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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

DO TJMA

O Tribunal de Justiça do Maranhão 
(TJMA) tem a honra de apresentar 
o Relatório de Desempenho de 

Sustentabilidade, um importante instrumento 
de transparência e governança que traz os 
resultados referentes aos indicadores de 
desempenho e às ações realizadas por esta 
instituição durante o ano de 2021, marcado 
pela continuidade da pandemia da Covid-19, 
impactando de modo significativo as 
atividades presenciais. 

Nesse contexto, destacamos a edição, 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
da Resolução nº. 400, de 16 de junho de 
2021, que regulamentou a política de 
sustentabilidade do Poder Judiciário e trouxe 
alterações importantes nos parâmetros 
de aferição de indicadores, exigindo dos 
tribunais a adaptação de ações já iniciadas. 

Uma expressiva parte dos dados que 
serão apresentados reflete os impactos 
desse cenário nas atividades do Judiciário e 
retrata os esforços deste Tribunal em inovar, 
desenvolvendo tecnologias e ferramentas 
de gestão que asseguram a eficiência nas 
atividades jurisdicionais e administrativas e, 
também, constroem um novo olhar sobre a 
forma como nos relacionamos com as pessoas 
e com a coisa pública.

Entre as diversas iniciativas realizadas 
para fortalecer a cultura da sustentabilidade 
de maneira que ela perpasse todas as 
rotinas executadas no âmbito do Judiciário 
maranhense, destacam-se os projetos: 
TJMA Sustentável Itinerante, Campanha 
Consumo Consciente, Projeto Construindo 
um Pensamento Sustentável, 1ª Jornada 
Socioambiental do TJMA, Certificação 
Selo Verde e a vedação da compra de água 
envasada em garrafas PET de 1,5L.

Ciente do seu papel como formador 
de valores e paradigmas, de sua força 
mobilizadora e de sua responsabilidade 
em ser exemplo para a sociedade, o TJMA 
tem incentivado que cada indivíduo seja 
um agente transformador, assumindo o 
protagonismo nesse processo ao adotar, em 
sua rotina, práticas sustentáveis, contrárias 
ao desperdício e ao uso inadequado dos 
recursos naturais. Um trabalho que parte da 
convicção de que pequenos gestos individuais 
podem gerar grandes mudanças em um 
círculo virtuoso de ações.

LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
Presidente do TJMA
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APRESENTAÇÃO O Plano de Logística Sustentável (PLS) 
do TJMA foi elaborado de acordo 
com o disposto na Resolução nº 

201/2015 do CNJ. No entanto, em junho de 
2021, o referido órgão editou a Resolução 
n.º 400/2021-CNJ revogando a anterior e 
aprimorando a gestão do Plano de Logística 
Sustentável no âmbito do Poder Judiciário.

Assim, foi publicada a Portaria-Conjunta 
252021 regulamentando o PLS no âmbito do 
Poder Judiciário Maranhense, para adequá-
lo aos termos do novo normativo. 

O presente relatório, nos termos do art.7 
 da referida resolução, observa os 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; aquisições e contratações 
sustentáveis.

Elaborado pelo Núcleo de Gestão 
Socioambiental, com apoio da Assessoria de 
Gestão Estratégica (AGEM), este documento, 
mais que uma prestação de contas, dentro do 
princípio da transparência que deve pautar as 

instituições públicas, é uma importante fonte 
para a tomada de decisões futuras, diante da 
responsabilidade do Judiciário em formular 
políticas que contribuam para a preservação 
do meio ambiente.

O acompanhamento das atividades 
relacionadas a esses temas, realizadas 
ao longo do ano, é de responsabilidade do 
Núcleo de Gestão Socioambiental, com 
apoio da AGEM, por meio da Divisão de 
Análise de Dados Estatísticos, além das 
unidades administrativas que acompanham 
e coletam as informações referentes 
aos gastos e consumo dos indicadores 
estratégicos.

