLS SJRJ em si.

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ
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Apresentação
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O Anexo I, cujo �tulo é: ‘‘ Descrição das A�vidades de Responsabilidade
Socioambiental (ano)’’, contém os Planos de Ação dos programas e ações
socioambienais a serem implementados pela SJRJ ‘‘Constam nele ainda os programas e ações
a�vos, bem como a relação dos que foram descon�nuados. Atendendo ao ar�go 7º
I da Res. CNJ 400, os programas a serem implementados e os a�vos devem ser
apresentados tendo por base as indicações dadas pelo ar�go 9º.

O Anexo II, cujo formato do �tulo é: «relatório de desempenho (ano», deverá conter a relação
de indicadores do período de referência, conforme anexo da Res. CNJ 400.

No caso do surgimento de outros temas incompa�veis com estes anexos, novos poderão
ser editados.
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O Obje�vo Geral do Plano de Logís�ca Sustentável é a promoção da sustentabilidade,
conforme a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, publicada pelo CNJ. Em
conjunto com a Resolução 400/2021, também do CNJ, conferem à Gestão Ambiental da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, através da Comissão Gestora do Plano de Logís�ca
Sustentável e deste documento em si, a função de propor e gerenciar as polí�cas de
sustentabilidade da ins�tuição por meio da iden�ficação de demandas ambientais,
a proposição de planos que visem à solução destas, o auxílio na implementação dos
programas resultantes a prestação de orientação a respeito da par�cipação de seus
executores, a avaliação e indicação de prá�cas a fim de promover a constante melhoria
da Responsabilidade Socioambiental da ins�tuição.

As inicia�vas de Responsabilidade Socioambiental atuam sobre duas áreas:
no Âmbito Ins�tucional e na Força de Trabalho Total e jurisdicionados.

No Âmbito Ins�tucional as a�vidades envolvidas nesse âmbito visam influenciar decisões
da seccional no sen�do de aderir a polí�cas de redução do Impacto Ambiental, com a
mudança na forma de avaliar as necessidades e perfil dos materiais e serviços adquiridos
pela ins�tuição, bem como indicar formas ambientalmente corretas para
o descarte ins�tucional.

Diante da Força de Trabalho Total e Jurisdicionados, as a�vidades oferecidas visam
disponibilizar os meios corretos de descarte dos resíduos resultantes, tanto do consumo
de todos, quanto do produzido pelo Corpo Funcional da ins�tuição.

Da mesma forma, é oferecido material informa�vo para orientação e sensibilização sobre
a importância da Responsabilidade Socioambiental e do consumo responsável.
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Obje�vos Específicos As inicia�vas de Responsabilidade Socioambiental visam a melhoria do desempenho
ins�tucional promovendo melhor uso, economia e monitoramento
nos seguintes temas:

      • Uso eficiente de insumos, materiais e serviços
      • Energia elétrica
      • Água e esgoto
      • Gestão de resíduos
      • Qualidade de vida no ambiente de trabalho
      • Sensibilização e capacitação
      • Deslocamento de pessoal a serviço, bens e materiais
      • Obras de reformas e leiaute
      • Equidade e diversidade
      • Aquisições e contratações sustentáveis

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ



Metodologia

Agir • Propor melhorias para os programas e ações socioambientais a�vos, com base nos diagnós�cos
e valendo-se do auxílio das áreas técnicas.

Indicador Un. Medida 20212020201920182017

Planejar

• Iden�ficar demandas da Seção Judiciária do Rio de Janeiro ou avaliar as que tenham sido trazidas e que ensejem
a elaboração de programas ou ações de cunho socioambiental, sempre que possível com a par�cipação das
unidades execu�vas envolvidas com a gestão dessas demandas;

• Escalonar o processo de atendimento dessas demandas bem como atuar na elaboração dos indicadores e metas
de acordo com o Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário;

•Indicar um Gestor de Ação para cada proposta ou eixo temá�co conforme cada caso;

Executar
• Auxiliar as áreas técnicas através do Gestor de Ação a planejar a implementação
e o acompanhamento das melhorias propostas através do Gestor de Meta, que
ficará responsável pelo funcionamento do programa ou ação e alcance da meta.

