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A sustentabilidade há muito tempo deixou de ser mero modismo ou discurso, para se impor 

como exigência de vida do ser humano, até mesmo em razão de sua própria sobrevivência. 

Consequentemente, o conceito passou também a imperar na gestão das organizações, 

como fator indispensável à sua preservação. 

Nas organizações públicas, de modo especial, a sustentabilidade deve ocupar lugar de 

destaque tanto na concepção quanto na execução dos projetos de gestão, pois elas são 

geridas com recursos públicos, que não podem ser desperdiçados nem malversados.  

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem estado atento a essa questão e vem obtendo 

sucessivamente resultados positivos, exatamente por não descontinuar os programas 

inovadores já implantados e por não deixar de buscar sempre novas e criativas alternativas. 

Alguns resultados obtidos em 2018 – a redução no consumo de papel e de água e nas 

despesas com telefonia e com aluguéis são bons exemplos – demonstram que estamos no 

bom caminho e nele devemos perseverar, de modo a oferecer aos cidadãos mineiros uma 

prestação judiciária célere e eficaz, a um custo cada vez menor. 

Desembargador Nelson Missias de Morais
Presidente

<< voltar                    voltar>>
PRESIDENTE

MENSAGEM DO Belo Horizonte, fevereiro de 2019.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE E DA COORDENADORA

DO NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais mantém, em caráter permanente,  seu comprometimento 
com o tema sustentabilidade, por meio do Núcleo Socioambiental. Em função desse comprometimento, 
entre outras atitudes de inovação e governança, o Núcleo se propõe a continuar com as ações iniciadas 
em 2018 e desenvolver novos projetos na área socioambiental.

Diante dessas premissas, além dos grupos executivos do Núcleo, outros grupos de trabalho foram 
instituídos para tratarem de assuntos específicos, todos com vista a fomentar a adoção de boas práticas 
de gestão, para combater o desperdício na administração pública. Sob esse prisma, a Superintendência 
coletou dados para análise e deu início à padronização das boas práticas, com revisão de metas e 
elaboração de planos de ação.

Para colocar em andamento os planos traçados, foi buscada a necessária participação de servidores, 
magistrados e prestadores de serviços, criando uma corrente sinérgica e exitosa em prol da melhor 
governança pública. Isso porque entendemos que a sensibilização dos colaboradores torna seu 
envolvimento mais efetivo, gerando maiores e melhores frutos.

          voltar>>

“O talento vence jogos, mas só o 
trabalho em equipe ganha campeonatos.”

Michael Jordan, jogador de basquete da NBA
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O Núcleo Socioambiental não tem poupado esforços e dedicação para atingir uma mudança coletiva 
de paradigmas, em prol de uma governança administrativa inovadora e cada vez mais eficiente, 
sempre focada na sustentabilidade.

Destacamos que os êxitos colhidos até agora só ocorreram porque todos têm entendido que são peças 
importantes nesse processo, uma vez que cada um representa parcela do resultado final. Acreditamos 
na frase do conhecido jogador de basquete citado na epígrafe e é isso que estamos fomentando: 
o trabalho em equipe, a formação de time, a união de todos em prol desses resultados e das boas 
práticas de gestão e administração públicas.

Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente
Juíza de Direito Rosimere das Graças do Couto, coordenadora
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SOBRE O
RELATÓRIO
O Tribunal Justiça de Minas Gerais publica, pelo terceiro ano consecutivo, seu relatório anual 

de desempenho em sustentabilidade, com base nos dados lançados no Formulário do Plano de 

Logística Sustentável do Judiciário, integrante do Sistema de Questionários do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, em atendimento à determinação constante da Resolução CNJ n° 201, de 3 de 

março de 2015.

O objetivo deste relatório é apresentar, com transparência, os avanços obtidos no período, 

caracterizado por um cenário crítico vivido pelo Estado de Minas Gerais, sob o ponto de vista 

ambiental.
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A degradação do meio ambiente tem sido há anos uma das principais pautas de discussão 

entre os ambientalistas e uma das grandes perturbações da população em geral. A causa 

dessa crescente conscientização globalizada é a propagação de informações sobre os 

riscos à saúde humana e os efeitos desastrosos do desenvolvimento desenfreado e a 

qualquer custo, na frenética busca pelo progresso. Diante desse contexto, o TJMG vem 

adotando medidas pautadas na responsabilidade socioambiental e no desenvolvimento 

sustentável. A sustentabilidade tem sido importante referencial estratégico para este 

Tribunal na implantação de programas, projetos e ações.  Técnicas de gestão voltadas 

ao uso racional dos recursos e à preservação ambiental estão sendo  progressivamente 

adotadas por magistrados, servidores e colaboradores, propiciando, acima de tudo, uma 

efetiva cultura de sustentabilidade no âmbito da Instituição.