O momento excepcional exigiu 
adaptações nas ações e metas previstas, 
a fim de se adequarem à nova realidade 
com o melhor resultado possível. Sendo 
assim, este relatório de desempenho de 
sustentabilidade apresenta os resultados 
das ações realizadas pelo tribunal e atualiza 
o cenário da gestão socioambiental na 
instituição, demonstrando séries históricas 
de consumo e gastos, a variação de 2021 em 
relação ao ano de 2020, além de apontar a 
evolução dos indicadores desde 2016.
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EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO 
DOS INDICADORES
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PAPEL
A4 branco
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análise do 
desempenho

O consumo de papel A4, apresentou 
significativa redução em 2020 em 
virtude da suspensão das atividades 
presenciais e a conclusão da 
implantação do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) em 100% no Poder 
Judiciário do Maranhão.
Em 2021, essa tendência de redução 
permaneceu, apresentando uma 
queda de 8,8%, mesmo com o 
retorno das atividades presenciais. 
Atribui-se esse fato a ampliação da 
digitalização de processos, aceleração 

do desenvolvimento de ferramentas 
tecnológicas, estímulo ao consumo 
racional por meio da certificação Selo 
Verde, capacitações, sensibilizações e 
visitas técnicas. 
Mesmo com os resultados positivos, 
tanto no consumo, como no gasto, 
o TJMA continuará a priorizar a 
redução desses índices no Plano de 
Logística Sustentável (PLS) com o 
estabelecimento de tetos de consumo 
de papel A4, que passarão a valer em 
2022.



ÁGUA ENVASADA
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Observa-se que o consumo de água 
mineral em embalagens descartáveis 
reduziu cerca 95,5% em relação a 
2020. Tal fato se deve à proibição, 
por meio de Ato da Presidência, 
da aquisição de água mineral em 
embalagens não retornáveis.
Esta medida impactou 
expressivamente a variação do 
consumo de água envasada retornável, 
que aumentou na ordem de 61,5% 
como consequência da substituição 
das embalagens descartáveis por 
garrafões de 20 litros.

análise do 
desempenho



impressão
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A redução de 10,6% na quantidade 
de impressões se justifica pela 
virtualização de processos e utilização 
de meios digitais para execução 
de rotinas de trabalho, além das 
suspensões do trabalho presencial 
durante a pandemia e, consequente, 
a ampliação do teletrabalho. Vale 
ressaltar o papel dos projetos Consumo 
Consciente e TJMA Sustentável 
Itinerante na conscientização do corpo 
funcional.

A redução de 24,2% no indicador 
quantidade de equipamentos de 
impressão é resultado da retirada 
de equipamentos em desuso e da 
nova regulamentação que redefiniu a 
quantidade de impressoras por unidade.
O contrato sofreu reajuste de preços, 
o que justifica o Gasto com Contratos 
de Terceirização de Impressão de 2021 
similar ao exercício de 2020, mesmo 
havendo redução na quantidade de 
equipamentos de impressão.

análise do 
desempenho



energia elétrica
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Em 2021, verifica-se diminuição no 
consumo de energia em relação ao ano 
anterior e uma redução considerável 
de 24% em comparação a 2019. 
Mesmo com o retorno das atividades 
presenciais este ano, o TJMA conseguiu 
manter nível de consumo de 2020, 
ponto alto da pandemia, quando 
ocorreu a suspensão das atividades 
presenciais e o fechamento dos prédios 
do judiciário. Vale destacar a campanha 
permanente Consumo Consciente, 
lançada em 2021 e realizada na capital 

e no interior, com o intuito de estimular 
o uso racional de energia elétrica.
No que se refere ao gasto, observa-se 
redução em relação a 2019 e aumento 
em comparação com o ano de 2020 
que se deveu essencialmente aos 
reajustes tarifários ocorridos em 2021. 
Vale destacar que em 2021 foi lançado 
o projeto de Eficiência Energética 
objetivando garantir a geração de 
energia limpa e a redução significativa 
dos gastos com energia elétrica a partir 
de 2022.

análise do 
desempenho



água e esgoto
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Nota-se uma considerável diminuição 
do consumo e gasto com água e esgoto 
a partir de 2020 em decorrência da 
restrição do fluxo de pessoas nos 
prédios do judiciário. 
No ano de 2021, manteve-se a 
tendência de redução de consumo, que 
foi de 14% em relação ao ano anterior, 
mesmo com a retomada das atividades 
presenciais e maior necessidade de 
medidas de higienização e limpeza em 
razão da pandemia.
Vale destacar a campanha Consumo 
Consciente, de caráter permanente, 
lançada em 2021 e realizada, na 
capital e no interior, no intuito de 
sensibilizar e capacitar para o uso 
racional de itens, a exemplo da água. 

