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1. Consolidação dos resultados alcançados
Por meio da Portaria Diref n. 610, de 19 de outubro de 2021 (14274376), foi aprovado o

Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do Distrito Federal (PLS-SJDF). A norma atendeu às
determinações da Resolução CNJ n.400/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispôs sobre a
criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder
Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ).

Existe um Plano de Logística Sustentável próprio da Seccional (PLS-SJDF), uma
Comissão Gestora do PLS-SJDF e uma unidade (Seção de Modernização Administrativa - Semad) que
presta apoio (sem dedicação exclusiva) à gestão socioambiental e à Comissão Gestora do PLS-SJDF. Os
indicadores socioambientais mensais são solicitados pela Semad às unidades, por meio de processo SEI, e
então atualizados no sistema do CNJ. 

Comparando os dados de 2021 em relação a 2019, visto 2020 ter sido um ano
atípico, apresento as seguintes reduções relacionadas aos indicadores requeridos pelo CNJ:

 

1. Redução de 77,5% na quantidade de resmas brancas utilizadas (economia de 4.659
unidades);

 

2. Redução de 46,3% na quantidade de embalagens com 100 copos descartáveis de 200
ml utilizados (economia de 2.340 unidades);

https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf


 

3. Redução de 69,8% na quantidade de garrafas plásticas de água de 500ml (com ou sem
gás) consumidas (economia de 7.536 unidades);

 

4. Redução de 54,1% no gasto com garrafas plásticas de água de 500ml (com ou sem
gás) consumidas (economia de R$ 2.274,27);



 

5. Redução de 43,5% na quantidade de garrafões de água de 20l consumidos (economia
de 1.642 unidades);

 

6. Redução de 75,6% no gasto com garrafões de água de 20l consumidos (economia de
R$ 25.677,63);

 

7. Redução de 81,2% com posto de impressão (outsourcing) (economia de R$
163.446,13);



 

8. Redução de 20,2% com gasto de energia elétrica (economia de R$ 422.570,67);

 

9. Redução de 20,1% com gasto de água e esgoto (economia de R$ 78.810,93);

 



10. Redução de 24,3% com gasto de telefonia móvel (economia de R$ 4.054,98);

 

11. Redução de 38% de litros de gasolina utilizados (economia de 5.772,65 litros);

 

12. Redução de 65,4% de litros de etanol utilizados (economia de 5.919,8 litros);



 

13. Redução de 67,6% de litros de diesel utilizados (economia de 2.312,22 litros) e

 

14. Redução de 54,3% de quilômetros rodados pela frota da SJDF (economia de
111.286,28 km).

 

Ressalto que não houve:

a) gasto com compra de papel reciclado;



(no gráfico, o indicador "0" significa que o gasto foi inexistente)

 

b) gasto com compra de papel não reciclado;

(no gráfico, o indicador "0" significa que o gasto foi inexistente)

 

c) consumo de papel reciclado;



(no gráfico, o indicador "0" significa que o consumo foi inexistente)
 
 

d) consumo de copos de 50ml;

(no gráfico, o indicador "0" significa que o consumo foi inexistente)
 
 

e) gasto com compra de embalagens com 100 copos de 50ml, e



(no gráfico, o indicador "0" significa que o gasto foi inexistente)

 

f) gasto com compra de embalagens com 100 copos de 200ml.

(no gráfico, o indicador "0" significa que o gasto foi inexistente)
 
 

Importante deixar registrado que, assim como o ano anterior, 2021 foi um ano incomum,
visto a necessidade de afastamento do corpo funcional das dependências da Seccional por motivos de
saúde pública. 

 

2. Evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário com
foco socioambiental e econômico

Os dados requeridos pela Resolução CNJ n. 400/2021 encontram-se no anexo
(15095304) deste processo.

 

3. Identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano
subsequente

As ações para melhoria da gestão socioambiental relacionadas ao PLS e ao IASA,
Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração, estão sendo executadas para este

https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf


exercício.