Checar
• Elaborar diagnós�cos sobre problemas e oportunidades iden�ficadas nos programas
e ações socioambientais a�vos, levando em consideração prá�cas de outros órgãos
e do mercado, quando for o caso;

11
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Metodologia

Ac�on

Plan

Do

Check

A P

C D
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Anexo I
Indicadores e Metas
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Conjunto
de Indicadores 2: Papel            
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Un. Medida 20212020201920182017Indicador

Consumo
de Papel
Próprio

Gasto
com Papel
Próprio

Consumo
de Papel
contratado*

Resmas 17.147 14.591 11.042 2017 2013

Reais R$ 218.155 R$219.848 R$28.154R$158.442 R$28.209

Resmas 0 0 0 0 0

*A SJRJ não consome papel contratado.

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ
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Conjunto
de Indicadores 2: Papel            
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20262025202420232022

7% 6% 5% 4% 3%

Fórmula de cálculo do indicador 2.1 CPP - Consumo de papel próprio
Coleta direta do quan�ta�vo de resmas consumidas.

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO6

CIDADeS

E COMUNIDADES

Sustentáveis

11

Consumo e 

Produção

Responsáveis

12

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associado (Agenda 2030)
      •6 - Água Potável e Saneamento
            •6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo
      •7 - Energia Limpa e Acessível
      •11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
            •11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades, inclusive
            prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.
      •12 - Consumo e Produção Responsáveis
            •12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
            •12.4 - Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos
            e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos
            internacionais acordados, e reduzir significa�vamente a liberação destes para o ar, água
            e solo, para minimizar seus impactos nega�vos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
            •12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente e geração de resíduos por meio da prevenção,
            redução, reciclagem e reuso.

Meta Estabelecida
Reduzir em 25% o consumo de resmas de papel até 2026, em relação ao ano de 2019, promovendo
a melhoria da qualidade do consumo pelo aproveitamento dos meios eletrônicos
e impressão consciente.
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Conjunto de Indicadores 3:
Copos Descartáveis

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associado (Agenda 2030):
      •11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis
            •11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades, inclusive
            prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.
      •12 – Consumo e Produção Responsáveis
            •12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
            •12.4 - Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos
            e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos
            internacionais acordados, e reduzir significa�vamente a liberação destes para o ar, água
            e solo, para minimizar seus impactos nega�vos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
            •12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente e geração de resíduos por meio da prevenção,
            redução, reciclagem e reuso.

Obje�vo do Indicador: Avaliar o consumo com o novo regime de trabalha presencial no retorno 
do afastamento causado pela pandemia de Covid-19 visando estabelecer novos padrões
de consumo.

Série Histórica
Unidade Gestora: SEALM/SCM
Periodicidade mensal

Meta Estabelecida
Considerando o recente retorno ao trabalho presencial e transição para o regime híbrido após
a pandemia de Covid-19 ainda não é possível estabelecer um consumo médio ou máximo.
Tão logo seja definida a u�lização atual do material, a Comissão Gestora do Plano de Logís�ca
Sustentável da SJRJ revisará a meta de consumo de copos descartáveis.

1.4903.8972.116Centos
Consumo de copos
descartáveis
Gasto com copos
descartáveis

Reais R$3.848,84 R$6.941,69 R$2.268,00

1.233

R$2.294.00

201920182017Un. MedidaIndicador 2020

1.988

R$3.688,71

2021
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Meta Estabelecida
Considerando o recente retorno ao trabalho presencial e transição para o regime híbrido após
a pandemia de Covid-19 e ainda não é possível estabelecer um consumo médio ou máximo. Tão
logo seja definida a u�lização atual do material, a Comissão Gestora do Plano de Logís�ca 
Sustentável da SJRJ revisará a meta de consumo de água envasada em direção ao ponto de
equilíbrio desse conjunto de indicadores..