análise do 
desempenho



resíduos
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202120202019201820172016

DOB

VARIAÇÃO
2020/21 80%-96%-232%55%

DLp DRS DPB Dimp DEIA

TIPO DE RESÍDUO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DEIa
Destinação de Resíduos Eletrônicos (kg)  2.400   2.178   577   319   82   407 
DImp 
Destinação de Suprimentos de Impressão (Unid)  1.094   361   1.322   2.939   683   349 
DPB 
Destinação de Pilhas e Baterias (Kg) 0  2   202   116   146   44 
DRS
Destinação de Resíduos de Saúde (Kg) 0 0  48   71   205   458 
DLp
Destinação de Resíduos de Lâmpadas (Unid)  0 0 0 0 0  4.972 
DOB
Destinação de Resíduos de 0 0 0 0 0  2.519.440 
Obras e Reformas (Kg)  

Outros 
resíduos



Em 2021 verificou-se um crescimento de 74% 
no montante de plástico, papel, metal e vidro 
destinados a cooperativas de reciclagem em 
decorrência do aumento exponencial da destinação 
de papel, sobretudo, em virtude da padronização 
do descarte de processos judiciais, somado a ações 
de sensibilização a respeito da coleta seletiva 
solidária, como o Destralhe e o TJMA Sustentável 
Itinerante.
Verificou-se aumento de 55% na destinação de 
resíduos de saúde em virtude do aprimoramento 
do fluxo de informações e da qualidade dos 
dados junto aos setores geradores de resíduos e 
também junto à empresa contratada para coleta e 
tratamento dos resíduos infectantes.
Os dados referentes à destinação de resíduos de 
lâmpadas e de obras e reformas passaram a ser 
captados no ano de 2021, após notificação das 
empresas executoras de obras e reformas para 

envio das comprovações do cumprimento das 
cláusulas contratuais.
A destinação de resíduos eletrônicos cresceu 80% 
como resultado sobretudo da campanha Destralhe 
que sensibilizou para importância da coleta seletiva 
e da qualidade de vida no ambiente de trabalho, 
padronizando procedimentos de devolução de bens 
e materiais.
Em relação à quantidade de resíduo de impressão, 
observa-se a redução de 96% na coleta de carcaça 
de tonner em relação ao execício anterior motivada 
pela redução do volume de impressão e a utilização 
de insumos com maior autonomia.
Para 2022, o TJMA buscará aperfeiçoar o 
gerenciamento dos resíduos produzidos, 
trabalhando para ampliar a implantação da coleta 
seletiva solidária, especialmente em unidades 
judiciais do interior, possibilitando a inclusão social 
e geração de renda para os agentes ambientais.

análise do Desempenho



reformas e construções
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análise Em 2021 houve redução de 23% no 
gasto com reformas. O ano anterior 
apresentou configuração atípica em 
virtude da existência de demanda 
reprimida em 2019 pela não conclusão 
de processos licitatórios no período.
Apesar da diminuição na execução 
de serviços não essenciais, os valores 
absolutos não sofreram o impacto 
financeiro desejado em virtude do 
aumento considerável nos custos 
da construção civil no período da 
pandemia.
Vale destacar que está em andamento 
a realização de estudo técnico para 
disciplinar as solicitações de serviços a 
fim de reduzir os gastos com reformas 
não essenciais.

análise do 
desempenho



limpeza
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14.609.515

16.381.615

16.486.858

16.862.679

16.237.187

16.777.284

202120202019201820172016

GLB - GASTO COM 
CONTRATO DE LIMPEZA

variação
2020/21 3,3%



análise Verificou-se um aumento de 3,3% 
nos gastos com contratos de limpeza 
em decorrência do reajuste do valor 
do contrato por força de Convenção 
Coletiva de Trabalho em 2021.

análise do 
desempenho
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735.594

