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 Boa tarde, houve uma pequena troca na nossa programação, em razão 

da necessidade de alguns palestrantes chegarem somente amanhã, porque 

tinham compromissos inadiáveis. Tem gente que só viria amanhã para assistir 

minha palestra, Luciana, mas, infelizmente, agora terei que surpreender todo 

mundo e, talvez, amanhã me apresente de novo, dependendo da quantidade 

de palmas que eu receber hoje. 

Pessoal, antes de iniciar a minha apresentação, queria agradecer a 

todos vocês que vieram aqui participar desse momento maravilhoso de 

capacitação gratuita. Todos os palestrantes estão aqui pelos meus lindos olhos 

verdes, amigos queridos, amados, de luta, de causa. Quero agradecer a minha 

equipe, Renata, Carol, Cristiano, Fábio, Flávio, Adriana, Alessandra, Djalma, M 

C Melo, a que faz as minhas palestras, e dizer que estou muito emocionada, 

emocionada porque conseguimos, como a Luciana falou, montar um grupo que 

hoje tem quase 130 pessoas de whatsapp. Imaginem que loucura isso, porque 

o grupo fala sábado, domingo, feriado, de noite, de madrugada e de manhã, e 

só falamos de PB, PR, o que mais? Boas práticas, PLS, olha só que maravilha! 

Dr. Adriana, que satisfação!  



E temos um grupo de e-mail onde nós, justamente, enviamos esses 

instrumentos. Temos também uma página no facebook, exatamente. Estou 

muito feliz, porque estamos cada vez mais nos unindo, interagindo, integrando 

e agregando, isso é o mais importante. 

Ontem, começaram a chegar as pessoas queridas, nossos colegas, para 

este evento, e fui surpreendida com uma enxurrada de afeto. Lembro-me que, 

no primeiro seminário, disse aqui na frente que estávamos aqui, porque somos 

instrumentos de amor, instrumentos transformadores de vida. E esses colegas 

buscaram os outros colegas no aeroporto, e não só isso, hospedaram as 

pessoas em suas casas, pessoas que nunca tinham se visto, nunca tinham se 

encontrado. 

Então, queria agradecer a cada uma dessas pessoas, não vou lembrar o 

nome de todas, mas vou falar o nome de uma pessoa só que vai representar 

todas elas, que é a minha dileta amiga, musa, Jacimara Machado. 

O evento é sustentável, então não houve crachá, nem sacolinha, nem 

caneca, e estou de olho que se alguém pegar mais de um copo plástico, passe 

o dia com o seu, bote no bolso do terno, e vamos seguir adiante. 

Penso que hoje estou nervosa, Luciana, a boca está seca. Esse tema, 

amo de paixão; Plano de Logística Sustentável Quem ainda não tem? Um, 

dois, três. Nossa Senhora, hoje vamos vai sair daqui com um monte de PLS. 

 Gente, não fui eu que inventei o plano, eu o copiei. Ele surgiu lá atrás 

com o Decreto 7.746. Ainda bem que a Luciana falou antes de mim, porque ela 

consegue falar de uma forma muito clara todos os normativos legais com 

relação às licitações. Mas, com relação a toda essa mudança de paradigma na 

administração pública, o PLS está aí dentro, porque ele é um instrumento de 

mudança, é uma ferramenta de controle interno que as unidades de trabalho 

precisam começar a implementar. Vamos gerir, vamos parar de empurrar. E o 

PLS tem esse condão de começar a mudar esse pensamento na administração 

pública.  

Então, a primeira vez que ouvimos falar em PLS foi lá atrás, com o 

Decreto 7.746, em 2012. Ele falou da Cisap e, também, do PLS, e falou que 

este deveria conter aquelas ações; teria que ter uma relação com um inventário 

de bens com critérios de sustentabilidade, práticas de racionalização, 

responsabilidades, metodologia, mas não disse como fazer isso.  Quem veio 



para dizer como fazer isso? A Ain, que deu direitinho, muito esmiuçado, como 

fazer um plano. 

Só que, pessoal, quando você lê a Ain, você fica desesperado, porque 

você diz assim:  

— Caramba, como é que eu botar isso no papel? 

Aí a cobra fuma, complicou. O que falta? Falta capacitação. Temos que 

ensinar as pessoas como é que se faz um plano, senão você olha para aquilo 

ali e você se assusta mesmo. Por quê? Porque sempre chegamos para o 

ordenador de despesas e dissemos assim: 

— Acabou o dinheiro de combustível, preciso de mais. 

— Secretário de Orçamento, por favor, o valor que gastamos este ano, 

mais 10%. 

Estamos empurrando. A partir de agora, a coisa começou a mudar de 

figura. Vamos ter que fazer a digestão com práticas de racionalidade e 

economicidade, com foco, o que a Luciana falou, e eficiência do gasto público. 

Três palavras mágicas que parece que o gestor público esquece assim que 

assina o termo de posse: eficiência do gasto público. Por quê? Porque o 

dinheiro não é seu: é meu, é nosso, é do contribuinte. 

