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Tribunais aderem a práticas de economia 
de recursos e sustentabilidade 

Práticas que visem à economia de recur-
sos e à sustentabilidade estão em conso-
nância com as normas ambientais estabe-
lecidas pelo CNJ e devem ser incorporadas 
a unidades ou núcleos socioambientais dos 
tribunais, cuja criação foi determinada pela 
Resolução n. 201/2015, do CNJ. 

Por meio dessas unidades, deverão ser 
adotados modelos de gestão na promoção 
da sustentabilidade ambiental, econômica 
e social. Entre os exemplos de gestão estão 
o aperfeiçoamento contínuo da qualidade 
do gasto público, o uso sustentável de re-
cursos naturais e bens públicos e a redução 
do impacto negativo das atividades do ór-
gão no meio ambiente com adequada ges-
tão dos resíduos gerados.

Um exemplo desse trabalho é o do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O 
programa TJ + sustentável, foi criado com 
metas de redução de energia elétrica, água, 
telefonia, papel e copos descartáveis entre 
os órgãos do Poder Judiciário potiguar. 

Em apenas três meses, o programa ge-
rou economia de R$ 48 mil em energia elé-
trica. Foi estabelecida a meta de redução em 
3% do consumo com energia elétrica, água, 
telefonia e correios e diminuição de 5% no 
consumo de copos descartáveis e resmas de 
papel. Nesse período, foram economizados 
quase seis mil pacotes de copos descartá-
veis (cada pacote tem 100 unidades).

Agora, o projeto foi implantado no Tri-
bunal de Justiça de São Paulo e conta com 
a participação de 12 fóruns da capital e do 
interior no projeto piloto. 

Em dezembro, a economia feita por to-
dos os órgãos do Judiciário que participa-
ram foi de 3.869 resmas de papel A4 e 
10.340 pacotes de 100 unidades de copos 
descartáveis. 

De acordo com o juiz Mário Sérgio Lei-
te, assessor da Presidência do TJSP, 12 
fóruns aderiram à competição do TJ + 
sustentável, estando o tribunal adequando 
o núcleo ambiental aos moldes da Resolu-
ção n. 201/2015. “A grande importância 
desse projeto não é o resultado econômico, 
mas que essa ideia seja multiplicada nos 
fóruns, que a prática de sustentabilidade 
seja difundida em efeito dominó, como 
uma política de gestão”.

NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

O Justiça Federal Hoje tem buscado di-
vulgar os bons exemplos de unidades da 
nossa Seccional que merecem ser compar-
tilhados para que tais iniciativas possam 
ser multiplicadas.

Há algumas semanas divulgamos o 
número de copinhos de água descartáveis 
consumido pela Seccional ao longo do ano 
de 2015, ressaltando que algumas varas 
tiveram consumo zero enquanto outras va-
ras (e núcleos) tiveram consumo bem ex-
pressivo do mesmo insumo.

Para uma melhor comparação, o JFH 
chegou a ilustrar a reportagem demons-
trando que a pilha de 344.200 copinhos 
atingiriam a altura de 4.302 metros e, para 
demonstrar a equivalência, “empilhamos” 
14 monumentos, montanhas e os maiores 
prédios do mundo.

Na semana seguinte, fizemos a mes-
ma comparação utilizando para isso o 
consumo de papel pela Seccional. Tam-
bém nesse quesito foi mostrado o con-

sumo por unidade no ano e, para ilus-
trar, demonstramos que as 7.728 resmas 
equivalem a 18,5 toneladas. Essa quan-
tidade de papel custou à Seccional o va-
lor de R$ 81 mil.

Hoje veremos o uso de dois bens funda-
mentais para o trabalho na Justiça Federal: 
canetas e tonners. Em ambos os casos há 
diferenças grandes entre as unidades e o 
consumo dos itens em 2015. 

Começemos com as canetas

• Consumo baixo: 21 a 39 canetas (5ª, 
14ª e 15ª);

• Consumo médio: 47 a 75 canetas 
(3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 16ª, 
18ª, 20ª, 22ª e 23ª);

• Consumo alto: 93 a 241 canetas (1ª, 
2ª, 13ª, 17ª, 19ª, 24ª e Turma Recursal).

Na Área Administrativa o consumo foi 

• Baixo: 13 a 39 unidades - CECOL, 
NUTEC e NUCOI.

• Médio: 60 a 96 unidades - Adminis-
tração dos JEFs e NUBES.

• Alto: 109 a 376 unidades - NUCRE, 
NUASG, NUCAF, CEMAN, SECAD, NU-
CJU, NUCOD e DIREF .

Em relação ao consumo de tonners, a 
divisão foi a seguinte:

• Baixo: 3 a 5 unidades (5ª, 7ª, 9ª, 
15ª, 21ª, 22ª e 23ª);

• Médio: 7 a 10 unidades (1ª, 3ª, 4ª, 
6ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 24ª e Turma Re-
cursal);

• Alto: 11 a 16 unidades (2ª, 8ª, 10ª, 
14ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª).

Na Área Administrativa o consumo foi 
de tonners foi:

• Baixo: 2 a 5 unidades - NUCOI e NU-
COD;

• Médio: 8 a 16 unidades - NUASG, 
NUCAF, NUTEC, DIREF, NUBES, CEMAN, 
SECAD e CECOL;

• Alto: 33 a 70 unidades - NUCRE, 
NUCJU e Adm. dos JEFS

Tribunal adota medidas 
para reutilizar pastas 
de processos físicos
Com a implantação do Processo Judi-

cial Eletrônico, a Justiça do Trabalho se 
modernizou, descartou o uso do papel e 
garantiu mais celeridade e segurança na 
tramitação dos processos. Porém, com a 
digitalização de processos que passaram 
do meio físico para o eletrônico, surgiu 
um novo desafio: a destinação para a 
imensa quantidade de pastas plásticas 
que acondicionavam os autos.

Em busca de uma solução, o TRT da 
11ª Região, em parceria com a Seção de 
Gestão Socioambiental, passou a reuti-
lizar as pastas de processos físicos que 
foram desmontados para digitalização.

A juíza do trabalho Edna Barbosa 
informa que foi criada uma força-tarefa 
para higienizar as pastas e deixá-las dis-
poníveis para o reuso. “Após a digitaliza-
ção, as Varas do Trabalho encaminham 
os processos para a Seção de Gestão Do-
cumental, onde as capas são higieniza-
das e colocadas à disposição do público 
interno por meio do sistema de pedido 
de material”, explicou.

Ao todo, o TRT 11 digitalizou mais de 
8 mil processos em um mutirão iniciado 
em 2015, com o objetivo de zerar o acer-
vo de processos físicos, resultando na so-
bra de milhares de pastas de plástico. A 
presidente do TRT 11, desembargadora 
Maria das Graças Marinho, declarou que 
“a ideia é reutilizar o material, evitando 
a compra de pastas de papel, o que re-
sultará, diante da crise financeira pela 
qual o país atravessa e do corte orça-
mentário sofrido pelo tribunal, em com-
promisso no uso dos recursos públicos e 
valorização do meio ambiente”.

Fonte: CNJ
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Exames periódicos 
de saúde

Em breve serão implantados na Seção 
Judiciária da Bahia os EPS- Exames Perió-
dicos de Saúde para todos os servidores e 
magistrados.

Os EPS serão realizados em cumpri-
mento à Portaria PRESI 257 e estarão sob 
a coordenação do Núcleo de Bem Estar So-
cial-NUBES/Pro-Social. Mais informações 
serão fornecidas em breve.