O IASA é um índice criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com vistas à
avaliação das ações de sustentabilidade a serem implementadas pelas instituições públicas. A SJDF
alcançou o quinto lugar entre as Seccionais/TRF1, com 2,04 pontos, conforme dados constantes da
planilha IASA 2021, doc. 14961318. Abaixo, é possível ver os gráficos da relação entre os resultados do
TRF1 e da SJDF:

 

 

Resumidamente, a gestão socioambiental na Seccional tem recebido, dentro da realidade
de recursos existentes (humanos e orçamentários),  a atenção necessária para atender aos padrões médios
de gestão exigidos pelas normas aplicáveis.

 

 

Erico de Souza Santos
Diretor da Secretaria Administrativa
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I - Materiais de Consumo*
Papel

Nome do Indicador/Índice Descrição Apuração janeiro fevereiro março abril maio junho 1º Semestre julho agosto setembro outubro novembro dezembro 2º Semestre ANUAL
Consumo de papel branco Quantidade (resmas) de papel 

branco utilizadas
Mensal e anual

90,00 137,00 134,00 76,00 121,00 169,00 R$ 727,00 109,00 47,00 138,00 129,00 178,00 27,00 628,00 1.355,00

Gasto com aquisição de papel 
branco

Valor (R$) gasto com a compra 
de papel branco

Mensal e anual
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 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Consumo de papel reciclado Quantidade (resmas) de papel 
reciclado utilizadas

Mensal e anual
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Gasto com aquisição de papel 
reciclado

Valor (R$) gasto com a compra 
de papel reciclado

Mensal e anual
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 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Consumo total de papel branco e 
reciclado

Quantidade total de resmas de 
papel branco e reciclado 

utilizadas

Mensal e anual
90,00 137,00 134,00 76,00 121,00 169,00 727,00 109,00 47,00 138,00 129,00 178,00 27,00 628,00 1.355,00

Materiais de Consumo*
Copos Descartáveis e água engarrafada

Nome do Indicador/Índice Descrição Apuração janeiro fevereiro março abril maio junho 1º Semestre julho agosto setembro outubro novembro dezembro 2º Semestre ANUAL
Quantidade (centos) de copos de 

200 ml
Semestral e anual

128,00 229,00 242,00 152,00 172,00 247,00 1.170,00 183,00 276,00 363,00 245,00 258,00 220,00 1.545,00 2.715,00

Gasto com aquisição de copos de 
200 ml

Valor (R$) gasto com a compra 
de copos de 200 ml

Semestral e anual
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 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00

Quantidade (centos) de copos de 
50 ml

Semestral e anual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gasto com aquisição de copos de 
50 ml

Valor (R$) gasto com a compra 
de copos de 50 ml

Semestral e anual
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 R$ 0,00 R$ 0,00

Gasto total com aquisição de 
copos descartáveis

Valor (R$) gasto com a compra 
de copos descartáveis (200ml + 

50ml)

Semestral e anual
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 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Consumo de água envasada em 
embalagens plásticas (com e sem 
gás – explicitar o volume em ml 

ou litro) 

Quantidade (unidades) de garrafas 
descartáveis consumidas - 500 ml

Semestral e anual

0,00 504,00 0,00 600,00 480,00 0,00 1.584,00 480,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1.680,00 3.264,00

Consumo de garrafões de água de 
20 litros

Consumo de garrafões de água de 
20 litros

Semestral e anual
197,00 129,00 221,00 106,00 132,00 164,00 949,00 128,00 192,00 220,00 143,00 234,00 267,00 1.184,00 2.133,00

Gasto com aquisição de água 
envasada em embalagens plásticas 

(com e sem gás – explicitar o 
volume em ml ou litro) 

Valor (R$) gasto com a compra 
de garrafinhas plásticas (com e 

sem gás)