Depois disso, surgiu a política nacional de responsabilidade 

socioambiental da Justiça do Trabalho, que é linda. Quem é da Justiça do 

Trabalho aqui? Tem muita gente? Lotado. Vocês já leram a política? Vocês 

tiveram a curiosidade de ler, porque fico boba como as pessoas não leem. 

Leem a última página do processo. Vamos ler. Essa política é linda, a primeira 

vez que li, chorei. Fiquei extremamente emocionada como a Justiça do 

Trabalho, uma Justiça tão humana, um segmento da Justiça muito humano, 

editou um normativo tão bonito. 

Bom, vocês sabem que adoro falar de inveja, então fiquei com toda e 

muita inveja, peguei o instrumento normativo, a Instrução Normativa do MP, 

peguei esse ato conjunto, e disse assim: 

— Rapaz, vamos fazer o seguinte?  

E vocês se lembram muito bem, porque todos os seminários têm como 

resultado uma proposição; sempre o evento é propositivo. E apresentamos, 

enfim, para o CNJ a minuta da 201, que todos vocês participaram da sua 

construção, porque ela recebeu mais de 60 participações em consulta pública. 



E, então, surgiu o nosso instrumento. O TSE também lançou a dele, em razão 

daquele probleminha que todo mundo conhece, de que, às vezes, a Justiça 

Eleitoral diz: 

— Não, não vamos seguir bem o CNJ, os Ministros, etc. 

E assim por diante. O TSE fez a sua. Sensacional. Vamos botar em 

prática? Só que, vocês todos já leram a 201? E para implementar? Não é fácil, 

porque encontramos isto aqui. Encontramos este cenário de dificuldades, que 

são comuns a todos os órgãos; todos eles, sem exceção. 

Primeiro, a resistência natural do ser humano e mudar, mudar 

paradigmas, fazer diferente, sair da sua zona de conforto. Ninguém quer 

mudar; ninguém quer fazer diferente. Então é natural, que quando chegamos 

com uma coisa nova… 

— PLS, para que isso? Precisa botar no papel o que a gente sempre fez. 

Para que vamos botar no papel medida de economia? Não, já instalei um 

dispositivo no banheiro, toda vida que você está parado, ele apaga, e quando 

você está lá, no meio do ato. Acontece, já vi muita instituição pública que botou 

sensor dentro do banheiro. 

Outro problema que vejo, que considero o maior câncer das instituições 

públicas, é a falta de comunicação. Pessoal, isso é muito sério. Você não sabe 

o que o seu colega faz na mesa ao lado; você não sabe o que a sala que está 

ao lado da sua faz. O gestor não sabe o que está acontecendo lá embaixo, na 

base. Por fim, nada disso chega à alta administração, porque as pessoas não 

se comunicam. 

Esses dias - gosto de ser autorreferente - quem me conhece, sabe que 

gosto muito de dar os meus exemplos, porque, afinal de contas, todo mundo se 

identifica com as tragédias - lancei um projeto de carona solidária: fui lá na 

Carmen, na EcoCâmara, lá com a Jacimara e disse: 

 — Puxa, quero botar um projeto de carona solidária lá no STJ. Vou 

fazer. 

Aí fui, peguei o sistema, levei o pessoal da TI, trouxemos toda a 

expertise deles para cá, desenvolvemos o sistema que ficou lindo. Fiz uma 

super campanha de comunicação. Fizemos um instrumento normativo com o 

pessoal da MG, que está aqui; lindo o instrumento. Tudo pronto para lançar 



numa data temática, socioambiental, quando o processo vai parar na 

Assessoria Jurídica. 

E, aí, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, meu prazo 

indo para o beleléu e nada. Vi um movimento, e eu disse: 

— Rapaz, vou fazer o seguinte: prestem muita atenção, porque vão 

fazer comigo. Eu fiz esse movimento: vou na Assessoria Jurídica. Luiz Otávio, 

eu fui. Luiz Otávio é o nosso assessor de planejamento estratégico. Fui lá 

conversar para saber o que estava acontecendo. Por que o meu processo 

estava parado? Levei um susto: os pareceres eram - isso tudo de boca, 

conversado. 

— Não, nós estamos mandando o processo para a TI se manifestar, 

para dizer qual o prazo de, enfim, de elaboração do sistema. 

Eu disse: 

— Valha-me Nosso Senhor! Mas, o sistema já está pronto? 

— Não, mas nós temos aqui vários questionamentos. 

E eu disse: 

— Por que vocês não me ligaram? É um processo de interesse mútuo 

da instituição. Por que não me procuraram? 

Só não contei para vocês que a sala da Jurídica é ao lado da minha. 

Gostaria de convidá-los a fazer esse movimento que é muito difícil. 