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ

Conjunto de Indicadores 3:
Copos Descartáveis



Conjunto de Indicadores 4: 
Água Envasada em

Embalagem Plás�ca           
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10.8816.1480Unidades
Consumo de embalagens
descartáveis para água mineral

Gasto com água mineral
em embalagens descartáveis

Reais R$00,0 R$9.832,56 R$15.985,43

3.929

R$5.360.44

201920182017Un. MedidaIndicador 2020

ND

ND

2021

00R$00,0UnidadesConsumo de copos
descartáveis

0 0

R$00,0R$00,0R$00,0ReaisConsumo de copos
descartáveis

R$00,0 R$00,0

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associado (Agenda 2030):
      •11 – Cidades e Comunidades Estáveis            
            •11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades, inclusive
            prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.
      •12 – Consumo e Produção Responsáveis
            •12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
            •12.4 – Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos
            e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos
            internacionais acordados, e reduzir significa�vamente a liberação destes para o ar, água
            e solo, para minimizar seus impactos nega�vos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
            •12.5 – Até 2030, reduzir substancialmente e geração de resíduos por meio da prevenção,
            redução, reciclagem e reuso.

Obje�vo do Indicador: Monitorar e estabelecer valores racionais para o consumo
de água envasada embalagem plás�ca na SJRJ.

Série Histórica
Unidade Gestora: SEALM/SCM
Periodicidade: mensal

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ
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Conjunto de Indicadores 5:
Impressão           

Meta Estabelecida
Estabelecer levantamento de impressões através de diferença entre o volume de papel fornecido
e o estoque residual de unidade requisitante.

20

Obje�vos do Indicador: Monitorar e estabelecer valores ideais para o uso de impressoras na
SJRJ, devendo ser considerada a redução do número de impressoras na SJRJ tendo o ano de
2019 como referência.

Série Histórica
Unidade Gestora: STI
Periodicidade: anual

772676755
Equipamentos
de Impressão

Quantidade de equipamentos
da Impressão
Gasto com contratos de
terceirização de impressão 

Reais R$300.673,27 R$318.558,86 R$239.985,50

787

R$00,0

201920182017Un. MedidaIndicador 2020

784

R$00,0

2021

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associado (Agenda 2030):
      •11 – Cidades e Comunidades Estáveis      
            •11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades, inclusive
            prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.
      •12 – Consumo e Produção Responsáveis
            •12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
            •12.4 – Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos
            e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos
            internacionais acordados, e reduzir significa�vamente a liberação destes para o ar, água
            e solo, para minimizar seus impactos nega�vos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
            •12.5 – Até 2030, reduzir substancialmente e geração de resíduos por meio da prevenção,
            redução, reciclagem e reuso.

20262025202420232022

7% 6% 5% 4% 3%
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Conjunto de Indicadores 6:
Energia Elétrica                      

Obje�vo do Indicador: Monitorar e estabelecer valores racionais para o consumo
de eletricidade na SJRJ.

Série Histórica
Unidade Gestora: SEGAI/SGS
Periodicidade: mensal/anual

12.234.60410.469.25110.165.646KwhConsumo de energia Elétrica

Consumo de energia elétrica
por m2

Kwh/m² 105 108 110

5.693.546

51

201920182017
Un.

Medida
Indicador 2020

6.595.763

59

2021

R$10.535.944,77R$10.229.085,17R$8.556.428,25ReaisGasto com energia Elétrica R$5.024.917,15 R$7.735.938,50

R$94,54R$105,68R$88,40Reais/m²
Gasto com energia elétrica
por m2

R$45,09 R$69,41

Uso de energia alternativa* 0 0 0 0 0

00R$00,0UnidadesNegociação tarifária 0 0Negociação tarifária
Não se
aplica

ND ND ND ND ND

Não se
aplica

*Atualmente a SJRJ não possui em funcionamento nenhum projeto de uso de energia alterna�va.

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associado (Agenda 2030):
•7 – Energia Limpa e Acessível
           •7 .2 – Até 2030, aumentar substancialmente a par�cipação de energias renováveis 
          na matriz energé�ca global.
           •7 .3 – Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energé�ca.
•11 – Cidades e Comunidades Estáveis
           •11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades, inclusive
           prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.
•12 – Consumo e Produção Responsáveis
           •12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.
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Conjunto de Indicadores 6:
Energia Elétrica                      

Meta Estabelecida
Sem o estabelecimento do regime de trabalho pós-Covid, ainda em construção, tendo em
vista o retorno ao trabalho presencial, não é possível estabelecer um consumo médio ou
máximo. Sendo esse marco alcançado, a Comissão Gestora do Plano de Logís�ca Sustentável
da SJRJ irá revisar este consumo para estabelecer uma meta em direção ao ponto
de equilíbrio do conjunto de indicadores de energia elétrica.