INTRODUÇÃO
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AÇÕES E PROGRAMAS 
DESENVOLVIDOS POR TEMA

O PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO TJMG 
é executado por meio de ações desenvolvidas por grupos executivos. Atualmente, quatro 
grupos são encarregados de propor e executar ações e projetos que viabilizarão o PLS.
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GRUPO EXECUTIVO DE

COMPRAS E
CONTRATAÇÕES

SUSTENTÁVEIS

1

<< voltar                    voltar>>



18 19

1 - Grupo Executivo de Compras e Contratações Sustentáveis

. Descentralização da solicitação dos materiais de consumo
Em 2018, o TJMG passou a fornecer as requisições de materiais de consumo das comarcas por meio 

do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD-WEB), que foi modificado para 

atender as demandas de aprimoramento da gestão patrimonial do Tribunal. Os pontos de alimentação 

de dados que eram feitos manualmente agora são totalmente automatizados via SIAD/SIAFI, trazendo 

também grandes ganhos para a gestão contábil. Essa expansão visou aperfeiçoar o gerenciamento 

dos suprimentos de expediente.

. Descontinuação do fornecimento de copos descartáveis  
O TJMG possui um programa de coleta seletiva, portanto, os resíduos produzidos vão 

para os locais corretos de reciclagem. No entanto, o que impulsionou o tribunal a atuar 

na redução do consumo de copos descartáveis são os efeitos negativos ao meio ambiente, 

causados pela produção desse produto, e também a saúde de seus colaboradores.  Além 

das questões que envolvem o meio ambiente, foram considerados os gastos com a 

aquisição desses produtos. 

Após todo o trabalho de sensibilização, ficou definido que o fornecimento desse material 

será somente para as áreas que atendem ao público externo.

Itens:  materiais de consumo, descartáveis e permanentes, limpeza, 
               veículos e vigilância. 
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. Papelaria Solidária 
O programa Papelaria Solidária continua contribuindo para o melhor uso dos recursos públicos 

e diminuição do impacto ambiental. Esse programa consiste na devolução de materiais ociosos de 

uma unidade e sua redistribuição para outra. Além disso, os materiais defeituosos ou obsoletos 

são devolvidos aos fornecedores. Essa atitude ajuda o TJMG a manter o controle de qualidade dos 

materiais.

Durante o ano de 2018, foram devolvidos mais de 3.500 itens de produtos não utilizados ou com defeito. 

Entre eles alguns ainda são passíveis de reutilização. O material devolvido ao estoque central do 

Tribunal, em 2018, acarretou economia de aproximadamente R$ 40.000,00.   

Entre os materiais devolvidos estão: suporte para copo descartável, grampeadores, etiquetas 

adesivas, capas de processos, pastas suspensas, além de diversos tipos de impressos. 

<< voltar                    voltar>>

http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-lanca-a-campanha-papelaria-solidaria.htm
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GRUPO EXECUTIVO DE

RACIONALIZAÇÃO 
DO CONSUMO DE

RECURSOS NATURAIS
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2 - Grupo Executivo de Racionalização do Consumo de Recursos Naturais

. Implantação do monitoramento do consumo de água e energia elétrica 
por “cluster”.
O monitoramento do consumo de água e energia elétrica por “cluster” é uma metodologia 
de trabalho que permite estabelecer metas conforme os agrupamentos de comarcas com 
características semelhantes (clusters).

A partir da clusterização das comarcas - estudo comparativo do consumo de água, energia e 
telefonia em que as unidades comparadas são separadas em grupos - foi possível identificar 
as comarcas com o consumo acima da mediana.  Com base nessas informações, desenvolveu-
se, em conjunto com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), um plano de trabalho 
voltado para a educação ambiental e sensibilização para a mudança de comportamento e a 
internalização de atitudes ecologicamente corretas no cotidiano dos funcionários públicos. 

Para a implantação desse plano de trabalho, foi redigido um Termo de Cooperação 
Técnica entre o estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja 
assinatura se dará no primeiro trimestre do ano corrente.

Além disso, o Tribunal tem atuado na gestão dos custos e implantação de sistemas 
sustentáveis nas edificações, tais como instalação de torneiras automáticas, 
utilização de lâmpadas e luminárias de alta eficiência, instalação de senhas de uso 
para ligações para celulares.