Preparem-se! Atenção: todo mundo preparado? Vamos embora? Um, dois, 

três: todo mundo de pé. Vamos gente, vocês estão muito devagar. Cadê o 

movimento? Não, não valeu. Nós vamos de novo agora. Esse exercício está 

atingindo os neurônios do córtex frontal, como disse o Professor Juarez, mais 

cedo, entenderam? Pois, agora, vocês jamais se esquecerão de que quando 

tiverem algum interesse, para evitar o câncer das instituições, do qual somos 

culpados, a partir de agora, vamos fazer diferente, certo professora? Um, dois, 

três: excelente, gestores, muito obrigada. 

A ausência, a falta de comunicação provoca o quê, Dr. Pedro Nelson? A 

falta de informação. As pessoas não têm informação e estão mandando o 

processo para a TI. As pessoas começam a ficar inertes nas suas ilhas, sem se 

comunicar, sem conversar, e quando chega às 18 horas, pegam a bolsa e vão 

embora, porque o trabalho ficou chato. Por quê? Porque ela não produz mais, 

porque a produtividade dela foi afetada, já não sente mais a mesma alegria de 



trabalhar por aquela instituição, porque os projetos, Dr. Jaime, foram para o 

beleléu, foram embora, porque as pessoas não conseguem trabalhar em 

conjunto. 

Então, eu vou conclamar vocês a fazer o seguinte. a pensar nessa 

música: 

“Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos (palmas), vamos dar, e vamos 

juntos mudar.” Vamos mudar, pessoal! Vamos trabalhar em parceria, com o 

STJ, com a AGV, com o TSE, com os TRTs, com a Justiça Comum, com a 

Justiça Federal, com outros órgãos. Olhem que coisa mais maravilhosa! Olhem 

que força estamos aqui fazendo. A turma do bem, que o Professor Juarez falou 

mais cedo, porque ele também ficou emocionado com todo esse movimento 

que estamos fazendo. 

Outro problema que vocês todos já conhecem. Quem já me ouviu 

falando, esta síndrome descoberta por uma equipe de psiquiatras e psicólogos 

franceses, noruegueses, alemães, que fizeram esse estudo com 50 mil 

servidores públicos, do Hemisfério Sul. Eles notaram a síndrome do post it. Foi 

detectada essa doença, uma doença muito grave. Vocês já viram quando 

pedimos material? Chegaram os post it? Fica todo mundo enlouquecido. Viu 

aquele cor-de-rosa? E aquele verde limão? Aí você abre a gaveta do cidadão e 

está lá cheio de post it. Na verdade, a síndrome do post it nada mais é do que 

a vontade de acumular coisas. Acumulamos coisas no serviço público. Aquela 

foto é de 27 carrinhos para carregar processos, que uma unidade pediu, 

mesmo com o processo virtual. Vejam como é grave essa doença, porque 

atrapalha, inclusive, o seu espaço físico. Aquela outra ali, com um monte de 

caixas, foi de um recolhimento que fiz aqui de material, que não era mais 

usado: papel amarelado com o primeiro timbre do STJ, canetas, todas juntas, 

dentro das caixas, já secas. Fiz esse recolhimento e arrecadei uma tonelada de 

material. Na última que fiz, estávamos fazendo um procedimento licitatório 

emergencial para comprar fita de arquear processo. Sabem aquelas fitas que 

amarram os processos? Aquilo é caro. E numa dessas semanas de descarte, 

enquanto fazíamos essa compra, conseguimos recolher 6 carretéis, que são 

enormes, Teresa, são desse tamanho. A unidade guardava isso, como não sei, 

não me pergunte, não sei. 

Então pessoal, essa doença é muito grave. 



Queria que fizessem agora uma reflexão sobre o que têm guardado no 

armário de material da repartição de vocês, ou o que têm em casa e não usam 

mais, porque a Luciana estava falando aqui esse tempo todo de consumo 

sustentável, também. 

E não fazemos isso só no trabalho, temos que fazer em casa também. 

E, olhem que no trabalho, estamos aqui numa grande luta para tentar começar 

a mudar esses padrões; o que não é fácil. 

Agora, encontrei esse problema esses dias e comecei a falar desse 

problema, recentemente, que é a diferença entre a área meio e a área fim. O 

servidor público, não sei o porquê, adora essa diferença. Você trabalha aonde, 

Dr. Pedro Nelson, na área fim? Porque na área fim é uma maravilha. Você não 

tem que bater ponto, você tem direito a garrafinha com água com gás. E você, 

seu orelha seca, sem direito a janela, submundo do almoxarifado, trabalha na 

área meio e não tem direito a nada, Thiago. Tem que bater ponto todo dia, é 

descontado, se duvidar não tem nem banco de horas. Água em garrafinha, 

então, meu filho, nem pensar. 