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ
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Conjunto de Indicadores 7:
Água e Esgoto                        

67.586,3757.890,0057.994,70
Metros
Cúbicos (m²)Consumo de Água

Consumo de Água por m²

Metros cúbicos de
água (m³)/
metro quadrado
de área (m²)

0,599 0,598 0,606

53.494,20

0,480

201920182017Un. MedidaIndicador 2020

55.301,60

0,496

2021

R$1.106.924,28R$992.326,47R$942.071,42ReaisGasto com Água R$782.894,61 R$808.284,36

R$9,93R$10,25R$9,73Reais/m²Gasto com Água por m² R$7,02 R$7,25

Obje�vo do Indicador: Racionalizar o consumo de água e esgoto.

Série Histórica
Unidade Gestora: SEGAI/SGS
Periodicidade: mensal

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associado (Agenda 2030):
      •6 – Água potável e saneamento
            •6.4 – Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os
          setores e assegurar re�radas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar
            a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com
          a escassez de água.
      •12 – Consumo e Produção Responsáveis
          •12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

23

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO6



Conjunto de Indicadores 7:
Água e Esgoto                        

Meta Estabelecida
Considerando o recente retorno ao trabalho presencial e transição para o regime híbrido após a
pandemia de Covid-19 ainda não é possível estabelecer um consumo médio ou máximo. Desta
forma deverá ser promovido o mapeamento do consumo para posterior estabelecimento de
meta pela Comissão Gestora do Plano de Logís�ca Sustentável.

24
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80.52093.17097.530Quilogramas (kg)*1Total de materiais destinados à reciclagem 5.940

201920182017Un. MedidaIndicador 2020

6.030

2021

210270810Quilogramas (kg)*1Destinação de resíduos eletroeletrônicos 590 ND

67.586,3757.890,0057.994,7057.994,70 53.494,20 55.301,60

1.8133.2414.274Número de LâmpadasDestinação de resíduos de lâmpadas ND 0

011.7208.130Quilogramas (kg)*1Destinação de resíduos de papel 0 0

0301123Quilogramas (kg)*2Destinação de resíduos de suprimentos de impressão ND ND

NDNDNDDestinação de resíduos de vidros ND ND

80.52081.45089.400Coleta geral 5.940 4.530

NDNDNDDestinação de resíduos de metais ND ND

NDNDNDQuilogramas (kg)*3Destinação de resíduos de plásticos ND ND

000Quilogramas (kg)Destinação de resíduos de obras e reformas 0 270.000

686632788Litros*5Destinação de resíduos de saúde 220 240

45100Destinação de resíduos de pilhas e baterias ND ND

Quilogramas (kg)*3

Quilogramas (kg)*3

Quilogramas (kg)*1

Quilogramas (kg)*4

Conjunto de Indicadores 8:
Gestão de Resíduos                       

*1 Devido à ausência de balança o levantamento dos resíduos recicláveis é feito por es�ma�va de peso dos contêineres de 240L usados para seu armazenamento,
sendo considerados 30kg por contêiner.

*2 No caso de descarte de suprimentos de impressão, devido à ausência de balança e por força de acordo de cooperação técnica e convênio firmados para o descarte
gratuito, a SJRJ adota unidades (Un).
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Obje�vo do Indicador: Monitorar e aprimorar a eficiência da seleção e gestão dos resíduos
sólidos melhorando a qualidade da separação e mapeamento dos resíduos produzidos.

Série Histórica
Unidade Gestora: SEAMB/SGE | SESEC/SGS | CMNT/SIE
Periodicidade: mensal/anual

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ

Conjunto de Indicadores 8:
Gestão de Resíduos                       

*3 Por recomendação da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, e visando melhorar a pra�cidade e ocupação,
a SJRJ adota o descarte dos resíduos comuns em duas categorias: resíduos recicláveis (Coleta Geral) e resíduos orgânicos
(Lixo Extraordinário). Desta forma, todo o volume desses materiais descartados não é medido em separado.

*4 A coleta para descarte de pilhas e baterias é feita intermediada com a coopera�va que faz a coleta de
eletro-eletrônicos, sendo por ela encaminhado gratuitamente a outros programas privados de descarte sem medição
de pesos e volumes.

