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CONSELHEIRO NORBERTO CAMPELO – ABERTURA E A EFETIVIDADE 

DA RESOLUÇÃO CNJ n. 201/2015 E SEUS REFLEXOS NO ORÇAMENTO 

PÚBLICO 

 

MESTRE DE CERIMÔNIA 

 

 Senhoras e Senhores, bom dia, solicitamos aos presentes a gentileza 

de ocuparem os seus lugares e manterem os aparelhos celulares no modo 

silencioso. 

Daremos continuidade ao 3° Seminário de Planejamento Estratégico 

Sustentável do Poder Judiciário, evento realizado pelo Superior Tribunal de 

Justiça e pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob a coordenação científica do 

Exmo. Senhor Ministro Herman Benjamin. 

Lembramos aos participantes que é necessário assinar a lista de 

presença disponível no balcão de credenciamento para controle da frequência. 

A primeira palestra tem como tema a Efetividade da Resolução CNJ n. 

201/2015 e seus reflexos no orçamento público e será proferida pelo Exmo. 

Senhor Conselheiro José Norberto Lopes Campelo, do Conselho Nacional de 

Justiça. 

(Palmas) 

 

 

O SENHOR JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO  

Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 

 

 Bom dia a todos. 

 Inicialmente, gostaria de agradecer o honroso convite para participar 

deste importantíssimo evento que, certamente, tem o condão de transformar o 

nosso país, fazendo com que o Poder Judiciário Brasileiro sirva de exemplo 

não só aos demais poderes, mas a toda sociedade, já que esta é uma 

responsabilidade de todos os cidadãos, procurar viver, significando cada vez 

menos ônus para o nosso planeta. 

E a parte que me cabe falar, a Efetividade da Resolução n. 201/2015 e 

seus reflexos no orçamento público, penso que tem uma relevância muito 
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grande, porque todos sabem que o Conselho Nacional de Justiça tem uma 

missão - aliás, acredito até que ele se encontrou nos últimos meses nesta 

missão - de padronizar o Poder Judiciário brasileiro. 

Temos, num passado muito recente, os tribunais transformados em 

verdadeiras ilhas de poder, impenetráveis, que não se comunicavam, e cada 

um tentando resolver os seus problemas de maneira isolada sem o 

compartilhamento de boas práticas, de ideias. E em boa hora, o Conselho 

Nacional de Justiça surgiu para fazer esse trabalho de aproximação de todos 

os tribunais, o que sem dúvida nenhuma vem dando muito certo. 

Bom, a Resolução CNJ n. 201/2015, observem que ela é de 2015, 

chamo a atenção para essa data, porque já chegamos à metade do ano de 

2016 e procuraremos justificar a realidade da implementação desta Resolução 

para todos vocês, para que possamos realmente compreender primeiro, o 

estágio em que se encontra a sua implementação nos tribunais brasileiros e as 

suas razões. 

Então, trata-se de ato normativo que contém aspectos teóricos e práticos 

e que visa à promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social, por 

meio da criação de unidades ou núcleos sócios ambientais e implantação do 

plano de logística sustentável. Muitas vezes, tenho visitado alguns tribunais, 

observamos que até mesmo o tema é totalmente desconhecido, ou não 

encontramos ainda pessoas que possam com ele lidar de maneira eficiente. 

Então, a primeira compreensão que tivemos é que não faria nenhum 

sentido tentarmos fazer com que os tribunais implementassem os seus planos 

apenas por uma simples determinação do Conselho Nacional de Justiça. A 

compreensão que tivemos é de que teríamos que fazer com que todos os 

tribunais aderissem voluntariamente, principalmente pelos benefícios, pelos 

ganhos trazidos por sua implementação. 

Também, o alinhamento com a Resolução CNJ n. 198/2014, que trata do 

planejamento e da gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário. 

Percebemos que não faz nenhum sentido a implementação do plano de 

logística sustentável sem que ela esteja diretamente atrelada ao planejamento 

da gestão estratégica dos tribunais. Trata-se de uma necessidade de que 

estejam caminhando de mãos dadas essas duas políticas nos tribunais. 
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Bom, o PLS é um instrumento de gestão que otimiza a eficiência da 

gestão pública. No momento em que estamos vivendo, tornou-se, inclusive, 

imperativo que todos os tribunais possam planejar melhor as suas gestões, 

porque vivemos num momento de grave contingenciamento dos orçamentos 

dos tribunais. 

Penso que desse grave momento que o país está vivendo, essa talvez 

seja uma das lições vantajosas que levaremos para o futuro do país. Teremos 

que, necessariamente, aprendermos rapidamente a fazermos mais com 

menos. 

A figura do planejamento no Brasil é algo muito recente. Acredito que 

todos aqui lembram que até pouco tempo o próprio governo federal iniciava o 

seu exercício financeiro sem o orçamento aprovado. Vejam que absurdo! O 

governo federal - assistimos isso a inúmeros anos seguidos - iniciava o seu 

exercício financeiro sem que o Parlamento tivesse aprovado um orçamento 

para aquele exercício. 

