
 㵈 睟髂  �獒獒獒獒 Ж* Ж    

 

 
Universidade de Brasília 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade  

Departamento de Administração 

Curso de Graduação em Administração a distância 
 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO PEIXOTO DE MELO 

 

 

 

 

 

ALINHAMENTO ENTRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
E A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2011



 

 

 

 

LEONARDO PEIXOTO DE MELO 
 

 

 

 

 

ALINHAMENTO ENTRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
E A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. 
 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade de Brasília (UnB) como 
requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 
Administração. 
 

 

Professor Orientador: Prof. Msc, Maria Neuza da Silva Oliveira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2011



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Melo, Leonardo Peixoto de. 

Alinhamento entre o planejamento estratégico e a gestão 
socioambiental no superior tribunal de justiça / Leonardo Peixoto de 
Melo – Brasília, 2011. 

44 f. : il. 
 

Monografia (bacharelado) – Universidade de Brasília, 
Departamento de Administração - EaD, 2011. 

Orientador: Prof. Msc. Maria Neuza da Silva Oliveira, 
Departamento de Administração. 
 

1. Indicadores Socioambientais. 2. Responsabilidade 
Socioambiental. 3. Planejamento Estratégico. 4. Agenda Ambiental 
na Administração Pública – A3P. 5. Superior Tribunal de Justiça. 



 

 

 

LEONARDO PEIXOTO DE MELO 
 

 

 

 

ALINHAMENTO ENTRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
E A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. 
 

 

 

 

A Comissão Examinadora, abaixo identificada, aprova o Trabalho de 
Conclusão do Curso de Administração da Universidade de Brasília do 

aluno 
 

 

 

Leonardo Peixoto de Melo 
 

 

 

Prof. Msc, Maria Neuza da Silva Faria, 
Professor-Orientador 

 

 

 

Prof. Dra., Selma Lúcia de Moura Gonzales,  
Professor-Examinador 

 

 

 

Brasília, 09 de abril de 2011.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha esposa e ao meu filho, por quem realizei 
este esforço. Aos meus pais e meu irmão Alexandre, 
que sempre cobraram o resultado desejando meu 
sucesso. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao Senhor Deus que sempre nos guia e aos 
servidores do Superior Tribunal de Justiça que 
forneceram as informações necessárias à 
elaboração deste trabalho. 



 

 

 “Quem quer fazer alguma coisa, encontra 
um MEIO. Quem não quer fazer nada, 

encontra uma DESCULPA.”  
Roberto Shinyashiki



 

 

RESUMO 

Esta monografia teve como objetivo analisar o alinhamento do Plano Estratégico do 
Superior Tribunal de Justiça com a responsabilidade socioambiental, uma vez que 
um órgão público não pode mais planejar suas ações estratégicas sem considerar a 
questão socioambiental. Baseado no método bibliográfico e documental, o estudo 
enfocou, no campo teórico, aspectos relacionados à Administração Pública e à 
Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), estratégia que considera a 
sustentabilidade como fator primordial e delineador das ações da administração 
pública; versou também sobre os indicadores ambientais, gestão e responsabilidade 
socioambiental e o planejamento estratégico. A pesquisa buscou, assim, identificar 
se o Plano Estratégico adotado pelo STJ está adequado ao potencial e ao dever 
constitucional que o órgão mantém junto à sociedade no exercício da 
responsabilidade socioambiental, ou seja, se é necessário ajustar as metas, os 
indicadores e os objetivos constantes no referido documento. Os resultados 
apontaram uma falha na utilização do indicador de redução de impacto do STJ, em 
função da periodicidade anual, mas, ao mesmo tempo, o órgão vem alcançando 
melhores efeitos a cada ano, tendo, inclusive, se tornado um modelo de referência 
na administração pública. No entanto, ainda é necessário adequar e modernizar os 
indicadores utilizados, bem como investir em sistemas de informação que possam 
garantir mais eficiência e efetividade às soluções sustentáveis implementadas pelo 
STJ.  

Palavras-chave: Socioambiental. Planejamento Estratégico. Indicadores. 
Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os problemas sociais e ambientais ocorridos no mundo estão em foco e são cada 

vez mais agravados em função do aumento da população do planeta, fato que 

contribui sobremaneira para o crescimento do desemprego, da exclusão social, da 

poluição do meio ambiente e do esgotamento dos recursos naturais. 

O governo brasileiro e dos demais países do mundo vêm sofrendo crescentes 

pressões para a adoção de políticas socioambientais responsáveis na gestão dos 

recursos públicos. 