*5 O descarte de resíduos de saúde é feito em embalagens específicas para o �po de resíduo com 13 litros cada.
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Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associado (Agenda 2030):
•11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

            •11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades, inclusive

            prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.

•12 – Consumo e Produção Responsáveis

            •12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.

            •12.4 - Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos

            e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos

            internacionais acordados, e reduzir significa�vamente a liberação destes para o ar, água

            e solo, para minimizar seus impactos nega�vos sobre a saúde humana e o meio ambiente.

            •12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente e geração de resíduos por meio da prevenção,

            redução, reciclagem e reuso.

            •12.6 - Incen�var as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais,

            a adotar prá�cas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo

            de relatórios

Fórmula de cálculo do indicador
TMR (Total de Materiais des�nados à reciclagem) = DPA (Des�nação de Papel para reciclagem)
+ DPL (Des�nação de Plás�cos para reciclagem)+ DMT (Des�nação de metais para reciclagem)
+DVD (Des�nação de vidros para reciclagem) + Cge (Coleta Geral)

20262025202420232022

100% 100% 100% 100% 100%

Meta Estabelecida
Des�nar 100% dos resíduos sólidos gerados para o descarte
ambientalmente adequado.
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Conjunto de Indicadores 9:
Reformas e Construções                                               

R$3.035.882,00R$2.863.800,00R$24.309,19Reais
Gastos com reformas no
período-base

Gastos com construção
de novos edifícios no
período-base*1

Reais R$0,00 R$0,00

R$5.183.600,00

R$0,00

201920182017Un. MedidaIndicador 2020

R$1.458.317,72

R$0,00

2021

R$0,00

*1 Indicador novo (Res. nº 400/2021 CNJ)

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ

Obje�vos de Desenvolvimendo Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 9 - Industria, Inovação e Infraestrutura

• 9.4 - Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las             
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias               
e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos os países atuando de               
acordo com suas respec�vas capacidades.               

•11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
•11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades, inclusive            
prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.              

•12 - Consumo e Produção Responsáveis
•12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.             
•12.4 – Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos            
e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos              

internacionais acordados, e reduzir significa�vamente a liberação destes para o ar, água             
e solo, para minimizar seus impactos nega�vos sobre a saúde humana e o meio ambiente.             

•12.5 – Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,            
redução, reciclagem e reuso.             

•12.6 – Incen�var as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais,            
a adotar prá�cas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo              
de relatórios.              
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Conjunto de Indicadores 9:
Reformas e Construções                                               

202420232022

15% 75% 10%

Fórmula de cálculo do indicador 9.1 GRef – Gastos com reformas no período-base
Coleta direta de gastos com reformas.

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ



29

Conjunto de Indicadores 10:
Limpeza                                               

Indicador Un. Medida 2021

m² 96.789

R$0,00

96.789

R$0,00

111.445

R$0,00

111.445

R$0,00

111.445

R$0,00

Quilogramas (kg)*1

2020201920182017

R$9.056.971,44

R$93,57

R$9.328.029,78

R$96,37

R$9.633.331,13

R$86,44

R$8.935.927,52

R$80,18

R$8.132.426,02

R$72,97

810

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO6

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 6 - Água Potável e Saneamento

• 6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo            
            e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade
            a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e
            e reu�lização segura globalmente. 
•12 - Consumo e Produção Responsáveis

•12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.             
•12.4 – Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos            
e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos              

internacionais acordados, e reduzir significa�vamente a liberação destes para o ar, água             
e solo, para minimizar seus impactos nega�vos sobre a saúde humana e o meio ambiente.             
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Conjunto de Indicadores 11:
Vigilância                                               

Indicador 2021

R$131.621,40

2020201920182017

R$13.665.948,39

R$98.316

R$13.721.495,65

R$98.716

R$14.168.910,78

R$99.781

R$11.345.423,11

R$94.545

R$11.175.120,89

R$57.902

810

Un. Medida

Tendo em vista a contratação de serviço de vigilância armada estar de acordo 
com as demandas da SJRJ, este indicador encontra-se no seu ponto de equilíbrio.
A meta, portanto, é a manutenção do serviço, sendo necessária adequação apenas 
com alteração no espaço �sico da seccional ou alterações norma�vas que afetem a 
execução destes serviços.