Então, como a figura do planejamento é algo tão recente no país, acho 

até que temos avançado rapidamente, quando já estamos falando de 

planejamento de planos de logística sustentável diante de uma cultura do 

improviso. E se isso acontecia no Executivo, muito mais acontecia no Poder 

Judiciário, porque este sequer trabalhava os seus orçamentos. Os orçamentos, 

sobretudo dos tribunais estaduais, eram aprovados sem que o Poder Judiciário 

sequer participasse dos debates, seja com o Executivo, no momento da 

elaboração do orçamento para o exercício seguinte, seja com as próprias 

assembleias legislativas. Então, os presidentes dos tribunais cuidavam 

simplesmente da execução daquele orçamento livremente aprovado pelos 

executivos estaduais e pelos poderes legislativos. 

Bom, quando assumimos esta pasta, em setembro do ano passado - 

quero contar um pouco desta história para que realmente todos possam 

compreender como efetivamente se deu toda essa logística para tentarmos 

fazer com que acontecesse a adesão dos tribunais brasileiros.  

Quando recebemos essa atribuição, chegamos a nos reunir com os 

colegas conselheiros, sugerindo que pudéssemos repassar para o gabinete 

que tivesse alguém vocacionado e com o conhecimento necessário para 

acompanhar esses trabalhos. Pedimos também ao Conselho Nacional de 
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Justiça que pudesse trazer para os seus quadros e oferecer àquele 

conselheiro, que coubesse a implementação deste projeto, pessoas com a 

qualificação necessária. E chegou-se a sugerir, inclusive, que este CumpriDec 

fosse devolvido à presidência do CNJ. E entendemos que era realmente um 

grandioso desafio, não seria uma tarefa simples, não seria uma tarefa fácil a 

demandar muito esforço, muito tempo e bastante conhecimento técnico. Mas, 

resolvemos aceitar o desafio.  

E, em boa hora, tivemos a colaboração e a participação de algumas 

pessoas de fora do CNJ, mas pertencentes ao Poder Judiciário, surgindo a 

ideia de criarmos um grupo de trabalho que nos levaria à consultoria 

necessária para a implementação deste projeto. Quero aproveitar, inclusive, 

para agradecer a Ketlin que nos procurou, insistentemente, inclusive, para que 

pudéssemos iniciar o nosso trabalho. Ela tem, então, uma participação muito 

grande na atuação do Conselho Nacional de Justiça nesta matéria. 

Tivemos, então, a participação de membros do STJ, do Tribunal 

Superior Eleitoral e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sem essas 

pessoas, acreditem, penso, não teríamos conseguido dar nenhum passo no 

sentido de fazermos a implementação dos planos de logística sustentável nos 

tribunais. O CNJ, realmente, estava naquele momento patinando nesta matéria, 

e não sabíamos exatamente como iniciar, sequer, os trabalhos. 

A ideia foi tão boa que outros membros de tribunais começaram a se 

apresentar, voluntariamente, para os debates, as discussões. E criamos, então, 

um grupo maior de representantes de outros seguimentos do Poder Judiciário. 

O primeiro grande desafio era tentar unificar o próprio diálogo, a própria forma 

de comunicação de dados. Não tínhamos sequer um glossário à altura da 

necessidade de informação dos dados por parte dos tribunais. O glossário, 

apresentado pelos técnicos do CNJ, não atendia de fato a real necessidade 

dos tribunais no momento importantíssimo de comunicação de dados, já que o 

Conselho Nacional de Justiça também tem a missão de compilar esses dados 

e apresentá-los à sociedade, aos tribunais para conhecimento público daquilo 

que se estava fazendo em benefício da otimização do uso dos parcos recursos 

do Poder Judiciário, que é, exatamente, o balanço sócio ambiental que pelo 

grau de dificuldade na elaboração desse glossário, na criação inclusive de um 

programa de informática – preciso fazer um elogio à equipe de TI do CNJ, que 
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atendeu a este grupo de trabalho com muita eficiência - e já temos o programa 

necessário para a recepção desses dados. Tivemos, inclusive, que prorrogar 

os prazos que os tribunais tinham para a apresentação dos seus dados, 

exatamente porque na forma como se encontravam, seguramente não 

estávamos colaborando com esse trabalho.  

A nossa expectativa é que, ainda este ano, possamos apresentar este 

balanço, mas temos um prazo até início de 2017, e acreditamos, firmemente, 

que com a informação a partir do novo glossário dos tribunais, a retificação dos 

dados anteriormente apresentados pelos tribunais, é provável ainda que 

possamos em 2016 apresentar os primeiros números.  

Qual a importância disso? A importância é muito grande porque, como 

disse no início, tomamos a decisão de atrair os tribunais para este grandioso 

projeto, esse transformador projeto sem qualquer tipo de determinação, mas 

pelo convencimento, até porque é uma matéria que realmente é apaixonante. 

Quando temos contato com ela, começamos inclusive a planejar a nossa 

própria vida pessoal com base em seus princípios. 

Então, entendemos que, quando tivermos este balanço disponível, todos 

os tribunais, aqueles que ainda não apresentaram os seus planos, serão 

atraídos pelos próprios exemplos – e alguns vamos poder apresentar aqui, 

mais adiante - de sucesso daqueles tribunais que já estão nesta nova era, 

nesta nova fase. 

Bom, aqui apresentamos as unidades, os tribunais que já apresentaram 

as suas unidades: temos 50 tribunais brasileiros que, voluntariamente, é bom 

que se diga apesar da Resolução ser uma determinação, mas neste 

CumpriDec, não praticamos até o presente momento, nenhum ato que viesse a 

compelir qualquer tribunal a apresentar o seu plano. A nossa ideia, realmente, 

é dar atração pelo convencimento, que todos compreendam que o Poder 

Judiciário brasileiro, num país de dimensões continentais é um fardo muito 

pesado, não só para o nosso planeta, mas para os nossos contribuintes, para 

todos nós contribuintes, um orçamento, como mencionei ontem, de cerca de 80 

bilhões de reais.  