Daí surge a necessidade vital de considerar o interesse social, e não somente de 

pequenos grupos detentores de poder político ou financeiro, quando da gestão dos 

recursos públicos. 

Dessa forma, há de se considerar questões socioambientais quando das decisões 

relativas à aquisição de produtos e serviços, obras civis, educação, saúde e demais 

atividades, as quais o Estado deve administrar para desempenhar suas obrigações, 

não focando somente resultados econômicos. 

O Superior Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário Federal que tem 

divulgado para a sociedade uma grande preocupação com a responsabilidade 

socioambiental. Para tanto, é necessário o alinhamento das suas estratégias de 

negócio com o cumprimento do seu papel social e com a sustentabilidade ambiental. 

O Programa de Responsabilidade Socioambiental do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), instituído pela Portaria STJ nº 426, de 13.11.08, tem por objetivo: 

Sensibilizar os servidores, prestadores de serviços e visitantes quanto à 
Responsabilidade socioambiental, implementando ações que promovam o 
exercício dos direitos sociais, a gestão adequada dos resíduos gerados, o 
incentivo ao combate de todas as formas de desperdício dos recursos 
naturais e a inclusão de critérios socioambientais nos investimentos, 
compras e contratações de serviços. 

Diversos projetos encontram-se em desenvolvimento no âmbito do Tribunal e vêm 

alcançando resultados positivos, tanto na parte social quanto na ambiental, tais 

como: Gestão Sustentável da Água; Gestão Sustentável da Energia; Gestão 

Sustentável do Papel; Licitação Sustentável e Legislação Ambiental; Programa de 

Escolarização Supletiva; Digitalização dos Processos Judiciais e Administrativos, 

entre outros. 
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Para gerir e apoiar tais projetos, o STJ estabeleceu, no Plano Estratégico para o 

período de 2010 a 2014, dois objetivos estão focados no tema Responsabilidade 

Socioambiental: 

a) Promoção da cidadania – que visa promover o desenvolvimento e a inclusão 

social, por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da 

consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão. 

b) Ampliação da responsabilidade ambiental – que tem a finalidade de atuar para a 

garantia da gestão ambiental, por meio de ações educativas e de práticas 

ecoeficientes. 

Existem, ainda, algumas metas definidas anualmente para cumprimento até 2014, 

das quais se destacam duas: 

a) Meta 02: beneficiar, no mínimo, 18.000 pessoas com as ações de cidadania do 

STJ, até 2014; e 

b) Meta 03: reduzir em 25% o impacto ambiental causado pelo STJ, até dezembro 

de 2014. 

Trata-se, portanto, de um plano relevante e que servirá de base para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

1.1 Contextualização 

O estudo buscou analisar o Plano Estratégico do Superior Tribunal de Justiça, 

objetivando, dessa forma, investigar se há alinhamento com a responsabilidade 

socioambiental. Além disso, verificou a qualidade das metas estabelecidas para 

2011 a 2014 e a qualidade dos indicadores que estão sendo utilizados pelo Órgão. 

Como resultado, o estudo procurou, ainda, identificar a necessidade de ajustes nas 

metas constantes do Plano Estratégico do STJ para 2011 a 2014, bem como a 

necessidade de desenvolver e implementar novos indicadores que possam medir 

com precisão os resultados que estão sendo alcançados. 
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1.2 Formulação do problema  

Com base nos procedimentos propostos na Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P), após a identificação dos resultados relativos à responsabilidade 

socioambiental atingidos em 2010, a pesquisa buscou responder à seguinte 

questão: o Plano Estratégico está adequado ao potencial e ao dever constitucional 

que o STJ tem com a sociedade no exercício da responsabilidade socioambiental? 

Assim sendo, o estudo procurou identificar se há necessidade de ajustes de metas, 

indicadores e objetivos constantes do Plano Estratégico do Órgão. 

1.3 Objetivo geral  

Analisar o alinhamento do Plano Estratégico do STJ com a responsabilidade 

socioambiental. 

1.4 Objetivos específicos  

Avaliar o Plano Estratégico do STJ, enumerando os possíveis objetivos não 

alinhados à responsabilidade socioambiental. 

Explicar as causas da não adequação de ações à responsabilidade socioambiental. 

Identificar a necessidade de ajustes de metas, indicadores e objetivos constantes do 

Plano Estratégico do Órgão. 

