
Servidores do CJF participam de oficina de gestão sustentável  
 
 

O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) realizou, nesta 
terça-feira (4), a oficina Gestão Sustentável: Plano de Logística Sustentável (PLS). O 
objetivo do treinamento foi desenvolver competências nos servidores do CJF para que 
conheçam a origem e os conceitos de responsabilidade socioambiental e se prepararem 
para atuar como gestores socioambientais em suas unidades de trabalho. 

A atividade incluiu palestra e dinâmica em grupo, sob a orientação da assessora-chefe de 
Gestão Socioambiental do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ketlin Scartezini, que 
também ministrou na tarde de ontem, no auditório do CJF, a palestra Corte Orçamentário 
e Sustentabilidade: Crise ou oportunidade? ”. 

A oficina enfatizou a Resolução 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos 
órgãos e conselhos do Poder Judiciário e sobre implantação do respectivo PLS.  Dessa 
forma, o treinamento teve como foco a implementação do PLS na prática e os autores que 
farão parte diariamente da construção do plano.  

“O PLS é um instrumento vinculado ao planejamento estratégico das instituições com 
foco na eficiência do gasto público, com descrição das práticas de racionalidade, 
sustentabilidade e combate ao desperdício. Para sua elaboração é preciso definir 
objetivos, apresentar metas, cronogramas, planos de ação, mecanismos de 
monitoramento, avaliação de resultados, assim como as responsabilidades de cada 
unidade considerando a visão sistêmica do órgão”, explicou a assessora do STJ. 

As unidades ou núcleos socioambientais, segundo Ketlin Scartezini, devem ter caráter 
permanente e, preferencialmente, subordinados à alta administração dos órgãos. “ A 
Resolução determina que, por meio dessas unidades, deverão ser adotados modelos de 
gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade 
ambiental, econômica e social”, falou. 

Entre os exemplos de gestão sustentável estão: o aperfeiçoamento contínuo da qualidade 
do gasto público; o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos; a redução do 
impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos 
resíduos gerados; a promoção das contratações sustentáveis; a gestão sustentável de 
documentos; a sensibilização e a capacitação do corpo funcional, força de trabalho 
auxiliar e de outras partes interessadas; e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

O plano de logística CJF 

Segundo a coordenadora do plano de logística sustentável do CJF, Cleide Barbosa, o 
Conselho já vem realizando algumas medidas que vão ao encontro da Resolução CNJ 
201/2015. Uma delas é a criação de um comitê de sustentabilidade e do Plano de 
Qualidade de Vida do Trabalhador.  “A sustentabilidade trabalha três pilares: o 
econômico, o social e o sustentável. Atualmente, nossas ações estão mais voltadas para o 
econômico do que para o social, e já adotamos algumas medidas para economizar 
recursos, como a diminuição no desperdício de café, água, copos plásticos, impressões, 
entre outros”, afirmou.  

Para ela, a palestra de ontem e a oficina de hoje são importantes, pois irão ajudar a 
melhorar todo o trabalho.  “Começamos a elaborar o nosso Plano de Logística 
Sustentável. Ainda faltam alguns indicativos dos quais não temos o conhecimento e a 
vivência necessária para implantá-los, mas estamos caminhando para isso. Nós queremos 
e precisamos ser um órgão que sirva de exemplo”, disse a coordenadora.  

 