Semestral e anual

R$ 0,00 R$ 297,33 R$ 0,00 R$ 354,00 R$ 283,20 R$ 0,00 R$ 934,53 R$ 283,20 R$ 354,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 354,00 R$ 991,20 R$ 1.925,73

Gasto com aquisição de 
garrafões de 20 litros 

Valor (R$) gasto com a compra 
de garrafões 20 litros

Semestral e anual
R$ 766,33 R$ 501,81 R$ 859,69 R$ 412,34 R$ 513,48 R$ 637,96 R$ 3.691,61 R$ 497,92 R$ 746,88 R$ 855,80 R$ 556,27 R$ 910,26 R$ 1.038,63 R$ 4.605,76 R$ 8.297,37

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



II - Impressão de documentos e equipamentos instalados*

Nome do Indicador/Índice Descrição Apuração 1º Semestre 2º Semestre ANUAL
Quantidade total de impressões Semestral e anual ** * *

Quantidade de equipamentos 
instalados (quantidade de 

equipamentos de impressão, 
próprios ou alocados)

Semestral e anual

452,00 452,00 452,00

Quantidade de unidades de 
trabalho (computadores)

Semestral e anual
1.356,00 1.356,00 1.356,00

Performance dos equipamentos 
instalados (índice de ociosidade 

baseada na capacidade máxima de 
impressão)

Quantidade de 
impressões/equipamentos 

instalados por unidade de trabalho

Semestral

** ** **

Gasto com aquisições de 
suprimentos

Valor (R$) gasto com a compra 
de suprimentos

Anual
R$9.370,00 R$24.374,80 R$33.744,80

Gasto com aquisição de 
impressoras

Valor gasto com a compra de 
equipamentos de impressão*

Anual
R$0,00 R$3.890,00 R$3.890,00

Gasto com contratos de 
outsourcing de impressão 

(equipamento + manutenção + 
impressão por folha + suprimento)

Valor (R$) gasto com o posto de 
impressão 

Anual

R$18.711,08 R$19.003,14 R$37.714,22

Consumo de suprimentos de 
impressão

Anual
52 57 109

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.215, solicita basicamente os 
mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



** Nutec informa que não é possível obter essa informação, pois  não há  um software de gerenciamento de impressão.



III - Energia Elétrica*

Nome do Indicador Descrição Apuração janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro ANUAL
Consumo de energia elétrica Quantidade de Kwh consumidos Mensal e anual

153.318,00 138.520,00 138.314,00 126.918,00 116.172,00 111.955,00 111.735,00 110.106,00 170.297,00 174.662,00 143.087,00 141.802,00 1.636.886,00

Total da área construída (m2) Mensal e anual 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00
Consumo de energia elétrica por 

área construída
Quantidade de Kwh 

consumidos/total da área 
construída

Mensal e anual
4,40 3,98 3,97 3,65 3,34 3,22 3,21 3,16 4,89 5,02 4,11 4,07 47,01

Gasto com energia elétrica Valor (R$) da fatura Mensal e anual R$182.927,43 R$122.851,40 R$122.567,63 R$112.158,50 R$111.976,41 R$114.079,22 R$124.406,40 R$123.121,15 R$170.743,46 R$177.367,62 R$154.037,32 R$154.170,91 R$1.670.407,45
Gasto com energia elétrica Valor (R$) da fatura/total área 

construída
Mensal e anual

R$5,25 R$3,53 R$3,52 R$3,22 R$3,22 R$3,28 R$3,57 R$3,54 R$4,90 R$5,09 R$4,42 R$4,43 R$47,98

Adequação do contrato de 
demanda (fora de ponta - aquele 

com menor demanda de energia na 
área de concessão)

Demanda registrada fora de 
ponta/demanda contratada fora de 

ponta (%)

Mensal

32,18% 36,58% 27,27% 0,00% 21,77% 30,28% 28,37% 37,54% 55,65% 56,74% 48,68% 48,83% 48,83%