Pessoal, vamos parar com isso. Não há que se falar em diferença entre 

a área fim e a área meio, vamos avançar, a administração pública 

contemporânea não faz mais essa diferença. A visão é sistêmica, todos são 

importantes nesse processo. O presidente do seu tribunal não assina uma 

decisão se ele não tiver um recurso tecnológico adequado, se não tiver energia 

no prédio, se a mesa dele não estiver limpa. Vejam: todos nós fazemos parte 

do sistema, da instituição, da composição daquele órgão. Por que fazer esta 

segregação? Pergunto eu, Marcelo, por quê? Porque já entramos tendo que 

escolher, área meio, área fim. Vamos começar a colocar as pessoas da 

Secretaria de Gestão de Pessoas para pensar, o Planejamento estratégico 

para atuar junto. Vocês já perceberam? Chegam as funções comissionadas, 

vindas de uma reestruturação, manda tudo para a área fim. Sistema 

informatizado, área fim. Área meio, nada. Controle de almoxarifado, no 

papelzinho. Pasmem, mas ainda é assim em muitos órgãos. E fico boba, 

porque lidamos com o dinheiro do contribuinte. Vocês viram; não é pouco 

dinheiro, mas muito, afinal de contas 20% do PIB em compras públicas é muito 

dinheiro. E fazermos controle, ainda no papelzinho? É preciso mudar. 



Precisamos estabelecer ferramentas de controles internos dentro das unidades 

de trabalho. Não estou falando da Secretaria de Controle Interno. 

Vejam, são duas coisas completamente diferentes: uma coisa é o papel 

da Secretaria de Controle Interno dentro da instituição; outra coisa é a 

ferramenta de controle interno de cada unidade de trabalho. (?) vai controlar os 

seus contratos, como? Vai gerir os seus contratos, como? Olhem o PLS aí, 

mas não dá para ser no papel. 

Agora, o mais grave de tudo, e é o que vocês estavam esperando 

ansiosamente por esse momento, é o complexo de Gabriela. Pessoal, esse é o 

pior de todos, porque afeta tudo. Se a pessoa tem esse complexo, também 

descoberto por um grupo de psicólogos e psiquiatras nórdicos, estudado com 

mais de 100 mil servidores públicos do Hemisfério Sul, esse complexo afeta a 

falta de informação e a ausência de comunicação. As pessoas acumularem os 

(?). Vejam só quanta coisa esse complexo afeta. O complexo de Gabriela quer 

dizer o quê? Você sempre fez assim, você sempre agiu assim. Doutora, não 

vamos mexer nisso, porque aqui sempre foi feito assim. Nós nunca nos 

comunicamos, nunca informamos nada para ninguém, nunca fizemos nada em 

parceria com qualquer unidade de trabalho; sempre acumulamos bens no 

armário de material. Vejam que grave é o complexo de Gabriela. 

Então agora, vamos exorcizar essa maldita das nossas vidas. Vocês vão 

cantar comigo, e nesse momento, vão pensar que nunca mais, como gestores 

públicos, irão se deparar com essa safada.  

“Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada, (todo 

mundo cantando, exorciza agora, põe para fora), hoje eu sou Gabriela, 

Gabriela, eh, (vamos embora, exorciza) meus camaradas. (Um, dois, três). Eu 

nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, 

Gabriela, sempre Gabriela!” 

Gostou? Na próxima apresentação, venho com peruca, já decidi, vai 

ficar mais temático. Pessoal, sou uma atriz frustrada. Vocês viram como é 

grave? Vocês acharam que os problemas que eu falei existem só na minha 

instituição ou na sua?  Não; eles existem em todas as instituições, 

absolutamente em todas elas o cenário é o mesmo. Só que diante de todos os 

normativos legais que vimos, Dra. Luciana, explicitar que vamos ver também o 

posicionamento do TCU na apresentação do meu querido amigo, Frederico. 



Vocês vão ver que agora não há mais tempo, temos que mudar. E, 

olhem lá, quando a resolução foi editada, a dividimos em 4 partes: primeira 

parte, criação da unidade socioambiental; segunda parte, plano de logística 

sustentável; terceira e quarta partes, tabela de indicadores e banco de boas 

práticas. 

A diferença entre o PLS do Executivo e o do Judiciário vou dizer qual é: 

capacitação. Fora esses temas, que temos a mais no Judiciário, a grande 

diferença é a capacitação, porque em 2 anos de publicação da AIN, do MP, 

nem 1% de suas unidades gestoras tinha um plano de logística sustentável. Fiz 

essa crítica, esses dias, para o próprio MP, para a equipe técnica da ex-SLTI, 

que agora faz parte de uma Secretaria de Gestão. Precisamos capacitar, mas 

capacitar, pessoal, não é simplesmente botar um slide na tela para as pessoas 

lerem planos publicados; é botar a mão na massa; é botar as pessoas para 

fazer, é despertá-las para o trabalho em parceria, porque ninguém faz nada 

sozinho nessa vida, principalmente na gestão pública. Não compramos, se 

antes não vier a especificação do objeto. Antes de especificarmos, não 

especificamos se não houver uma demanda; é uma cadeia. 

Então, como fazer um instrumento que vem para mudar, que vem para 

colocar no papel tudo o que fazemos no nosso dia a dia, se não fazemos em 

parceria. Vamos dar as mãos. 