Então, esses recursos, sem dúvida nenhuma, aplicada são um fardo 

excessivamente pesado para a própria existência de todos nós. E, obviamente, 
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sendo utilizados de maneira mais racional, estaremos dando uma importante 

contribuição para o nosso país, para o nosso planeta. 

Bom, o grupo de trabalho foi constituído para auxiliar o levantamento e 

gestão de dados e demais aspectos técnicos referentes à Resolução. Repito 

para todos vocês: somente com a equipe do Conselho Nacional de Justiça, não 

tenho nenhuma dúvida de que não seríamos capazes de dar conta desta 

relevantíssima missão, deste trabalho. 

Penso que o grande acerto do Conselho Nacional de Justiça foi ter esta 

percepção e aceitar esta contribuição voluntária que se nos apresentou. 

Então, os grupos de trabalho devem atuar em conjunto para a 

elaboração do glossário, que já mencionei que era um passo realmente 

fundamental. Os tribunais receberam já a prévia do glossário, e, agora, nos 

próximos dias, já temos uma reunião marcada onde ele será definitivamente 

aprovado. O programa, também, já está pronto, e todos terão a oportunidade já 

de trabalhar nessa nova realidade, um programa extremamente amigável com 

gráficos – todo mundo gosta de ver resultados com gráficos que são melhores 

visualizados. O programa, realmente, foi todo construído com as opiniões, com 

a contribuição de cada membro deste grupo de trabalho. A TI do CNJ 

participava das reuniões, ouvindo as sugestões e atendendo a todas as 

demandas formuladas por este grupo de trabalho. 

Bom, uma outra frente importante que o CNJ também assumiu foi a da 

capacitação. Nós, na verdade, estamos recebendo esta capacitação. Preciso 

revelar para vocês que o próprio Conselho Nacional de Justiça agora que está 

elaborando o seu plano de logística sustentável. Vejam que coisa interessante. 

Como é que poderíamos determinar aos tribunais que o fizessem, se nós 

próprios ainda não tínhamos conseguido construir o nosso próprio plano de 

logística sustentável. 

Então, com a participação dessas pessoas maravilhosas é que estamos, 

também, conseguindo avançar nesta nova perspectiva, nesta nova política para 

aprovarmos o nosso plano. Temos que, de fato, reconhecer que é algo muito 

recente, muito novo, muito complexo e que precisa da compreensão de todos 

para que se transforme num sucesso. 
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Precisamos realmente agradecer, e fizemos questão de mencionar a 

Adriana, a Ketlin e o Ganem que são as três pessoas que efetivamente se 

mostram mais importantes hoje no país na concretização desta missão. 

O meu trabalho pessoal, mesmo como responsável dentro do CNJ pela 

implementação dos planos de logística sustentável, foi simplesmente acolhê-

los no nosso seio, no nosso meio; foi de aceitar esta contribuição. Penso que o 

nosso principal papel foi exatamente esse, de ter a sensibilidade de perceber 

que sozinhos não conseguiríamos absolutamente nada. E, aliás, acho que isso 

serve de exemplo e de modelo para todos os tribunais brasileiros que busquem 

o apoio daqueles que estão mais adiantados neste processo, que aceitem de 

bom grado, até porque, o que percebemos é que quem lida com esse tema tem 

muito prazer em difundir a ideia, e muito prazer em colaborar com aqueles que 

pretendem, e até com aqueles que não foram tocados pelo tema, até com 

aqueles que ainda não se sensibilizaram para esta necessidade. 

Então, essa disponibilidade é importante, e mesmo aqueles que ainda 

não tinham se despertado para isso, aqueles que já estão mais adiantados que 

contatem – até lembro aqui do exemplo do meu Estado, o Piauí, pois temos 

aqui o representante do Tribunal Regional Eleitoral que já tem o seu plano, 

aliás, que já atua nesta área há muitos anos, inclusive, recebendo alguns 

prêmios há alguns anos, que possam provocar os Tribunais de Justiça que, 

eventualmente, ainda não tenham ou vice-versa. Então, dentro do seu próprio 

estado, aquele tribunal que ainda não iniciou os seus trabalhos que possam ser 

provocados por aqueles que já estão mais adiantados, até porque nos estados 

temos pelo menos três tribunais: os Tribunais do Trabalho, os Tribunais 

Eleitorais e os Tribunais de Justiça. Então, que se possa mapear, construindo 

uma rede do bem para que possamos, realmente, avançar cada vez mais 

rápido, porque este é um tema de ontem. Infelizmente, o Brasil começou a 

tratar dele muito recentemente. Mas, se tivéssemos pensado isso há muito 

mais tempo, estaríamos sem sombra de dúvida, vivendo um momento muito 

melhor com compras mais racionais, com aplicação de recursos de maneira 

mais racional – até abro um parênteses para lembrar que, lendo uma entrevista 

com um dirigente israelense que fazia um comparativo entre o seu país e o 

Brasil, dizia: 
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Olha, nós não temos água, não temos solo fértil 

e não temos nenhuma riqueza mineral e, 

portanto, tivemos que nos reinventar e criar 

tecnologias racionais, e vivemos hoje disso, 

inclusive da venda de tecnologias. O país de 

vocês tem um grande problema, porque vocês 

são ricos em tudo, vocês têm solo fértil, água em 

abundância, riquezas minerais e, portanto, vocês 

acabam desperdiçando tudo isso porque não 

sentem a necessidade de usá-los de maneira 

racional. 