1.5 Justificativa  

Este trabalho se justifica, pois os resultados da pesquisa poderão fornecer 

informações quanto à efetividade das ações estratégicas do STJ na busca de 

cumprir seu papel institucional, mantendo o alinhamento com o cumprimento da 

responsabilidade socioambiental. Com isso, será possível identificar se há 
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necessidade de ajustes de metas, indicadores e objetivos constantes do Plano 

Estratégico do Órgão, com vistas ao efetivo cumprimento da responsabilidade 

socioambiental. O apontamento de possíveis ajustes, caso identificados como 

necessários, servirá de referência para que o órgão promova ações com vistas a 

ampliação dos resultados até o momento obtidos, ajudando o órgão a manter-se 

como referência nacional, na administração pública, em relação à questão 

socioambiental. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Atualmente as preocupações com as questões sociais e ambientais ocupam lugar 

de destaque na sociedade. A qualidade de vida da população é um dos fatores que 

requerem demandas e responsabilidades, tanto por parte da sociedade como das 

organizações, sejam elas grandes ou pequenas, públicas ou privadas. Isso requer 

implantação de medidas que visem o bem-estar da população e, ao mesmo tempo, 

mantenham a sobrevivência das empresas e a sustentabilidade do planeta. A 

Administração Pública tem sentido o peso e a necessidade de preservar os recursos 

naturais de forma sustentável, por isso o governo e as empresas vêm adotando 

medidas que envolvem o controle, o planejamento e a gestão dos recursos.  

Nesse contexto, faz-se necessário trazer a exposição de alguns conceitos e 

aspectos ligados ao tema deste trabalho, tais como a Administração Pública, a 

gestão socioambiental e a responsabilidade social. 

2.1 Considerações sobre a Administração Pública 

Ferreira (2007, p. 12) afirma que: 

Administração Pública é o conjunto de órgãos criados pelo governo e 
geridos por administradores para atender às necessidades do povo. Cada 
órgão tem uma função especializada, e o conjunto de órgãos ou pessoas 
jurídicas forma o serviço público.  

Nesse contexto, com o intuito de atender às necessidades da sociedade, ao oferecer 

serviço público, é preciso haver um alinhamento entre Plano Estratégico e 

responsabilidade socioambiental. 

Para tanto, descobre-se a dimensão estratégica da responsabilidade social, na 

medida em que ela possa contribuir para maior competitividade, por implicar um 

ambiente de trabalho mais motivador e eficiente, por contribuir para uma imagem 

institucional positiva e por favorecer o estabelecimento de relacionamentos calcados 

em maior comprometimento com seus parceiros de negócio (MARTINELLI, 1997). 

Com esse propósito, pretende-se estudar o plano estratégico do STJ, apoiado 

tecnicamente na ação do Ministério do Meio Ambiente denominada Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), que tem por objetivos disseminar uma 
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nova cultura institucional nas organizações públicas do Brasil. Inserir critérios 

socioambientais em todas as esferas da administração pública, estimular os 

gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão socioambiental em 

suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de 

gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos, da gestão 

adequada dos resíduos, da licitação sustentável e da promoção da sensibilização e 

capacitação e qualidade de vida no ambiente de trabalho também fazem parte dos 

objetivos da A3P. 

2.2 Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) 

A A3P é uma estratégia de construção de uma nova cultura institucional para a 

inserção de critérios socioambientais na administração pública (ECOCÂMARA, 

2008). 

Nessa proposta, a gestão pública passa a considerar a sustentabilidade como fator 

primordial e delineador das suas ações estratégicas, estabelecendo metas a serem 

cumpridas com vistas ao alcance dos objetivos estabelecidos pela A3P. 

É facultada aos órgãos públicos a participação na estratégia delineada pela A3P, por 

meio da adesão formal ou pelo cadastro na Rede A3P, junto ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). 

Paralelamente à proposta da A3P, órgãos da Administração Pública, principalmente 

dos poderes Legislativo e Judiciário, adotam políticas de gestão socioambiental 

estruturadas internamente, com vistas a atender objetivos similares aos propostos 

na agenda do MMA, que é órgão integrante do Poder Executivo. 

Nesse contexto, essa pesquisa visou identificar se há alinhamento entre o Plano 

Estratégico do STJ e as ações efetivamente implementadas com vistas ao 

cumprimento efetivo da responsabilidade socioambiental, bem como os efeitos 

decorrentes do alinhamento ou do não alinhamento identificado. A intenção também 

foi analisar a efetividade de dois indicadores atualmente utilizados pelo órgão que 

são: 



16 
 

 

a) Indicador 1- índice de redução do impacto ambiental: mede o índice de redução 

de consumo de papel, e economia de energia elétrica e água e de tratamento 

adequado dos resíduos sólidos e tóxicos. 

b) Indicador 2 - número de pessoas beneficiadas pelas ações de cidadania: mede o 

número de pessoas que usufruem das ações de cidadania implantadas pelo STJ. 