Há esses temas diferentes. O nosso tem temas a mais, é diferente do 

Executivo. Mas, vocês sabem que em apenas 1 ano e 3 meses da publicação 

da resolução, 52% de planos publicados no Poder Judiciário já temos. Olhem 

que diferença: em 1 ano, eles não tinham nem 1%, eles em 2 anos, e nós em 1 

ano, temos 52%. 

Agora, temos que rever algumas coisas, porque às vezes as pessoas se 

sentem um pouco pressionadas e fazem o instrumento de qualquer forma, e aí 

não dá. Na resolução tem a criação das unidades. Vou falar rapidamente sobre 

elas, e vou dizer o que não fazer. Vocês já sabem disso, mas vou repetir, 

porque isso já aconteceu comigo. Vamos errar novo, errar velho não dá. Errar 

velho não tem a menor condição. Não dá para personificar as ações de uma 

unidade socioambiental em uma pessoa só. Não dá para nomear servidores 

sem a menor aptidão técnica. E vocês viram as pessoas que se apresentaram 

até agora aqui; todas elas professores, doutores e especialistas. Aí você pega 



aquele cara que só te manda música, que ninguém quer, e manda lá para o 

Socioambiental. Não tem a menor condição. Esse cara vai agregar em quê? 

Como é que ele vai mudar as pessoas; vai começar a mandar músicas com 

temática ambiental, pode ser. 

Estruturar a área como comissão não dá, só tem uma comissão 

permanente na estrutura administrativa, chama-se CPL. Vocês conhecem 

alguma outra comissão permanente, que não seja a CPL? Conhecem? Não 

conheço. Então, você não dá estrutura para a unidade, não põe uma placa. 

Gente, as pessoas adoram placa, as pessoas gostam de ser reconhecidas, e a 

placa quer dizer isso, em outras palavras, quer dizer reconhecimento 

institucional. 

Opa, o Socioambiental tem uma sala, tem uma placa e tem pessoas 

capacitadas. Deixar subordinada a área, que não vai mudar, porque não 

adianta. (?). Meu amigo, se eu ficasse subordinada a você que está em 

serviços gerais, sabe quando é que a gente ia mudar? Nunca. Precisamos do 

apoio do presidente, da alta administração para mudar, porque estamos 

mudando. Vejam como é difícil conversarmos sobre um processo, imaginem 

inserirmos critério de sustentabilidade em uma aquisição de servidor, de item 

de informática. Gente, é muito difícil. 

 

O que mais? Não envolver as áreas, e deixar de documentar projetos e 

ações.  

Uma vez, lá no Eleitoral, que é a Casa do meu coração, passei 12 anos 

lá, estourou um cano naquele prédio pequenininho, você se lembra, Dri? 

Inundou a garagem todinha. Quem é de TRE sabe do prédio que estou falando, 

ali no setor de Tribunais. Rapaz, ninguém conseguia desligar, identificar onde 

era isso. Só tinha uma pessoa que sabia onde estava o raio desse vazamento. 

Quem era Edmilson? Sr. Barbosa com 80 anos deve ter uns 90 já, trabalhando 

ainda na Associação se recusa a aposentar. Aposentou-se e fica na 

Associação de Servidores. Sr. Barbosa de férias na Bahia. E o que aconteceu, 

Flávio Santana? Fomos buscar, Thiago Fini, o Sr. Barbosa na Bahia. Enquanto 

isso, o vazamento. Não tinha como desligar. O Sr. Barbosa chegou se enfiou 

em algum buraco e desligou o negócio, rapidamente. 



Deixar de documentar projetos, ações. Dei um exemplo bobo, mas, 

vejam, quando você, por exemplo, está adquirindo um bem que, na verdade, 

você já fez um projeto piloto lá atrás e viu que não deu certo, e você está 

comprando de novo aquilo. Está fazendo a mesma coisa, estamos tendo 

retrabalho Ou então você não documenta, e aquela informação está só com 

você, não dá. Vamos agir globalmente, pensar institucionalmente. 

Olhem o que faz uma unidade socioambiental: não fica fazendo 

capacitação e sensibilização 24 horas por dia não, não fica abraçando árvore, 

fica pegando no bolso do gestor, porque, infelizmente, Lu, o gestor ainda só 

entende o pilar ambiental da sustentabilidade. Então, é lógico que vou dizer 

para ele, se eu disser para ele: 

— Presidente, nós hoje, com as licitações sustentáveis que temos no 

Tribunal, poupamos uma tonelada ou deixamos de emitir uma tonelada de gás 

carbônico. 

— Minha filha, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer, sai da 

minha sala. 

Agora, se eu disser para esse cara: Gestor, Presidente, com uma ação 

que vou mostrar para vocês, conseguimos ter uma economia projetada de R$ 

500.000,00 reais (quinhentos mil), ou seja, um milhão, e isso vai se refletir 

daqui para frente em tanto. 

Uma outra ação que fizemos, economizamos R$ 6.000.000,00 reais 

(seis milhões). Opa, a coisa muda de figura. Por quê? Porque hoje você não 

tem dinheiro para nada. Então, essa economia pode se transformar num 

investimento. Mas, o que é melhor? Você está comprando de forma mais 

aperfeiçoada; você está agindo de forma mais planejada. E esse é o nosso 

grande problema: não sabemos nos planejar. 