Isto é um fato, a história explica tudo. Penso que sempre gastamos mal 

porque, efetivamente, o nosso país sempre teve riquezas abundantes, e isso 

acabou fazendo com que não tivéssemos a necessidade de nos preocupar com 

a racionalidade do uso. 

E, agora, não sei se, talvez até para o bem da nação, tenhamos que 

passar por uma situação tão grave para percebermos isso em todos os níveis. 

Então fica aqui, mais uma vez, o nosso veemente agradecimento, não 

só a essas pessoas, mas aos seus tribunais que gentilmente nos cederam os 

seus servidores, para darem essa contribuição extraordinária. 

Bom, de acordo com as demandas externas, esses representantes 

poderão elaborar capacitação específica a cada órgão do Poder Judiciário. 

Vejam que disponibilidade interessante.  

O sistema PLS-JUD, que já mencionei, vem sendo aprimorado, 

exatamente com a participação e a orientação de todos aqueles que participam 

do grupo de trabalho. 

Também uma outra missão fundamental do CNJ é a divulgação das 

boas práticas. Até faço uma crítica aqui ao Conselho Nacional de Justiça 

quando, muitas vezes, premia um determinado tribunal por uma prática 

implementada, uma boa prática implementada, mas, muitas vezes, não faz a 

segunda parte que considero, até, a mais importante que é a de fazer com que 

essa prática seja levada aos demais tribunais. 

Então, se hoje vejo como uma grande missão do Conselho Nacional de 

Justiça a padronização da Justiça brasileira, e é bom que se diga, essa divisão 

existente em vários seguimentos nada mais é para que se preste o melhor 
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serviço à sociedade. Mas, o juiz do trabalho, o juiz federal, o juiz estadual é o 

mesmo juiz que tem as mesmas atribuições, as mesmas prerrogativas, as 

mesmas obrigações, e temos apenas uma divisão de competências por 

matéria, principalmente apenas para que possamos prestar o melhor serviço à 

sociedade. Mas, temos uma única Justiça brasileira e ela, na minha concepção, 

tem que ser padronizada. Não faz o menor sentido termos algumas 

funcionando bem, com excelentes práticas, outras nem tanto, e outras 

funcionando de maneira precária. E a grande missão do Conselho Nacional de 

Justiça, não tenho nenhuma dúvida, é, de fato, padronizar a nossa Justiça para 

que tenhamos realmente um padrão de excelência que satisfaça 

verdadeiramente a sociedade. 

Obviamente, estas boas práticas têm que fazer com que o CNJ encontre 

meios, mecanismos para que sejam implementadas em todo o sistema de 

justiça. Se ela é uma boa prática, premiada, nada justifica que ela fique tão 

somente no âmbito daquele que a criou. E, aliás, é bom que se diga, o CNJ 

tem feito isso. Tivemos, mesmo na terça-feira, a assinatura de um ato que 

reputo histórico para a Justiça brasileira que é um termo de cooperação técnica 

entre a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e o CNJ para a padronização do 

uso do processo judicial eletrônico no país, que tenhamos um único processo 

judicial eletrônico. Temos hoje cerca de – me perdoem se o número não estiver 

correto, mas de qualquer maneira, mesmo ele não estando correto, é um 

absurdo – 40 sistemas diferentes rodando no país, e com uma gravidade: cada 

tribunal num estágio diferente, porque eles têm suas equipes, seus 

laboratórios, recebem o programa e vão aprimorando-o, mas isso não é 

compartilhado. Então, alguns tribunais estão com o sistema que atende, 

realmente, a necessidade; e outros parados no tempo, ainda com aquelas 

versões mais antigas que não conseguimos, sequer, a comunicação de dados, 

porque esses sistemas não se comunicam não se falam, e isso não faz o 

menor sentido. E o CNJ deu um grande passo na uniformização do sistema de 

processo eletrônico. Afinal de contas, é a justiça do trabalho que está hoje com 

os seus processos cem por cento virtuais. Mas, realmente é um grande passo. 

Bom, aqui fiz questão de trazer alguns números relativos aos cortes no 

orçamento do Poder Judiciário. Isso é interessante, não há um mal que não 

traga um bem, meu saudoso pai gostava muito de dizer isso. Então, penso que 



 

10 
 

esses cortes acabaram provocando os tribunais a repensarem os seus gastos. 

Eles acabaram provocando e criando um ambiente extremamente propício para 

que tratemos de plano de logística sustentável. Não vou aqui mencioná-los, 

mas, aliás, vou voltar um pouco. 

Bom, aqui no corte de pessoal foi um corte menor, afinal de contas 

despesas com pessoal não é possível de se mexer, porque é uma obrigação, é 

uma despesa corrente que não tem como se mexer muito. Mas, vocês vão ver 

que na despesa de custeio os cortes já foram um pouco maiores, e esses 

números são relevantíssimos porque é exatamente no custeio que, 

seguramente, é possível, nos planos de logística sustentável, melhor se 

trabalhar. 

O que os tribunais faziam, e alguns ainda fazem, tradicionalmente? 