1.351.167

1.156.119

1.274.388

1.067.822

1.001.344

202120202019201820172016

GML - GASTO COM 
MATERIAL DE LIMPEZA

variação
2020/21 -6,2%



análise No que se refere a gasto com material 
de limpeza, houve redução de 6,2%. 
Esta diminuição está relacionada 
ao fortalecimento da cultura de 
sustentabilidade no Poder Judiciário, 
aliada à certificação Selo Verde, que 
tornou meta a redução do consumo 
geral de materiais, além de ações 
de sensibilização promovidas em 
treinamentos e palestras. 
Ainda, para 2022, será feita revisão 
do portfólio geral dos materiais de 
limpeza, para eliminação de itens não 
essenciais, bem como a manutenção 
da meta de redução do consumo geral.

análise do 
desempenho



VIGILÂNCIA
ARMADA E DESARMADA
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16.021.472

16.171.336

16.767.442

17.339.923

17.574.768

17.974.460

202120202019201820172016

GV - GASTO COM CONTRATOS DE 
VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA

variação
2020/21 2,3%



Embora tenha ocorrido redução 
no valor individual do posto de 
serviço, o gasto com contratos de 
vigilância armada e desarmada 
apresentou acréscimo de 2,3%, 
em decorrência do aumento no 
número de postos.
O gasto com vigilância eletrônica 
em 2021 foi de R$ 87.286, sendo a 
primeira vez que consta esse tipo 
de despesa, visto que, até esse 
ano, não havia sido implantado 
posto de monitoramento de 
circuito fechado de TV.

análise do 
desempenho



telefonia móvel



Relatório de DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE 2021 50

0,00
43,75
87,50

131,25
175,00
218,75
262,50
306,25
350,00

202120202019201820172016

299.435

213.942

137.351
96.333

107.649

132.074

GTM - GASTO COM 
TELEFONIA MÓVEL

variação
2020/21 22,7%
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LTM - LINHAS 
TELEFÔNICAS MÓVEIS

variação
2020/21 0%



É possível identificar um incremento 
na quantidade de linhas móveis 
a partir de 2020 a fim de atender 
a suspensão dos trabalhos 
presencias durante a pandemia e 
como consequência, um aumento 
proporcional nas despesas com 
telefonia móvel. 
Em 2021 a quantidade de linhas 
permaneceu a mesma, no entanto, 
houve uma variação de 22,7% no 
gasto que se deveu em parte, ao 
aumento das tarifas de serviços 
da empresa contratada, em 4,5% 
e, também, pelo maior uso dessa 
ferramenta pelas unidades judiciais 
e administrativas em decorrência 
do incremento no teletrabalho e 
atendimento a distância.

análise do 
desempenho



telefonia fixa
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GTF - GASTO COM 
TELEFONIA FIXA

variação
2020/21 -5,3%

202120202019201820172016

1.103.605

975.409
869.949

656.309
559.903 530.414
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LTF - LINHAS 
TELEFÔNICAS FIXAS

variação
2020/21 712%

202120202019201820172016

459 433 293 360 332

2.696



análise O gasto com telefonia fixa vem 
apresentando ao longo dos anos 
uma tendência de queda em 
virtude de um trabalho constante 
de regulamentação, controle e 
conscientização acerca do uso das 
linhas telefônicas fixas apenas para 
atividades laborais. Vale destacar o 
reflexo do teletrabalho e do uso de 
telefonia móvel em substituição à 
fixa nesta redução, bem como, ações 
de conscientização quanto ao uso de 

recursos, a exemplo da Campanha 
Consumo Consciente.
Em 2020 o número de linhas fixas 
era de 332 passando para 2.696 em 
2021, em virtude do aprimoramento na 
captação dos dados que, no período de 
2016 a 2020, evidenciavam apenas as 
quantidades de linhas fixas sem levar 
em consideração o número real de 
terminais de voz disponíveis, ramais, 
não listados no detalhamento das 
contas telefônicas.

análise do 
desempenho



veículos e combustível
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QVE VD VGEF