Então, a Socioambiental fomenta tudo isso, desde o aperfeiçoamento 

contínuo do gasto público até a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

E a comissão gestora do PLS? Já vi plano feito por uma pessoa, uma 

pessoa só, para cumprir prazo do CNJ. E eu digo para a pessoa: rasga, rasga, 

meu bem, rasga seu PLS, porque ele não serve de nada, você só cumpriu o 

prazo. Não é por aí. O instrumento tem que ser feito de forma coletiva; não é 

você que vai conseguir estabelecer uma meta de redução de energia. É 

engenheiro agora também? Trabalha lá na engenharia, trabalha no patrimônio, 



trabalha em compras, o que mais? Trabalha no almoxarifado. Quero um clone 

dessa pessoa. 

A unidade socioambiental vai fazer parte desse trabalho com a 

Comissão Gestora, que é composta minimamente por cinco pessoas: 

planejamento estratégico, socioambiental, compras ou aquisições. Quem é que 

tem que estar na Comissão Gestora? Representantes da alta administração, 

que são os secretários, como a Dra. Adriana Novais, coordenadores das áreas, 

pessoas que têm peso decisório, que têm condições de decidir na alta 

administração. Ou você acha que o orelha seca, que não tem função, cuja voz 

não é ouvida, tem condições de estabelecer uma meta de redução factível, que 

vai ser seguida e observada, vai ser levado em consideração? Não vai, 

pessoal, não vai. Então, por favor, a Comissão Gestora tem que ter 

representatividade, ter visão sistêmica, e a sua gestão deve ser participativa.  

E olhem lá, o que é um PLS ideal. Primeiramente, temos que definir a 

modalidade de construção desse instrumento; tem que ter uma metodologia. 

Até agora, identificamos que essa metodologia dos grupos executivos é mais 

adequada. Aqui no STJ, convidamos todos os autogestores a participar da 

construção do nosso instrumento, do PLS. No meio do caminho, acho 

importante dividir essas experiências com vocês, percebemos que, talvez, os 

gestores não se sentiram tão envolvidos, porque é tanta responsabilidade. 

Puxa, eu que estou na Secretaria dos Serviços Integrados à Saúde tenho a ver 

com indicador água. Não tem nada a ver. Então, vamos fazer o seguinte? 

Vamos nos organizar de uma forma mais responsável? Não que a primeira não 

tenha observado isso, mas com maior envolvimento dentro da área de cada 

um. 

Vamos para o indicador, por exemplo, impressão e telefonia. Quem é 

que vai fazer parte desse grupo? A TI e a área onde a telefonia tiver que, 

normalmente, hoje é a TI impressão, que vai ficar responsável por esses itens. 

E as metas vão ser traçadas dentro da área com os seus coordenadores e com 

os seus chefes de seção. Vamos envolver as pessoas certas e colocá-las no 

lugar certo, para não ficar depois o planejamento estratégico e socioambiental 

mendigando por informações quanto aos indicadores, porque este é o grande 

problema. Lembrem-se do maior câncer. As unidades não querem dar as 

informações. Sabem o que ouvi esses dias? 



— Não podemos dar esses valores, não podemos dar esses dados, 

Doutora, porque essas informações são confidenciais. 

Eu disse: oi? Vou perguntar de novo. Não acreditei no que estava 

ouvindo. Vocês têm ideia de como essas informações são confidenciais dentro 

dos Tribunais Regionais? Guardadas a sete chaves, Dra. Luciana, nem o 

presidente sabe quanto deu a conta. 

Temos que fazer um diagnóstico. Quem tem plano aqui vai fazer uma 

reflexão sobre como foi feito o seu plano, se envolveu as pessoas certas, 

tomando conta dos indicadores certos, se não foi só uma pessoa que fez, 

porque vi plano feito desse jeito. E isso me doeu muito, porque fico com pena 

do gestor que não consegue entender isso. Por isso não consigo dizer um não, 

mulher, quando vejo alguém precisando de ajuda, vamos lá e ajudamos, é uma 

parceria. Mas, fico triste de perceber que o gestor ainda está agarrado na 

máquina de escrever, quando ele já deveria estar pensando no processo 

virtual, e todos os seus benefícios, e nos próximos passos. 

Tem que ter uma série histórica de consumo. Você tem que saber 

quanto, normalmente, você gasta para estabelecer uma meta, senão você vai 

estabelecer essa meta baseado em quê? No chute não dá. Vamos reduzir 

água, Adriana, vamos. Pegue todo o consumo de água, o consumo e gasto dos 

últimos anos. Vamos traçar uma média disso aí, analisar as nossas instalações 

físicas e ver o que dá para fazer. E assim será pessoal. 

— Carol, clica naquele gráfico para mim? 

E assim devemos fazer com cada indicador. Não é uma brincadeira. O 

PLS é lindo, é maravilhoso, traz resultados sensacionais, mas se realmente 

houver este envolvimento, esse trabalho participativo. 