Fazem um corte linear, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de 

lógica, sem nenhum tipo de logística. Então, vou cortar aqui, linearmente. 

Vamos comprar – se eu tive um corte na minha receita de 10%, vamos comprar 

10% menos papel, 10% menos tinta, 10% menos caneta e por aí vai.  

E sabemos que é possível racionalizar esses recursos de maneira 

inteligente, para que se, efetivamente, possa economizar e cortar gastos 

naquilo que se deva fazer, sem prejudicar o próprio andamento dos trabalhos, 

coisa que um corte linear não possibilita, acaba sendo até irracional. 

Vejam que os números não são tímidos, porque o que temos 

historicamente é um acréscimo pelo menos da inflação. Quando os tribunais 

vão discutir os seus orçamentos com as assembleias e com o próprio Poder 

Executivo exigem, pelo menos, a recuperação do poder de compra do exercício 

anterior, através da reposição da inflação. Tivemos, na verdade, um corte 

nominal que se torna muito maior quando acrescentamos o advento da 

inflação.  

Nos investimentos, o corte foi terrível. E na Justiça do Trabalho, então, 

chamo isso de um corte criminoso, porque foi, inclusive, publicamente revelado 

como uma retaliação de um membro do nosso Parlamento à Justiça do 

Trabalho, porque ele é um empresário e se sente diretamente atingido pela 

atuação da Justiça do Trabalho. Ele disse isso publicamente, mas o nosso país 

tem aceitado tanta coisa, que está dito, e está inclusive admitido pelos seus 

pares.  
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Então, nada justifica que a Justiça do Trabalho tenha tido um corte de 

quase 80%, num percentual nominal de 20% acima dos demais tribunais, e o 

parlamentar ainda vai para a tribuna com muito orgulho dizer as razões, quer 

dizer, razão técnica nenhuma, mas uma questão meramente pessoal. Faço 

esse registro porque acho que o país, também, além de entrar numa nova era 

com os planos de logística sustentável, está na hora, também, de entrarmos 

numa nova era da ética nas atividades de cada um. 

(Palmas) 

Temos uma cultura muito individualista, todo mundo pensando e olhando 

só para o seu umbigo. E não vemos projetos para o país, como esse. O Poder 

Judiciário, nesse ponto, e o Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, está de parabéns porque este, apesar de toda essa crise, 

cotidianamente, vem pensando, estudando, analisando políticas para melhorar 

o sistema de justiça no país. Precisamos ver isso em todos os setores, em 

todos os segmentos. 

Bom, temos aqui um quadro total dos cortes e, também, é bom que se 

diga, existem algumas emendas parlamentares, mas isso só abrange a esfera 

federal do Poder Judiciário. Mas, não podemos contar com elas, porque são 

verbas carimbadas, que têm destinação específica e, portanto, não podem ser 

aplicadas pelos tribunais de maneira discricionária. Eles têm realmente o dever 

de aplicar naquilo que foi determinado pela própria emenda.  

Esses dados, extraímos do Departamento de Acompanhamento 

Orçamentário do CNJ, e abro mais uma vez um parênteses para dizer que o 

CNJ tem uma estrutura muito enxuta, mas os nossos departamentos são muito 

focados em suas tarefas, em suas atividades e prestam um apoio muito grande 

ao Conselho Nacional de Justiça e ao Poder Judiciário, como um todo. São 

abnegados servidores que, além de competentes, muito comprometidos com 

as suas tarefas. 

Bom, no contexto apresentado, é impossível permanecer com uma 

gestão ultrapassada, claro que independentemente dos cortes orçamentários, 

já deveríamos estar trabalhando de maneira inteligente na aplicação desses 

recursos, desde sempre, mas em boa hora começamos. Temos realmente que 

nos reinventar e aplicar de maneira mais inteligente, mais eficiente os nossos 

recursos. 
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Repito, historicamente, não sei se disse isso ontem, mas em todo lugar 

que vou digo, e vou repetir: o poder público no Brasil sempre comprou 

extremamente mal. Nós, nunca, enquanto poder público, em todas as esferas, 

soubemos comprar. E, claro, a Lei n. 8.666 foi criada com o intuito de evitar a 

corrupção nas aquisições. Essa era a grande intenção, apesar de estar lá no 

espírito da lei, de possibilitar a concorrência, de possibilitar a possibilidade de 

todos aqueles que queiram fornecer bens e serviços para o poder público 

poderem participar em igualdade de condições, penso que a intenção mesmo 

era evitar a corrupção. 

Mas, introduziu, de maneira imprópria, uma cultura da compra pelo 

menor preço, e esta nem sempre é a melhor escolha. Então, ao invés de se 

comprar uma lâmpada mais eficiente com consumo menor de energia, com um 

descarte adequado, ou menos agressivo ao meio ambiente, ao invés de se 

comprar um ar condicionado mais eficiente, que exija menos peças de 

reposição, que tenha uma manutenção mais barata, e até mesmo que tenha 

um descarte mais adequado, sempre a lógica é a do menor preço. 

Por isso, achamos também que os Tribunais de Contas brasileiros, 

necessariamente, precisam se engajar neste projeto. Fizemos já até um 

convite, não sei se vai dar tempo, mas pelo menos esperamos que eles já 

comecem a participar, a partir da próxima reunião, porque os gestores também 

têm manifestado, nas visitas que tenho feito, um certo temor em relação 

àqueles que vão analisar as suas contas. Então, às vezes eles temem uma 

compra inteligente que não seja bem compreendida pelo Tribunal de Contas, 

ao qual terão as suas contas submetidas.  