Adequação do contrato de 
demanda (ponta - aquele com 

maior demanda de energia na área 
de concessão)

Demanda registrada 
ponta/Demanda contratada ponta 

(%)

Mensal

- - - - - - - - - - - - -

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



IV - Água e esgoto*

Nome do Indicador Descrição Apuração janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro ANUAL
Volume de água consumido Quantidade de m³ de água Mensal e anual 1.127,00 1.093,00 898,00 689,00 739,00 779,00 927,00 982,00 1.018,00 897,00 910,00 870,00 10.929,00

Total de área construída Mensal e anual 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 24.814,52
Volume de água por área 

construída
Quantidade de m³ de água/total 

área construída
Mensal e anual

0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,44

Gasto com água Valor (R$) da fatura Mensal e anual R$ 32.810,20 R$ 31.767,34 R$ 25.948,96 R$ 19.701,46 R$ 21.186,90 R$ 22.126,38 R$ 26.498,30 R$ 28.104,92 R$ 29.150,28 R$ 25.580,46 R$ 25.996,12 R$ 24.814,52 R$ 313.685,84
Gasto com água por área 

construída
Valor (R$) da fatura/área total 

construída
Mensal e anual

0,94 0,91 0,75 0,57 0,61 0,64 0,76 0,81 0,84 0,73 0,75 0,71 12,64

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



V – Gestão de resíduos*

Nome do Indicador Descrição Apuração janeiro fevereiro março abril maio junho 1º semestre julho agosto setembro outubro novembro dezembro 2º semestre ANUAL
Destinação de papel para 

reciclagem
Quantidade (kg) de papel 

destinado à reciclagem
Mensal e semestral

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinação de plástico para 
reciclagem

Quantidade (kg) de plástico 
destinado à reciclagem

Mensal e semestral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinação de lâmpadas 
encaminhadas para 

descontaminação

Quantidade (unidades) de 
lâmpadas encaminhadas para 

descontaminação

Mensal e semestral
125,00 100,00 50,00 150,00 0,00 125,00 550,00 100,00 200,00 75,00 350,00 175,00 50,00 950,00 1.500,00

Destinação de pilhas e baterias 
encaminhadas para 

descontaminação

Quantidade (kg) de pilhas e 
baterias encaminhadas para 

descontaminação

Mensal e semestral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinação de madeiras para 
reaproveitamento

Quantidade (kg) de madeira 
destinada à reciclagem

Mensal e semestral
0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 4.250,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 1.700,00 5.950,00

Destinação de vidros para 
reciclagem

Quantidade (kg) de vidros 
destinados à reciclagem

Mensal e semestral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,08 267,12 52,46 212,22 0,00 39,85 679,73 679,73

Destinação de metais para a 
reciclagem

Quantidade (kg) de metais 
destinados à reciclagem

Mensal e semestral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinação de resíduos de saúde 
para descontaminação 

Quantidade (kg) de resíduos de 
saúde destinados à 
descontaminação

Mensal e semestral
25,00 40,00 35,00 20,00 30,00 35,00 185,00 20,00 32,00 25,00 40,00 65,00 25,00 207,00 392,00

Destinação de resíduos de obras à 
reciclagem

Quantidade (kg) de resíduos de 
obras destinados à reciclagem

Anual
25.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 90.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 80.000,00 170.000,00

Destinação de suprimentos de 
impressão para reciclagem

Quantidade (kg) de suprimentos 
de impressão destinados à 

reciclagem

Mensal e semestral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 46,10

Destinação de resíduos de 
informática (fitas, cabos, mídias, 

dentre outros) à reciclagem

Quantidade (kg) de resíduos de 
informática (fitas, cabos, mídias, 

dentre outros) destinados à 
reciclagem

Anual

142,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 162,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10 87,10 249,10

Total de material reciclável 
destinado às cooperativas

Quantidade (kg) de resíduos 
recicláveis destinados às 

cooperativas

Mensal e semestral
650,00 850,00 700,00 350,00 280,00 250,00 3.080,00 300,00 120,00 250,00 30,00 280,00 320,00 1.300,00 4.380,00