Vejam, isso é um plano simples, direto, fácil: está lá, diagnóstico. Qual é 

o meu consumo? Qual é o meu gasto? Qual é a minha meta? E, quanto de 

meta, porque  vi plano sem meta ou então assim: meta, reduzir o consumo; 

meta, manter o consumo. Teve gestor - já ouvi isso - Doutora, o que é a meta? 

Essa foi de doer. Para sanar esse problema, nós do STJ, estamos bolando um 

curso de gestão estratégica para gestores, quer dizer, não estamos bolando o 

curso, mas já comecei a namorar a área de planejamento estratégico, para que 

façamos isso ser uma obrigação de todo ocupante de função comissionada, 

que exerce chefia de seção, porque o cara precisa saber o que é um projeto 



estratégico, o que é uma meta, o que é um indicador, porque as pessoas não 

sabem o que é um indicador. Como é que vai fazer um PLS? Não dá. 

Então, vejam, é uma coisa simples, não precisa de muito fru-fru. Vejo 

planos que são quase compilados, estudos. Seja simples, seja direto, facilite. E 

a lógica? Você tem um detalhamento de ações, que pode ser super completo 

ou pode ser mais simplificado. Quem é que vai fazer essa ação? Qual o tempo 

que essa ação tem para ocorrer? Você quer detalhar? Vamos detalhar. Quem é 

o responsável? Apenas isso, simples assim. 

Olhem as oportunidades que o PLS nos dá: melhoramos na 

comunicação, na imagem, estabelecemos parcerias, melhoramos a qualidade 

de vida no ambiente de trabalho, porque temos dois indicadores que tratam de 

capacitação e de qualidade de vida. Fazemos investimento e melhoria 

contínua, porque temos um monte de ideias, quando o plano é construído 

coletivamente, pois é muito rico. Eficiência do gasto, adoção de ferramentas 

informatizadas, gerenciais informatizadas para as unidades de trabalho. 

Precisamos disso. O TJDFT vai dar um belíssimo exemplo de ferramenta 

gerencial, de (?), onde conseguem reunir todas essas informações, e o gestor 

tem a informação a tempo e a hora. O cara sabe cada carro que está fora do 

tribunal, qual o destino que está fazendo, quanto está consumindo, quanto 

cada impressora está imprimindo de papel particular, de impressões de origem, 

que não sejam do trabalho, qual o nível de ociosidade dos equipamentos. 

Fortalecemos a governança corporativa. Olhem só, as pessoas não tinham 

parado para pensar que o PLS fortalece a governança corporativa e aperfeiçoa 

a gestão pública. E as ameaças? Só tragédia, só tristeza. Quem não tem PLS 

está perdido. Então, precisa fazer urgente: primeiro, uma grande ameaça 

construirmos uma comissão gestora sem representatividade; estabelecermos, 

também, por exemplo, metas que são intangíveis ou pífias, que não vão dar 

gás para o gestor atingi-las, deixar a unidade socioambiental se responsabilizar 

sozinha pela construção do instrumento e as unidades gestoras não 

perceberem a importância dessas ações. 

O PLS tem informações furadas, porque isso acontece. O cara não quer 

dar informação e dá a informação errada; ou a própria ferramenta e rotina de 

trabalho dele não estão aperfeiçoadas, pois ele não tem o dado exato. Nessa 

altura do campeonato, 3 é igual a 30, igual a 300 e igual a 3.000. Sabe aquele 



cara que anota o combustível naquela prancheta? Para ele, 3 é igual a 3.000. 

Um zero a mais, e você está perdido, você acha que o seu consumo de 

combustível foi pelas cucuias.  

O desperdício afeta você a definir prioridades, porque se você não tem 

os dados, se você não tem um instrumento. Estamos numa época de crise, que 

está sendo sensacional para a implementação dos planos. Não quero o plano, 

está bem, corta linearmente. O plano permite você cortar qualitativamente, 

onde vemos que tem mais gordura. 

E para mim, finalmente, o que há de mais grave é descumprirmos, 

Thiago, todos os normativos legais. Nós que somos e fazemos as pessoas 

observarem as leis. Eu já sei Djalma, que é fim. 

A evolução do PLS: olha lá, banco de boas práticas, prosseguimento de 

Justiça, isso o CNJ vai fazer. Ferramentas gerenciais, nirvana total e absoluto. 

Vamos descobrir o índice de sustentabilidade por unidade de trabalho. Lu, vai 

ser bom demais! 