202120202019201820172016

44 65 73 66 69
59

169

242
207

245
207

142 172 141 173 110

185

141

QUANTIDADE 
DE VEÍCULOS

VEÍCULOS 
A DIESEL

VEÍCULOS A GASOLINA,
ETANOL E FLEX

VARIAÇÃO
2020/21 -36,4%-14,5%-30,2%

QUANTIDADE DE VEÍCULOS 
POR TIPO DE COMBUSTÍVEL
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202120202019201820172016

TOTAL

447.828 465.020 505.196 487.333
342.558 348.219

VARIAÇÃO
2020/21 2%12%-5%

cg CONSUMO
DE GASOLINA CE CONSUMO 

DE ETANOL CD CONSUMO
DE DISEL

 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
CG 
CONSUMO DE GASOLINA  340.634   333.531   319.224   312.218   221.147   209.967 
CE
CONSUMO DE ETANOL  279   320   352   -     19   -    
CD 
CONSUMO DE DIESEL  106.915   131.169   185.621   175.115   121.392 138.253
Total  447.828  465.020 505.196 487.333 342.558 348.219

CONSUMO TOTAL DE COMBUSTÍVEL



Observa-se uma redução de 30% da 
frota em relação ao ano anterior devido 
à realização de leilão dos veículos 
que encontravam-se em situação 
economicamente inviável, gerando 
muitas despesas com manutenção.
Em 2021, mesmo com o retorno 
parcial das atividades presenciais 
e o consequente aumento dos 
atendimentos na capital e interior, 
o consumo total de combustível 
permaneceu próximo ao de 2020, com 
uma variação de apenas 2% e cerca de 
40% menor em relação a 2019. Entre 
as medidas adotadas, destacam-se a 
realização de manutenção preventiva, 
a renovação da frota e o controle de 
consumo que foi de 7 km/l, em 2020, 
para 8 km/l, em 2021.

análise do 
desempenho



APOIO AO SERVIÇO 
ADMINISTRATIVO
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DEZNOVOUTSETAGOJULJUNMAIABRMARFEVJAN
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61.988
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12.213
3.069

32.603

GCGraf - GASTO COM 
SERVIÇOS GRÁFICOS 

total
185.967,96

INDICADOR
NOVO



análise do 
desempenho

O indicador não possui série histórica 
por tratar-se de novidade trazida 
pela Resolução n.º 400/2021-CNJ. A 
variação dos gastos ao longo do ano 
justifica-se pelo uso dos serviços 
conforme demanda das unidades.
Para o ano de 2022, projetam-se 
várias medidas a serem adotadas 
para disciplinar a execução desse 
tipo de serviço reduzindo a produção 
de resíduos por meio da utilização 
de meios digitais em substituição a 
impressos.



aquisições e
contratações
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ACS

ACR

2021

AQUISIÇÕES E
CONTRATAÇÕES REALIZADAS

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
SUSTENTÁVEIS REALIZADAS

143

29

PCS - PERCENTUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 
SUSTENTÁVEIS SOBRE A TOTALIDADE

20,3% INDICADOR
NOVO



O indicador não possui série histórica 
por tratar-se de novidade trazida pela 
Resolução n.º 400/2021-CNJ. 
Em 2021 chegamos ao percentual de 
20% de contratações com critérios 
de sustentabilidade que servirá 
de referência para elaboração de 
estratégias para os próximos anos. 
Para o Plano Anual de Contratações 
2022/2023 o Sistema de inclusão 

de demandas (LICITATUM) foi 
aprimorado para permitir a inclusão 
pelos setores requisitantes de 
cláusulas de sustentabilidade 
ambiental nos termos de referência 
em todas as licitações, o que 
possibilitará alavancar o resultado 
em 2022, bem como cumprir as metas 
estabelecidas no Plano de Logística 
Sustentável.

análise do 
desempenho



qualidade de vida
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202120202019201820172016

4
19 26 27

72 58

AQV - QUANTIDADE DE AÇÕES 
DE QUALIDADE DE VIDA 

variação
2020/21 -19,4%
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202120202019201820172016