Meta Estabelecida

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA SJRJ
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Conjunto de Indicadores 12:
Telefonia                                               

Indicador 2021

26 26 26 25 25

2 134 134 166 166

2020201920182017

R$269.921,71

R$811,82

R$164.581,26

R$27.017,03

R$120.984,07

R$41.413,91

R$55.064,92

R$45.801,55

R$40.706,36

R$51.437,95

Un. Medida

Tendo em vista as contratações dos serviços de telefonia estarem de acordo com as 
demandas da SJRJ, este indicador encontra-se no seu ponto de equilíbrio. A meta, 
portanto, é a manutenção do serviço, sendo necessária adequação apenas com 
alteração na demanda ou nas condições que afetem sua execução.

Meta Estabelecida
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Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
•12 - Consumo e Produção Responsáveis

•12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.            
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Conjunto de Indicadores 13:
Veículos                                              

*¹ A SJRJ não possui contratos de serviço de motorista

Indicador 2021
Quilometragem Quilômetros (km) 117.094

Un. Medida

65

2020
101.158

65

2019
271.093

65

2018
235.942

67

2017
226.106

64

31

R$129.667,90

34

R$86.753,88

21

R$165.330,91

18

R$131.842,06

21

R$118.331,06

58

7

58

7

57

8

61

6

58

6

34314449

0

43

119

8

130

7

92

11

84

12,222

94

10,905

R$1.392,13
R$1.551,08

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

0 0 0 0

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Quantidade de Veículos

Quantidade de veículos destinados à
locomoção de Magistrados(as)

Nº de Veículos

Gasto com Manutenção de Veículos

Quantidade de veículos a gasolina,
etanol e flex

Quantidade de veículos de serviço

Quantidade de Veículos à Diesel

Quantidade de veículos movidos
por fontes alternativas

Usuários por veículos de serviço

Usuários por veículo destinado à
locomoção de Magistrados(as)

Gasto relativo com manutenção
por veículo

Gastos com contratos de motoristas*¹

Gasto com contrato de motoristas
por veículo*¹
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Conjunto de Indicadores 13:
Veículos                                              

Aplicar o critério de classificação de eficiência energé�ca definido no Programa Brasileiro de
E�quetagem Veicular (PBEV) A, B ou C, conforme plano de contratações autorizado pelo CJF.

Redução da frota em busca de um ponto de equilíbrio econômico até 2026.

Meta Estabelecida 1

Meta Estabelecida 2

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 9 - Industria, Inovação e Infraestrutura

• 9.4 - Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las             
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de               

               tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos
               os países atuando de acordo com suas respec�vas capacidades.
•11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

•11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades,            
            inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
            municipais e outros.
•12 - Consumo e Produção Responsáveis

•12.6 – Incen�var as empresas, especialmente as empresas grandes            
            e transnacionais, a adotar prá�cas sustentáveis e a integrar informações
            de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.
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Conjunto de Indicadores 14:
Combus�vel                                               

Un. Medida

R$119.774,41

Indicador 2021

Consumo de gasolina

Consumo de diesel

Litro (l)

Litro (l)

Litro (l)

Consumo de etanol 0 0 31 59 0

429 442 517 223 298

2020201920182017

24.870

1.898

316

26.967

3.225

538

29.463

2.706

338

12.855

988

141

17.270

1.957

280

*¹

*¹ Indicador introduzido pela Resolução CNJ 400 de 16 de Junho de 2021

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 9 - Industria, Inovação e Infraestrutura

• 9.4 - Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las             
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de               

               tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos
               os países atuando de acordo com suas respec�vas capacidades.
•11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

•11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades,            
            inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
            municipais e outros.
•12 - Consumo e Produção Responsáveis

•12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.            
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Conjunto de Indicadores 14:
Combus�vel                                            Subs�tuir o consumo de combus�vel fóssil (gasolina/diesel), em relação ao consumo de 

biocombus�vel (etanol/biodiesel) pela frota da SJRJ, sempre que a relação financeira seja 
neutra ou favorável.