Lembra que eu falei do banco de boas práticas? Clica, por favor, 

naquele quadro, o primeiro. Eu e o pessoal do almoxarifado tivemos uma ideia: 

as pessoas não sabem se planejar. Vemos uma diferença muito grande - acho 

que é o outro - entre o planejado e o consumido. Olha só, isso é a minha 

situação, ok? São vocês que pagam. Nós nos planejamos em R$ 5.600.000,00 

reais (cinco milhões e seiscentos), mas só usamos, efetivamente, R$ 

2.300.000,00 reais (dois milhões e trezentos). Quanto vocês acham que os 

meus amigos orelhas secas do patrimônio, do almoxarifado compraram? R$ 

2.000.000,00 reais (dois milhões) ou R$ 5.000.000,00 reais (cinco milhões)? R$ 

5.000.000,00 reais (cinco milhões), E aí, olhamos para isso, que é uma ação do 

PLS, e dissemos assim: Cara, as pessoas precisam de ajuda, elas não sabem 

se planejar. Vamos fazer um curso para as pessoas se planejarem? Ketlin, 

como você vai conseguir fazer com que essas pessoas participem desse 

curso? Ele vai ser obrigatório, simples assim. Quem vai dar o curso? Yo, eu, 

lógico, fazer a sensibilização. 

Almoxarifado, porque vai explicar o que é um bem estocável, não 

estocável, como é que aquele grampeador com 6 furos e aquela prancheta da 

Hello Kitty chega na sua frente, não é verdade? Todo o processo, porque quem 

trabalha na área fim, Pedro Nelson, não sabe o que é isso. 



E, finalmente, compras, e explicar todo esse processo. Agora, mostra o 

outro quadro, Carolina. Esse foi um levantamento feito com algumas unidades 

participantes deste curso obrigatório. Média de redução: mais de 56%, apenas 

ensinando as pessoas a se planejarem. Vocês prestaram atenção que o meu 

planejado de 2015 ou o meu consumo de 2015 deu mais de R$1.000.000,00 

reais (um milhão). Então, a minha projeção de economia, Lu, vai ser de meio 

milhão, apenas informando, ensinando, capacitando.  

E, estamos fazendo isso, não só aqui dentro, mas fora do STJ, porque 

não conseguimos mais olhar para o nosso próprio umbigo, porque nós todos 

fazemos parte do Poder Judiciário, da administração pública como um todo.  

Então, estamos participando de capacitações in loco, dentro dos 

Tribunais: percebemos as dificuldades, vamos ao Tribunal e trabalhamos junto 

com vocês na construção dos planos. 

Coloquei aqui três exemplos, que foram experiências sensacionais no 

TRE, do Espírito Santo, onde fizemos dois dias de capacitação: um dia com 

gestores da administração, e o segundo dia com os diretores das varas, aquele 

cara que está a 700 km, 1.000 km do edifício sede; ele é o síndico do prédio 

dele, lá em sua Comarca, que também precisa participar dessa ação coletiva. E 

foi simplesmente sensacional! As pessoas se emocionaram - todo mundo 

chegou de cara amarrada, lógico, pois estava todo mundo obrigado - e 

terminaram o curso, emocionadas, porque tinham sido ouvidas. 

No TRE, de Pernambuco, minha amiga Cinara conseguiu envolver 

vários segmentos. Participou o TJ, o TRE, o TRT, 26 instituições diferentes; 

foram mais de 14 grupos fazendo o PLS. E lá na Quarta Região, convidada 

pelo meu dileto amigo, Professor Juarez Freitas, foram os juízes que fizeram o 

PLS. Imaginem a minha alegria, Pedro Nelson, em colocar 40 Juízes Federais 

para fazer PLS.  

Como é que se faz PLS? Vamos fazer os grupos, vamos distribuir 

matrizes, vamos estabelecer uma meta e, agora, vamos traçar as ações. Além 

disso, vamos fazer uma análise crítica em cima de PLSs já publicados. E 

vamos fazer, também, uma análise reflexiva em cima do seu PLS.  

— Você publicaria o seu PLS, de novo, assim? Aonde você mudaria? 



Então, pessoal, este tema é relativamente novo, de 2012 para cá; é um 

tema muito gostoso de se falar e que vai trazer para a gestão pública um novo 

paradigma, já está trazendo. 

Tenho uma novidade para contar: está no Senado, o Projeto de Lei n. 

717, de 2015, que torna o PLS obrigatório, Lei Federal. Estou morta de feliz. E-

mails para jorge.viana@senador.legis.br, que é o Relator desse Projeto de Lei. 

E, também, há uma PEC em tramitação, n. 153/2015, que fala sobre a 

obrigatoriedade das licitações sustentáveis, ações, convênios, projetos e 

programas. Não tem para onde fugir, cara, se você não vier, vamos te engolir. 

Anotem: Projeto de Lei do Senado n. 717/2015, que está com Senador Jorge 

Viana. Adoraríamos se vocês mandassem e-mails pedindo isso, porque a 

administração pública precisa disso. Imaginem que estamos fazendo isso, e as 

prefeituras, e os Estados? Nós é que pagamos a conta. 

Ah, eles também têm página no facebook, estão antenados a tudo. 

Pensem natural, pensem sem desperdício e pensem de forma 

consciente. 

Muito obrigada. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIA  

 

Está concluída esta rodada de apresentações. Convidamos a todos para 

o coffee break que será servido na área externa. As atividades retornarão em 

20 minutos.  

mailto:jorge.viana@senador.legis.br