550 6.250 7.000 9.788

33.926

68.185

PQV - PARTICIPAÇÕES EM 
AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA

variação
2020/21 101,0%



A majoração de 70% na quantidade 
de ações realizadas é de 101% em 
participações e se deu em virtude do 
uso de tecnologias que possibilitaram 
a ampliação de atendimentos médico, 
psicossocial e odontológico em 
formato online por videoconferência e 
teleatendimento que garantiram maior 
cobertura às demandas do interior do 
estado, não deixando de disponibilizar, 
sempre que possível, os atendimentos 
no formato presencial. 
Foram realizadas diversas 
ações, como palestras 
presenciais, campanhas online, 
por videoconferência e lives, 

disponibilização de videos nos canais 
oficiais do TJMA e divulgação de 
cartilhas e textos informativos por 
e-mail, sobre temas diversos, além 
do aprimoramento dos sistemas de 
atendimento.
Destacam-se ações de enfrentamento 
à Covid–19, Programa Rodas de 
Conversa, o Projeto Felicidade no 
Trabalho, a Criação do Portal da 
Saúde e campanhas de vacinação 
contra gripe.
O TJMA mais que nunca empreendeu 
esforços para garantir a saúde e 
a qualidade de vida do seu corpo 
funcional.

análise do 
desempenho



ações solidárias



Relatório de DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE 2021 72
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AS - QUANTIDADE DE 
AÇÕES SOLIDÁRIAS

variação
2020/21 -13,3 %
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880

8.950
8.762

461

6.293

10.865

202120202019201820172016

PAS - PARTICIPAÇÕES EM 
AÇÕES SOLIDÁRIAS

variação
2020/21 72,7%



análise Em 2021 houve um expressivo aumento 
na participação em ações solidárias 
apesar da diminuição na quantidade de 
ações em virtude das recomendações 
a respeito de aglomerações no período 
da pandemia. Tal aumento deve-se 
à realização de ações que contaram 
com ampla divulgação para incentivar 
a participação dos servidores e do 
aprimoramento do fluxo de dados junto 
aos setores envolvidos que elevou a 
qualidade das informações. A isso 
soma-se a continuidade dos projetos 
permanentes, Casa da Criança e Casa 
Abrigo, únicos no país, mantidos por 
este tribunal.

análise do 
desempenho



capacitação
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Até 2020 os dados eram contabilizados 
somando-se Capacitação e Sensibilização, 
com base na Res. 201/2015-CNJ. A 
partir de 2021, os dados passaram a ser 
contabilizados separadamente, com base 
na Res. 400/2021-CNJ.
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ACap - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 
EM SUSTENTABILIDADE

variação
2020/21 -38,5%
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305 150 866

252

4.938

2.845

202120202019201820172016

PCap - PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE 
CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

variação
2020/21 -42,4%

Até 2020 os dados eram contabilizados 
somando-se Capacitação e Sensibilização, 
com base na Res. 201/2015-CNJ. A 
partir de 2021, os dados passaram a ser 
contabilizados separadamente, com base 
na Res. 400/2021-CNJ.



Para fins de compreensão do 
resultado do ano de 2021 em 
relação aos anos anteriores faz-se 
necessário esclarecer a modificação 
da metodologia de cálculo desses 
indicadores. 
O resultado gerado até 2020, 
regulamentado pela Resolução 
201/2015-CNJ, somava a quantidade 
de ações de capacitação em 
sustentabilidade e de ações de 
sensibilização em sustentabilidade, 
bem como, as de participações em 
ações de capacitação e sensibilização. 
A partir de 2021, a Resolução 
400/2021-CNJ determinou que 
os indicadores de capacitação 
e sensibilização deveriam ser 
considerados separadamente.
Desta forma, optou-se por realizar o 
monitoramento desses indicadores 
a partir do novo normativo, em 

conformidade à orientação do CNJ 
que deixou a cargo dos tribunais a 
escolha pela metodologia de cálculo 
a ser utilizada, o que impossibilita a 
análise comparativa de 2021 com os 
anos anteriores.
Enfatiza-se que devido a pandemia a 
maioria das ações foram ministradas 
nas plataformas digitais do Poder 
Judiciário maranhense, resultando 
em uma maior abrangência do corpo 
funcional.
Destacam-se a realização da 1ª 
Jornada Socioambiental durante 
a semana internacional do meio 
ambiente, o projeto Construindo um 
Pensamento Sustentável e o TJMA 
Sustentável Itinerante para capacitar 
servidores e servidoras de comarcas 
do interior, bem como, os cursos 
ministrados pela ESMAM na temática 
socioambiental.