É fundamental que os Tribunais de Contas também participem deste 

processo, aliás, seria até interessante que cada um dos senhores, das 

senhoras que tratam deste tema, se ainda não o fizeram, que possam estar 

contatando com os Tribunais de Contas dos seus estados, e aqueles que estão 

subordinados ao Tribunal de Contas da União, para que esta nova cultura seja 

construída com a sua participação, para que isso traga um maior conforto, uma 

maior tranquilidade àqueles ordenadores de despesa, para que eles realmente 

não temam a aderir a esta necessidade, porque este temor é real, digo isso 

porque tenho discutido com alguns presidentes de tribunais que manifestam 

esta preocupação. E, é óbvio, ela é real, ninguém quer sair de uma 
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administração, de uma gestão com problemas com o Tribunal de Contas, com 

o Ministério Público. Acho que este também deve ser chamado para essa 

discussão, para que todos compreendam, efetivamente, como isso deve se 

dar. 

Bom, apresento aqui alguns dados do Poder Judiciário, apenas para que 

possamos ter a real dimensão da grandeza deste projeto, e que ele sirva de 

exemplo aos demais poderes. O país tem uma estrutura extraordinária, somos 

vários países dentro de um único país. Imaginemos, façamos aqui um exercício 

de ficção, quando tivermos todos os municípios brasileiros, todas as Câmaras 

Municipais, Prefeituras, Assembleias Legislativas, Governos Estaduais, a 

União, todos estiverem engajados nesta iniciativa, todos estiverem atuando 

com logística sustentável, fazendo compras inteligentes, como este país 

realmente dará uma enorme contribuição à sociedade, porque utilizará de 

maneira mais eficiente os recursos destinados, e ao mesmo tempo, ao planeta. 

O simples advento da nossa existência – hoje temos a plena convicção, 

já é um fardo para o planeta, imaginem quando apresentamos os números de 

todo um país de dimensões continentais.  

Então, somos ao todo no Poder Judiciário, meio milhão de pessoas. E 

isso tem um efeito multiplicador, porque quando isso for aplicado por todos os 

poderes, as pessoas também serão contagiadas por esta ideia: levarão para as 

suas vidas pessoais, para os seus lares, para os seus bairros, para as suas 

cidades. Realmente, não tenho dúvida de que o que se planta hoje é uma 

semente que trará enormes benefícios para a nossa própria existência. 

Vou apresentar aqui, alguns resultados, já conhecidos, de práticas de 

alguns tribunais. No Supremo Tribunal Federal – são coisas simples. Claro, 

esses tribunais têm outras práticas, mas pinçamos algumas só para mostrar a 

dimensão. O que significa isso? A eliminação de copos plásticos: redução de 

97,25% no consumo, só um copinho plástico, o quanto a natureza agradece. 

Como vemos, por exemplo, quando passamos, margeando rios, país afora, a 

quantidade de plástico que desce de copos, de garrafas, de tantas outras 

coisas que não poderiam estar ali. E quanto isto custa caro para recuperar. 

Quem é que não sabe aqui o quanto o país gastou no rio Tietê, em São Paulo, 

e passei por lá, recentemente, não mudou praticamente nada. Continuam lá os 

esgotos. Passamos a vida toda com uma lógica de que a melhor forma de 
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descarregar os dejetos era nos rios. Achávamos que isso não traria nenhuma 

consequência, não haveria nenhuma resposta da natureza, e olhem onde nos 

metemos. Agora não sabemos como corrigir isso e nem temos recursos para 

isso. 

Bom, o TJ do Mato Grosso: reutilização de água no Fórum da capital; 

economia de 1.200 litros por dia.  

No de Santa Catarina: adoção do papel produzido a partir do bagaço de 

cana de açúcar, uma outra prática muito inteligente, porque esse bagaço, 

normalmente, retornava à natureza, e, assim, também, não precisamos cortar 

árvores para a produção do papel. 

Tocantins: corte de impressão da contrafé, uma prática simples, já 

reduziu 13% das impressões, e a perspectiva é que se chegue a 90%. 

No Pará: redução nas cotas de uso da telefonia fixa e móvel, 

combustível e lanches dos magistrados, coisas simples, mas que realmente 

fazem uma diferença muito grande. 

Na Paraíba: redução no consumo de energia, entre abril e março deste 

ano, economizando cerca de 49 mil reais. 

No Paraná: INFODIP, o sistema permite o encaminhamento, por via 

eletrônica, das comunicações de débitos, suspensão e restabelecimento de 

direitos políticos entre os órgãos comunicantes e os TRE's, de forma a conferir 

maior agilidade no processamento dessas informações e redução de custos do 

interessado e à Justiça Eleitoral; implantada em 14 TRE’s até o momento. Uma 

prática simples também. Aliás, esse é o futuro, o processo judicial eletrônico vai 

trazer uma racionalidade muito grande, maior rapidez, maior eficiência e, ao 

mesmo tempo, evitar o uso de papel, tinta, máquinas. 

Em Minas Gerais: TJ mineiro; construção de nova sede com 

aproveitamento de resíduos, 1.13 toneladas de materiais para reciclagem, 

reduzindo a extração de minério de cobre em 107.635 toneladas. Quer dizer, 

quem que se preocupava com isso? Ninguém imaginava que isso era sequer 

importante. 