Meta Estabelecida
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Conjunto de Indicadores 15:
Apoio ao Serviço Administra�vo                                           

CNOV

Indicador 20212020201920182017

0 0 0 0 0

Un. Medida

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 9 - Industria, Inovação e Infraestrutura

• 9.4 - Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las             
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de               

               tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos
               os países atuando de acordo com suas respec�vas capacidades.
•11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

•11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades,            
            inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
            municipais e outros.
•12 - Consumo e Produção Responsáveis

•12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.            
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Indicador 2021

0 5 13 67 21

2020201920182017Un. Medida

Conjunto de Indicadores 16:
Aquisições e Contratações                                            

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 9 - Industria, Inovação e Infraestrutura

• 9.4 - Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las             
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de               

               tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos
               os países atuando de acordo com suas respec�vas capacidades.
•11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

•11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental nega�vo per capita das cidades,            
            inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
            municipais e outros.
•12 - Consumo e Produção Responsáveis

•12.2 – Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.            
•12.4 – Até 2030, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e            

            todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos
            internacionais acordados, e reduzir significa�vamente a liberação destes para o ar, água e
            solo, para minimizar seus impactos nega�vos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
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Conjunto de Indicadores 16:
Aquisições e Contratações                                            

Aumentar ano a ano o percentual de compras sustentáveis, em relação ao total de compras.

Meta Estabelecida

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
•12 - Consumo e Produção Responsáveis

•12.5 – Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio de            
            prevenção, redução, reciclagem e reuso.

•12.6 – Incen�var as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais,            
            a adotar prá�cas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu
            ciclo de relatórios.



Un. Medida

0,00%

Indicador 2021

Nº de ações
solidárias

5 7 6 6 83

0 0 0 5 ND

2020201920182017

2.500

0,12%

0

3.332

0,11%

0

2.841

0,11%

ND

1.541

Un. Medida

0,06%

ND

2.296

0,01%

ND

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Conjunto de Indicadores 17:
Qualidade de Vida                                            

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 1 - Erradicação da Pobreza

• 1.1 - Até 2030, erradicar a pobreza extrema em todas as pessoas em todos os lugares,            
            atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia.

• 1.2 - Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres            
            e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões,
            de acordo com as definições nacionais.

• 1.3 - Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social            
            adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 a�ngir a cobertura substancial dos
            pobres e vulneráveis.
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Conjunto de Indicadores 17:
Qualidade de Vida                                            

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 1 - Erradicação da Pobreza

• 1.4 - Até 2030, garan�r que todos os homens e mulheres, par�cularmente os pobres            
             e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços
             básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,
             recursos naturais, novas tecnologias e apropriadas e serviços financeiros, incluindo
             microfinanças.

• 1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade,            
            destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, 
            sociais e ambientais.
•2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável

•             2.1 – Até 2030, acabar com a fome e garan�r o acesso de todas as pessoas, em par�cular os
            pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutri�vos
            e suficientes durante todo o ano.
            2.2 – Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo a�ngir, até 2025,•
            as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de
            cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas
            e lactantes e pessoas idosas.
•8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

•            8.4 – Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo
            e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental,
            de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com
            os países desenvolvidos assumindo a liderança.
            8 .5 – Até 2030, alcançar o emprego pleno e produ�vo e trabalho decente para todas as mulheres•
            e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho
            de igual valor. 
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Conjunto de Indicadores 17:
Qualidade de Vida                                            A�ngir em 60% no ano de 2022, o quan�ta�vo de par�cipações tendo como referência o ano de 

2019, e aumentar ano a ano de 2023 até 2026, o número de par�cipações com relação ao 
quan�ta�vo do ano anterior.

Meta Estabelecida

2022 2023 2024 2025 2026

65% ---- ---- ---- ----
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Conjunto de Indicadores 18:
Capacitação em Sustentabilidade                                            

Indicador 2021

0 0 134 ND 0

0,00% 62,17% 52,25% 18,70% 46,77%

2020201920182017

4

0

5

135

6

134

3

24

3

60

Un. Medida

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável Associados aos Indicadores (Agenda 2030):
• 4 - Educação de Qualidade

• 4.7 – Até 2030, garan�r que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades            
            necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros,
            por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e es�los de vida sustentáveis,
            direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência,
            cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para
            o desenvolvimento sustentável. 
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Conjunto de Indicadores 18:
Capacitação em Sustentabilidade                                            

2022 2023 2024 2025 2026

10% 10% 10% 10% 10%


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44