análise do 
desempenho



sensibilização
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202120202019201820172016
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ASen - AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 
EM SUSTENTABILIDADE

variação
2020/21 76,9%

Até 2020 os dados eram contabilizados 
somando-se Capacitação e Sensibilização, 
com base na Res. 201/2015-CNJ. A 
partir de 2021, os dados passaram a ser 
contabilizados separadamente, com base 
na Res. 400/2021-CNJ.
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202120202019201820172016

16.757

4.938

252866150305

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

variação
2020/21 239,3%

Até 2020 os dados eram contabilizados 
somando-se Capacitação e Sensibilização, 
com base na Res. 201/2015-CNJ. A 
partir de 2021, os dados passaram a ser 
contabilizados separadamente, com base 
na Res. 400/2021-CNJ.



Para fins de compreensão dos 
resultados dos indicadores aqui 
analisados valem os mesmos 
esclarecimentos já realizados no 
tópico acerca da metodologia de 
cálculo do indicador de quantidade de 
ações de capacitação e participação 
em ações de capacitação.
Enfatiza-se que devido a pandemia a 
maioria das ações foram realizadas 
nas plataformas digitais do Poder 
Judiciário maranhense, resultando 
em uma maior abrangência do corpo 
funcional.

Dentre ações como plantios de mudas, 
iluminação de prédios, colocação 
de outdoors, fixação de placas nos 
prédios incentivando economia de 
energia e água, confecção de cartilha 
7Rs da sustentabilidade, matérias 
informativas e lives em mídias 
sociais, destacam-se as realizadas 
no dia da água, na semana do meio 
ambiente, no Dia Mundial da Limpeza 
e as campanhas Julho sem Plástico 
e Consumo Consciente, de caráter 
permanente, que alerta para o uso 
racional dos insumos.

análise do 
desempenho
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Este Relatório de Desempenho de 
Sustentabilidade 2021 retrata o compromisso 
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) 
em adotar um modelo de gestão íntegro e 
transparente, que promova a sustentabilidade 
com ações ambientalmente corretas, 
economicamente viáveis e socialmente justas 
e inclusivas.
Este caminho só é possível de ser trilhado 
com dedicação coletiva para o abandono de 
velhos hábitos e a construção de padrões 
mais sustentáveis, por meio da reflexão sobre 
nossos comportamentos de consumo para 
minimizar os impactos negativos no meio 
ambiente e maximizar os positivos. 
Sendo assim, dedico especiais 
agradecimentos ao Presidente da Comissão 
Gestora do PLS, Des. Jorge Rachid Múbarack 
Maluf, que, na condução do Núcleo de Gestão 
Socioambiental, tem se empenhado em 
impulsionar uma mudança de mentalidade ao 
fomentar uma cultura de responsabilidade 
socioambiental nesta Corte. 
Na pessoa do Corregedor-Geral de 
Justiça, Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, 
que abraçou essa causa em sua gestão, 
externo meus agradecimentos a todos 
os magistrados e magistradas que se 

aliaram a este esforço para fortalecer a 
sustentabilidade no Judiciário.
Também agradeço a todos os membros da 
Comissão Gestora do PLS, bem como aos 
setores integrantes dos Grupos Executivos, 
cujo envolvimento foi fundamental para 
que as informações que constam deste 
documento tivessem a qualidade necessária 
e, também, para a execução das metas 
propostas.
Por fim, nada seria possível sem o 
comprometimento de servidores e servidoras, 
estagiários e estagiárias e terceirizados e 
terceirizadas, que ao adotarem práticas de 
sustentabilidade em suas rotinas diárias 
de trabalho fazem a sustentabilidade se 
concretizar nesta instituição.
Há, ainda, muitos desafios a serem 
superados, mas é importante termos 
consciência de que nossas práticas 
precisam ser continuamente repensadas. 
Ressalto, contudo, o fato de que a Corte 
maranhense encontra-se profundamente 
comprometida com a sustentabilidade de 
forma permanente.

LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
Presidente do TJMA

MENSAGEM 
FINAL