TRF da 2ª Região: alterou o modelo tarifário, contratado para energia 

elétrica, o que gerou em 12 meses uma economia de cerca de 1 milhão de 

reais. 
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TRF da 4ª Região: utilização de lâmpadas com menor gasto que, 

efetivamente, são mais caras, mas o custo benefício mostra, e o meio ambiente 

agradece que é o ideal, e é o que se deve realmente fazer. Redução no uso de 

copos plásticos. Ao público é ofertado o copo de papel. O TRE do Piauí, 

também me lembro, tem essa prática do copo de papel. 

Campanha de conscientização ambiental nos painéis de acesso às 

dependências do Tribunal. O Tribunal do Rio de Janeiro também tem práticas 

incríveis, as conheci pessoalmente. 

O TRF da 1ª Região: solução caseira, uso das tampas de detergente 

como redutor de vazão das torneiras e garrafas pet como redutor de água das 

descargas. Adoção de cotas de telefonia fixa, móvel e uso de tecnologia Voip, 

que realmente é mais barata. 

Seção Judiciária de Minas Gerais: ações da Comissão de 

Sustentabilidade resultaram em 20% da economia de água, comparando-se os 

anos de 2014 e 2015. 

TRE de Pernambuco: redução do consumo de papel com o envio por 

formato digital de cópias de processos, que envolvem perda de mandato, e 

aproveitamento da água eliminada por ares condicionados para lavagem de 

pisos e rega de plantas. 

Lembro, também, que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, estive lá 

pessoalmente, implantou o processo administrativo eletrônico, e já contabiliza 

uma economia extraordinária de papel, de tinta e de tempo, também. Eles 

conseguiram bastante eficiência. 

Ecos de Pernambuco: comitê formado por representantes do TRT, TRF 

– olhem os tribunais se unindo – TRE, TCE, TJ, de Pernambuco, para efetuar 

compras sustentáveis. Realizou a quinta capacitação sobre compras públicas 

sustentáveis; interessantíssimo.  

Aliás, também, outra prática interessante, que já se discute no país, é a 

compra coletiva para os tribunais se unirem a fim de comprarem 

conjuntamente. Isso aumenta, obviamente, o poder de barganha.  

Lembro que o Conselho Federal da OAB já tem essa prática. Alguns 

itens de interesse da advocacia nacional, aquele Conselho Federal toma a 

frente - isso já aconteceu com a aquisição de notebooks, de computadores, um 

poder de barganha. Somos quase 1milhão de advogados espalhados pelo país 
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e acabamos conseguindo condições melhores para a aquisição. Imagine o 

Poder Judiciário, com cerca de 80 bilhões de reais, que poder não teria se 

pudesse fazer uma compra compartilhada. 

O TRE de São Paulo: instalação nos hidrômetros de sistema de 

telemedição, da SABESP, que permite visualizar o consumo de água em tempo 

real para sanear eventuais vazamentos.  

TRE de Mato Grosso do Sul: adoção de cotas de combustível. 

TRT da 6ª Região: em 2016, suspendeu todas as alterações de layout e 

priorizou as capacitações à distância. Capacitação dos servidores sobre a 

acessibilidade no atendimento ao público. Não sei se já extrapolei o meu 

tempo; vocês me avisem. 

TRT da 8ª Região: está construindo nova sede com painéis de energia 

solar. Essa ideia é extraordinária. Imaginem um prédio que não utiliza a energia 

elétrica produzida pelas hidroelétricas por painéis, que coisa fantástica. E já 

existe um programa nacional que a ANEEL compra a energia excedente. 

Então, é possível, inclusive, que isso traga, também, do excedente produzido 

algum retorno para o próprio Tribunal. E o nosso país é um país tropical que 

tem sol o ano todo - que diga o nosso povo do Piauí, pois conhecemos bem. 

TRT da 11ª Região: redução do uso das impressões em 30%, revisão 

dos contratos de limpeza e vigilância. 

TRT da 16ª Região: parceria com a Companhia Energética do Estado. 

Doação de resíduos em troca de bônus na conta de energia elétrica. Parceria 

com a OCIP. Prestação de consultoria em troca de cartuchos de impressão 

vazios. A Organização capacita jovens em cursos de informática e dá 

destinação final, ambientalmente correta aos resíduos eletrônicos. A estrutura 

do Poder Judiciário deve ter pelo país todo resíduos eletrônicos já que são 

equipamentos que rapidamente tornam-se obsoletos. É importante que se dê 

uma destinação mais racional. 

TRT da 17ª Região: estabeleceu metas de gastos em 2016 para novas 

despesas de manutenção e projetos. Infraestrutura material e logística e 

tecnologia de informação e comunicação. 

TRT da 23ª Região: corte no uso de copos descartáveis pelo público. 

Bom, são práticas interessantes, apenas para mostrar que já 

começamos e já estamos fazendo alguma coisa. Isso precisa apenas ser 
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intensificado, estendido para todas as possibilidades possíveis de troca de 

experiência, de ideias. Um evento como esse tem um alcance magnífico, já que 

aqui, seguramente, durante esses dois dias, todos puderam ter contato com 

temas muito instigantes que, levarão, sem dúvida nenhuma, ninguém vai sair 

daqui como chegou. Certamente ao chegarem as suas unidades poderão 

aplicar muito do que viram aqui. 