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



VI – Qualidade de vida no ambiente de trabalho*

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL
Participação em qualidade de vida Quantidade de servidores que 

participaram de ações de 
qualidade de vida**

Anual
600,00

Quantidade de ações de qualidade 
de vida 

Anual
6,00

Total de servidores da instituição Anual
663,00

Participação dos servidores e/ou 
ações voltadas para a qualidade de 

vida no trabalho

(Quantidade de servidores que 
participaram de ações de 
qualidade de vida/total de 

servidores da instituição) x 100

Anual

90,50%

Participação em ações solidárias Quantidade de servidores que 
participaram de ações solidárias

Anual
150,00

Quantidade de ações solidárias 3,00
Participação de servidores em 
ações solidárias (ex: inclusão 

digital, alfabetização, campanhas 
voluntárias)

(Quantidade de servidores que 
participaram de ações 

solidárias/total de servidores da 
instituição) x 100

Anual

22,62%

Ações de inclusão para servidores 
com deficiência 

Quantidade de ações de inclusão Anual
0,00

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que 
revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 

*Serep informa que o valor é estimado, tendo em vista a dificuldade na mensuração do alcance das ações 
virtuais



VII – Telefonia*

Nome do Indicador Descrição Apuração janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro ANUAL
Quantidade de linhas de telefonia 

fixa
Mensal e Anual

864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 964,00 864,00 864,00 864,00 864,00

Gasto médio do contrato de 
telefonia fixa

Valor (R$) da fatura/quantidade 
linhas fixas

Mensal e Anual
R$12,26 R$12,63 R$15,36 R$16,04 R$16,34 R$16,04 R$14,01 R$14,64 R$12,11 R$11,87 R$12,30 R$11,07 R$165,23

Quantidade de linha de telefonia 
móvel

Mensal e Anual
37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00

Gasto médio do contrato de 
telefonia móvel

Valor (R$) da fatura/quantidade 
de linhas móveis

Mensal e Anual
R$19,54 R$19,30 R$19,94 R$18,88 R$18,30 R$18,12 R$18,01 R$18,28 R$40,46 R$50,41 R$49,90 R$49,91 R$341,05

Gasto total do contrato de 
telefonia fixa

Valor (R$) da fatura de telefonia 
fixa

Mensal e anual
R$10.588,88 R$10.911,97 R$13.273,53 R$13.860,62 R$14.119,93 R$13.136,90 R$12.106,08 R$12.648,72 R$11.669,84 R$10.253,13 R$10.627,79 R$9.560,58 R$142.757,97

Gasto total do contrato de 
telefonia móvel

Valor (R$) da fatura de telefonia 
móvel

Mensal e anual
R$723,11 R$714,01 R$737,63 R$698,49 R$677,13 R$670,42 R$666,40 R$676,30 R$1.497,02 R$1.865,14 R$1.846,30 R$1.846,72 R$12.618,67

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



VIII - Vigilância*

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL
Valor total anual do contrato com 

vigilância em 2021
Anual

R$2.206.097,24

Valor total anual do contrato com 
vigilância em 2020

Anual
R$2.202.803,96

Quantidade total de postos de 
vigilância em 2021

Anual
27,00

Valor inicial do posto Valor total anual do 
contrato/quantidade de postos

Anual
R$81.585,33

Valor atual do posto Valor total anual de 
repactuação/valor total anual de 

assinatura do contrato

Anual 

1,00

VIII - Agente de portaria

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL
Valor total anual do contrato com 

agente de portaria em 2021
Anual

R$989.633,80

Valor total anual do contrato com 
agente de portaria em 2020

Anual
R$975.817,74

Quantidade total de postos de 
agente de portaria em 2021* *

Anual
25,00

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que 
revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que 
revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 