. Ações na temática “resíduos sólidos”
Em 2018, esse grupo executivo dedicou-se ao estudo dos resíduos sólidos. 
Basicamente, a atenção foi direcionada para a logística reversa. Foi realizado um 
levantamento dos contratos firmados pelo Tribunal, que possuem cláusulas que 
preveem logística reversa. Os materiais desse tipo de destinação que o tribunal 
adquire são lâmpadas fluorescentes e pilhas. Além desse estudo, foram mapeadas 
todas as associações de catadores de papéis do estado de Minas Gerais. A listagem 
dessas associações foi disponibilizada pela Rede Sustenta Minas. Esse mapeamento 
é importante porque permitirá que o Tribunal firme parcerias nas localidades onde 
ainda não possui convênio. 

Itens:  água e esgoto, combustíveis, energia elétrica e 
              gestão de resíduos.
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3 - Grupo Executivo de Racionalização do Consumo de Recursos 
       Administrativos

. Revisão dos contratos de telefonia
Os contratos de telefonia do TJMG foram objeto de análise técnica, vislumbrando a 
possibilidade de adesão a uma ata do Governo Federal.  Constam do estudo análise das 
regiões de prestação dos serviços, análise da instalação dos links digitais, especificação 
dos planos de dados e minutos, entre outras. O estudo realizado proporcionou mensurar 
os benefícios da adesão do TJMG à ata de registro de preços. A negociação resultou numa 
redução nos custos com telefonia de 5,38%.

. Revisão do contrato de impressão
O contrato de impressão do TJMG foi renegociado em 2018, com base em estudo 
técnico, resultando na mudança da modalidade de licitação e da metodologia 
de cobrança do custo da página de impressão. Com essas mudanças, o custo foi 
reduzido para o valor estimado de R$ 0,038 por página impressa, cerca de 30% 
inferior ao contrato anterior e um dos menores do Brasil.  A contratação passou 
a ser feita em conjunto com o Ministério Púbico Estadual, por meio de ata de 
registro de preço, o que contribuiu para a obtenção de menor custo. Essa ação de 
compartilhamento na ata de registro de preço foi uma das primeiras realizadas 
pelo TJMG.

. Redução de custos de locação
Ainda no campo específico da redução de custos,  merece destaque a renegociação 
dos contratos de locação, que possibilitou economia na ordem de R$3.000.000,00 
(três milhões de reais), o que demonstra que o caminho está sendo corretamente 
trilhado, em prol da melhor administração dos recursos do TJMG e das boas 
práticas de governança pública.

Itens:  aluguéis, correios, impressão de documentos e equipamentos
               instalados e telefonia.
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. Plano de Acessibilidade
Essa iniciativa objetiva adaptar as edificações do Tribunal, permitindo facilitar o acesso 
e circulação de portadores de necessidades especiais, em cumprimento às normas de 
acessibilidade previstas na Lei Federal 10.098/00, Decreto Federal 5.296/04, Lei Estadual 
11.666/94, norma da ABNT NBR 9.050 e ainda na recomendação do CNJ nº 27/09. No ano de 
2018 foram concluídas 8 obras de acessibilidade.
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4 - Grupo Executivo de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho,
         Comunicação e Capacitação para Sustentabilidade

. Campanha  de comunicação 
 No ano de 2018, foram realizadas diversas campanhas de suporte às ações do PLS, com 
diversas peças amplamente divulgadas na intranet, internet e nas áreas de circulação do 
TJMG. As principais foram as seguintes:
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. Oferta de curso Introdução à Gestão Socioambiental 
O curso Introdução à Gestão Socioambiental tem o objetivo de desenvolver competências 
que permitam aos participantes atuarem como agentes transformadores ou gestores 
da responsabilidade socioambiental no âmbito do TJMG. O curso apresenta o histórico 
da responsabilidade socioambiental, os conceitos relacionados à responsabilidade 
socioambiental, à sustentabilidade e à gestão socioambiental, os normativos sobre gestão 
pública socioambiental, A3P: o que é, como surgiu, como funciona, objetivos e eixos 
temáticos. Além disso,  o curso ensina o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, 
a gestão adequada de resíduos gerados e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. São 
abordadas ainda  a forma de sensibilização e capacitação, a importância da gestão pública 
socioambiental para a administração pública e as licitações sustentáveis.