Trago aqui alguns temas que, penso, também vão na mesma linha: são 

ações recentes do Conselho Nacional de Justiça, que farão alguma diferença 

na vida de todos nós. 

A convolação da Recomendação 27/2009 em Resolução, inclusive fui o 

Relator desta matéria, que trata de algo fundamental: de uma dívida que o 

nosso país ainda não saldou, infelizmente, com as pessoas com deficiência. A 

maioria, infelizmente, dos nossos prédios ainda não são acessíveis. Temos 

relatos terríveis de pessoas que não participam, sofrem humilhações graves, 

não podem participar de uma audiência, porque não há elevador no prédio e 

não conseguem ter acesso através das escadas. Advogados, até mesmo 

membros do Poder Judiciário, servidores, juízes, e já havia essa 

recomendação, mas sabemos que uma resolução tem uma força conosco, é 

uma norma, pois a recomendação é apenas um indicativo que não 

necessariamente deva ser cumprida. E agora todos os tribunais, efetivamente, 

terão que elaborar os seus orçamentos, doravante, contemplando a obrigação 

de dar acessibilidade plena a todos os cidadãos que a ela recorrerem. 

Acho que foi um momento extraordinário, um momento muito bom do 

Conselho Nacional de Justiça, e esperamos que todos os tribunais brasileiros 

atentem bem para essa resolução e a implementem o mais rápido possível, 

porque é um dever de toda a nação tratar de maneira absolutamente igual a 

todos os seus cidadãos. Não podemos excluir, absolutamente, ninguém. Não é 

a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à realidade; é a realidade 

que tem que se adaptar a essas pessoas com deficiências. Elas é que têm que 

ser incluídas pelo poder público, necessariamente. 

A regulamentação, também, do teletrabalho, compreendemos que é uma 

matéria extremamente complexa, polêmica, passamos meses discutindo com 

muitos vai e vem, porque realmente é um tema difícil de ser tratado, mas 

finalmente foi aprovado, e a intenção é possibilitar que uma parcela dos 
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servidores, sobretudo priorizando aquelas que melhor convierem, que possam 

trabalhar em suas casas com metas preestabelecidas. Inclusive, uma das 

regras é que o seu rendimento possa ser até superior ao que normalmente 

teria no seu local de trabalho. Entendemos que o objetivo, realmente, é dar 

maior conforto ao servidor, mas obviamente sempre com os olhos voltados 

para os interesses da sociedade. Todas as transformações em todas as 

instituições, em todas as organizações, acredito, devem ser sempre com os 

olhos voltados para os interesses da sociedade. 

Permitam-me dizer, não é pensando no bem estar do juiz, do servidor, 

do advogado, do membro do Ministério Público, mas é tentar conciliar, da 

melhor maneira possível, o nosso conforto com o interesse público. 

Então, foi com esta posição, com este pensamento que o teletrabalho foi 

regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, que agora é uma realidade, 

que os tribunais podem implementar com segurança. E, como disse, sempre 

com esta preocupação de mantermos a produtividade e, óbvio, isso vai trazer, 

também, um ganho para o sistema, porque economizamos energia elétrica, 

economizamos equipamento, espaço. 

Então, as pessoas vão poder trabalhar nas suas casas e não 

consumirão certamente bens de consumo e equipamentos dos seus tribunais, 

porque estarão trabalhando em suas casas. É uma via de mão dupla: o 

servidor ganha em conforto, em tranquilidade, por exemplo, mulheres que 

estão amamentando, têm filhos pequenos; pessoas com deficiência, quer dizer, 

existe um público preferencial, sem dúvida nenhuma, e penso que este foi um 

grande avanço. 

Bom, a revisão da Resolução n. 34/2007, inserindo o art. 5º, a, foi uma 

atividade que percebemos que estava existindo no país afora, que é a atividade 

de coaching. E o que observamos é que não é uma atividade pedagógica, pois 

ela vai de encontro à permissão legal para a magistratura. E isso estava na 

nossa observação, prejudicando o desempenho desses magistrados. Em 

alguns casos, que analisamos, a magistratura passou a ser uma atividade 

secundária, quando sabemos que o magistrado é um servidor público 

especialíssimo, não só pela sua remuneração, mas pela sua responsabilidade, 

pela própria natureza da sua atividade. 
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Então, o CNJ vedou completamente esta atividade por parte dos 

magistrados, mantendo, obviamente, a possibilidade, de natureza legal, do 

magistério, sem nenhum problema de se proferir palestras. É até interessante 

para o Poder Judiciário, que seus membros possam contribuir com a 

sociedade, contribuir com a ciência jurídica, participando de eventos, mas 

obviamente, dentro de uma transparência e de um limite que não prejudique a 

sua principal atividade, que é a de resolver os conflitos da sociedade postos em 

suas mãos. 

Bom, finalizo com esta frase do Papa Francisco: 

“Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças 

profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas 

estruturas consolidadas de poder, que hoje regem as sociedades.” 

Realmente, percebemos que o planeta está precisando de novas 

práticas. Vivemos um momento difícil de explicar, mas a história nos mostra 

que o desenvolvimento da sociedade, infelizmente, nunca se deu de forma 

linear. Ele sempre ocorreu com altos e baixos. Esperamos que esse momento 

de baixa seja breve e que possamos rapidamente voltar a ter uma vida repleta 

de paz social. 

Muito obrigado.  

(Palmas) 

 