** O Contrato de agente de portaria teve um decréscimo, a partir de 1º/06/2021, passando de 26 postos para 25 
postos.



IX - Limpeza*

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL
Valor anual do contrato com 

limpeza em 2021
Anual

R$2.276.278,33

Área construída a ser limpa 
conforme o contrato

Anual
45.816,95

Gasto de limpeza pela área 
construída

Valor (R$) anual do contrato/área 
construída

Anual
R$49,68

Valor anual do contrato com 
limpeza em 2020

Anual
R$1.978.025,23

Grau de repactuação Valor total anual de 
repactuação/valor total anual da 

assinatura do contrato 

Anual
1,15

Gasto com material de limpeza Valor (R$) gasto com aquisição 
de material de limpeza

Anual
* *

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que 
revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 

** O valor de material de limpeza está incluso no valor mensal do Contrato de limpeza.

Não adquirimos material

de limpeza separadamente



X - Combustível*

Nome do Indicador Descrição Apuração janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro ANUAL
Quantidade de litros de gasolina 

consumido
Mensal e Anual

610,10 725,80 857,30 629,70 579,00 725,50 738,90 949,60 750,90 935,91 786,17 1.116,27 9.405,15

Quantidade de km rodados por 
frota oficial de veículos movida a 

gasolina

Mensal e Anual
4.059,00 5.169,00 6.102,00 4.582,00 5.065,00 4.990,00 5.975,00 7.528,88 5.042,71 7.061,00 6.924,00 8.874,00 71.372,59

Consumo de gasolina da frota 
oficial de veículos

Quantidade de litros de gasolina 
consumidos/quantidade  de km 

rodados

Mensal e Anual

0,15 0,14 0,14 0,14 0,11 0,15 0,12 0,13 0,15 0,13 0,11 0,13 0,13

Quantidade de litros de etanol 
consumidos

Mensal e Anual
138,20 239,10 173,80 46,00 214,20 71,90 155,00 188,90 225,00 90,90 0,00 0,00 1.543,00

Quantidade de km rodados por 
frota oficial de veículos movida a 

etanol

Mensal e Anual
1.177,00 1.838,00 1.108,00 511,00 1.760,00 632,00 1.517,00 1.706,70 1.916,10 802,00 0,00 0,00 12.967,80

Consumo de etanol da frota oficial 
de veículos

Quantidade de litros de etanol 
consumidos/quantidade  de km 

rodados

Mensal e anual
0,12 0,13 0,16 0,09 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12 0,11 #DIV/0! #DIV/0! 0,12

Quantidade de litros de diesel 
consumidos

Mensal e Anual
72,80 38,60 202,10 73,10 181,00 0,00 181,20 26,00 54,40 45,57 77,22 157,29 1.109,28

Quantidade de km rodados por 
frota oficial de veículos movida a 

diesel

Mensal e Anual
683,00 212,00 856,00 653,00 1.655,00 0,00 1.617,00 249,00 452,00 311,00 811,00 1.661,00 9.160,00

Consumo de diesel da frota oficial 
de veículos

Quantidade de litros de diesel 
consumidos/quantidade  de km 

rodados

Mensal e anual
0,11 0,18 0,24 0,11 0,11 #DIV/0! 0,11 0,10 0,12 0,15 0,10 0,09 0,12

Quantidade total de kms rodados Mensal e anual
5.919,00 7.219,00 8.066,00 5.746,00 8.480,00 5.622,00 9.109,00 9.484,58 7.410,81 8.174,00 7.735,00 10.535,00 93.500,39

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



XI - Veículos*

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL
Quantidade de veículos utilizados 

no transporte de servidores, 
tramitação de documentos e 
demais atividades funcionais