Em 2018, foram ofertadas 2.000 vagas, das quais 1.761 foram preenchidas, e foram aprovados 
1.711 estudantes, abrangendo 197 comarcas.

. Ações associadas à Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
O TJMG, em 2018, realizou 1.992 exames periódicos nos servidores e magistrados. 
Essa ação identifica preventivamente situações de risco à saúde, a promoção de 
hábitos de vida mais saudáveis e a redução do absenteísmo. A avaliação ergonômica 
de postos e setores de trabalho prevê a análise das condições presentes no 
ambiente de trabalho que podem se constituir em risco à saúde do trabalhador. 
A avaliação segue os critérios definidos pela NR17 (Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho e do Emprego). Foram avaliados 322 postos de trabalhos 
e três avaliações ambientais de edificações. O Programa Viva Bem/Mudando 
Sua Postura de Vida é um programa realizado na modalidade a distância, com o 
objetivo de trabalhar os pilares da promoção da saúde, estimulando bons hábitos 
para uma vida saudável: reeducação alimentar, equilíbrio emocional e atividade 
física. Esse programa atendeu 100 participantes.

<< voltar                    voltar>>



38 39

CAMPANHAS

  . Combate ao Mosquito Aedes Aegypty

  . Maio Roxo
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. Campanha de Vacinação contra a Gripe   . Outubro Rosa
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. Novembro Azul

. Programa de Controle da Dependência de Nicotina

  . Programa de Controle da Hipertensão Arterial
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. Ações da Rede Sustenta Minas

 I Seminário
A Rede Sustenta Minas é um comitê de trabalho interinstitucional para o estabelecimento 
de colaboração entre os órgãos e instituições participantes, com vistas ao intercâmbio de 
experiências e informações para a implantação de programas e ações de responsabilidade 
socioambiental.

No ano de 2018, além dos 13 órgãos partícipes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais (Ibama) e a FEAM assinaram o termo de cooperação técnica. 
No que se refere às reuniões e eventos, destaca-se o I Seminário promovido pela Rede 
Sustenta Minas. Ao longo do ano, foram realizadas quatro reuniõe s de trabalho, nas quais 
foram definidas e acompanhadas as ações estabelecidas para o período em curso, bem como 
formuladas as ações para o período subsequente. Dela participaram membros do TJMG, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), do Tribunal Regional do Trabalho (TRT 

– 3ª Região), da Justiça Federal - Seção Judiciária de Minas Gerais; do Tribunal 
de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), do Tribunal de Contas de Minas 
Gerais (TCE-MG), do Ministério Público de Minas (MPMG), da Defensoria Pública 
de Minas Gerais (DPMG), da Defensoria Pública da União (DPU), do Ministério 
Público Federal (MPF), do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT), 
da Advocacia Geral da União em Minas Gerais (AGU) e da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF).

No dia 5 de junho, foi realizado seminário  com o objetivo de incentivar a integração 
dos órgãos participantes da rede, de envolver membros, servidores dos diversos 
órgãos, no tema sustentabilidade, de estimular a discussão sobre a gestão 
dos resíduos sólidos, no âmbito do estado de Minas, e de apresentar e divulgar 
boas práticas desenvolvidas pelos órgãos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
contribuiu, cedendo o espaço físico, além do suporte logístico. 
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. Visita à Universidade Federal de Juiz de Fora
Em 2018, representantes do Núcleo Socioambiental visitaram a comarca de Juiz de Fora. 
Na oportunidade, fizeram visita à Universidade Federal de Juiz de Fora, juntamente com 
os membros da Rede Sustenta Minas. A visita técnica ao setor de sustentabilidade da UFJF, 
no final de junho, teve o objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido na universidade e 
permitiu à equipe adquirir conhecimentos e experiências que servirão de parâmetro para 
subsidiar os Planos de Gestão de Resíduos e de Logística Sustentável desenvolvido pela 
Rede. Essa troca de experiências e cooperação entre instituições públicas é um dos objetivos 
da Rede Sustenta Minas.
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
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Desafios para o

“A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode 
significar escolhas difíceis. Porém, necessitamos encontrar caminhos para 
harmonizar a diversidade com a unidade, o exercício da liberdade com o bem 
comum, objetivos de curto prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, 
família, organização e comunidade têm um papel vital a desempenhar. As artes, 
as ciências, as religiões, as instituições educativas, os meios de comunicação, 
as empresas, as organizações não-governamentais e os governos são todos 
chamados a oferecer uma liderança criativa.” 

(Carta da Terra, disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf)
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