Anual

36,00

Quantidade de veículos utilizados 
no transporte de magistrados

Anual
26,00

Total de magistrados Anual 59,00
Valor (R$) da fatura do total de 

contratos de manutenção de 
veículos

Anual
R$19.876,69

Quantidade de veículos Anual 62,00
Quantidade de veículos a gasolina Anual

8,00

Quantidade de veículos a etanol Anual
0,00

Quantidade de veículos flex Anual 46,00
Quantidade de veículos a diesel Anual

8,00

Quantidade de veículos a gás 
natural

Anual
0,00

Quantidade de veículos híbridos Anual
0,00

Quantidade de veículos elétricos Anual
0,00

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que 
revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que 
revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



XII - Layout*

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL
Valor gasto com reformas nas 
unidades no ano vigente (2021)

Anual
**

Valor gasto com reformas no ano 
anterior (2020)

Anual
**

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que 
revogou a n.215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 

*Considerando que as reformas e serviços de manutenção predial em unidades desta Seção Judiciária são 
realizados pelos prestadores de serviço contratados, entendemos ser inviável a separação dos recursos para 
reforma e manutenção.



XIII – Capacitação de servidores em educação socioambiental*

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL
Sensibilização e capacitação do 

corpo funcional e força de 
trabalho auxiliar

Quantidade de ações de 
sensibilização e capacitação 

Anual
2,00

Participação em ações de 
sensibilização e capacitação

Anual
57,00

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.
215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



XIV – Força de trabalho*

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL

Força de trabalho em 
31/12/2020

Quantidade de magistrados providos Anual 59
Total de pessoal do quadro efetivo Anual 636

Total de pessoal que ingressou por cessão ou 
requisição

Anual 25

Total de pessoal comissionado sem vínculo 
efetivo

Anual 2

Total de servidores Anual 663
Total de trabalhadores terceirizados Anual 289

Total de estagiários Anual 56
Total de juízes leigos Anual 0
Total de conciliadores Anual 65
Total de voluntários Anual 65

Total da força de trabalho auxiliar Anual 186
Total de magistrados, servidores e auxiliares Anual 908

Área total em metros quadrados Anual 34.818,00

* A descrição dos indicadores é a da Resolução CNJ n. 215/2016. Contudo, a Resolução CNJ n. 400/2021, que revogou a n.
215, solicita basicamente os mesmos dados, apenas com texto de indicador/descrição diferente. 



XV - Novos indicadores requeridos pela Resolução CNJ n. 400/2021

Nome do Indicador Descrição Apuração ANUAL

Negociação tarifária

Verificar se o órgão possui iniciativas de negociação de 
melhores tarifas com a concessionária de energia elétrica ou se 

promove ações que resultam em redução dos
gastos com energia.

Anual

Sim. Ações que resultam em 
economia de energia: Placas 

fotovoltaicas, 
individualização dos 

interruptores, instalação de 
lâmpadas de led e redução de 

demanda contratada para 
ajustar ao consumo atual da 

edificação.

Gasto com contrato de 
vigilância eletrônica

Despesa total com contratos firmados com empresas 
especializadas para prestação de serviços de vigilância 
eletrônica, compreendendo a mão de obra, a instalação

e a locação de equipamentos de circuito fechado de TV; a 
instalação de alarmes; a aquisição e instalação de pórticos 

detectores de metais e outros itens de vigilância
eletrônica.

Anual R$ 299.954,83

Gasto com contratos de 
agenciamento de transporte 

terrestre

Despesa total realizada com contratos de agenciamento de 
transporte terrestre de pessoal a serviço. Anual R$ 0,00

Gasto com combustível
Gasto com combustível para abastecimento de veículos 

movidos à gasolina, etanol, gasolina e etanol, diesel, Gás 
Natural Veicular (GNV), hidrogênio e outros.

Anual R$ 23.453,96

Aquisições e contratações 
realizadas no período-base Quantidade total de contratos no período-base. Anual 32

Aquisições e contratações 
sustentáveis realizadas no 

período-base

Quantidade de contratos celebrados no período-base com 
inclusão no Termo de Referência ou Projeto Básico - de 

critério de sustentabilidade.
Anual 27