Após a referida análise, caso haja necessidade, será sugerida a implementação de 

novos indicadores que permitam auxiliar o órgão a cumprir seu papel 

socioambiental. Deste estudo, novas ações e objetivos poderão ser propostos para 

integrar o plano estratégico e as ações do programa de responsabilidade 

socioambiental do órgão. 

2.3 Breves considerações sobre indicadores ambientais  

Os indicadores ambientais começaram a atrair as atenções no final dos anos 1970, 

embora se possa dizer que desde meados de 1800 há registros de indicadores, 

utilizando dados de qualidade do ar e temperatura (GROVER, 2003). 

Em 1968, como consequência dos anos do pós-guerra, do crescimento da 

população e dos eventos de poluição ambiental, os Estados Unidos da América 

(EUA) aprovaram uma lei que tornava obrigatória a publicação de estatísticas sobre 

a qualidade ambiental. Foi criado o Índice de Qualidade Ambiental pela Federação 

Nacional para a Vida Selvagem (NWF), publicado pela primeira vez em 1969. 

Inicialmente, o índice avaliava sete recursos naturais – água, ar, solo, mineral, flora, 

fauna silvestre e habitat. Atualmente, a NWF tem trabalhado com indicadores 

relacionados com os recursos ambientais, entre os quais os de consumo – de grãos, 

peixes, produtos florestais e água potável – e um relativo às emissões de CO2. 

Já a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) define 

indicadores ambientais como sendo aqueles que refletem uma relação significativa 

entre algum aspecto do desenvolvimento econômico e social e um fator ou processo 

ambiental (CARRIZOSA, 1982). 

No entendimento de Kraemer (2004, p. 2):  

Os indicadores ambientais estão estreitamente associados aos métodos de 
produção e de consumo, e refletem, frequentemente, intensidades de 
emissões ou de utilização dos recursos, e suas tendências e evoluções, 
dentro de um determinado período. Podem servir, também, para evidenciar 
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os progressos realizados visando a dissociar as atividades econômicas das 
pressões ambientais correspondentes. 

Nesse sentido, indicadores ambientais são importantes e indispensáveis para 

fundamentar as decisões referentes aos mais variados níveis e nas mais diversas 

áreas. Uma parte deles se refere aos indicadores de desempenho ambiental, 

utilizados para sintetizar informações quantitativas e qualitativas que permitam a 

determinação da eficiência e efetividade de um sistema produtivo, do ponto de vista 

da utilização dos recursos disponíveis. São usados, por exemplo, por empresas, 

para orientar, gerir e comunicar, às partes interessadas, o seu desempenho 

ambiental, permitindo a comparação de informações dentro das organizações 

(KRAEMER, 2004). 

2.4 Gestão e responsabilidade socioambiental 

As organizações incorporam a responsabilidade social na medida em que surge uma 

consciência ecológica das pressões coletivas do uso da biosfera e da necessidade 

de manutenção dos recursos (materiais e humanos) necessários à produção (apud 

CARRIERI; SILVA; PIMENTEL, 2009). 

Gestão social é o conjunto de estratégias e políticas organizacionais de promoção 

do bem-estar de indivíduos e coletividades, destinado à recomposição de elos de 

integração do homem com o semelhante e com o ambiente, articulando, sob o ideal 

da emancipação humana, elementos de racionalidade substantiva à ação racional 

instrumental (SOUZA; OLIVEIRA, 2006). Portanto, a gestão social “pode abarcar 

iniciativas de todo e qualquer tipo de organização” (SOUZA, 2008, p. 17).  

Segundo SOUZA (2008, p. 17), a gestão social contempla três ideias centrais: 

A promoção do bem-estar de indivíduos e coletividades; a recomposição de 
elos de integração do homem com o semelhante e com o ambiente; e o 
ideal da emancipação humana, articulando elementos de racionalidade 
substantiva à ação racional instrumental. (grifos do autor) 

“A gestão ambiental tem por objetivo analisar a questão do meio ambiente a partir da 

interação entre os meios social e físico-natural [...]” (BERTÉ, 2007, p. 17-18). Em 

função disso, é indispensável que as organizações ajam com responsabilidade 

dentro e fora de seu ambiente, incluindo em suas estratégias corporativas as 

preocupações sociais e ambientais.  
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A gestão ambiental pública é entendida como a gestão realizada por órgãos públicos 

no sentido da proteção e preservação do meio ambiente. No Brasil, a estrutura de 

gestão ambiental pública é composta da seguinte forma: Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA); Órgão Superior (Conselho de Governo); Órgão Consultivo e 

Deliberativo (Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA); Órgão Central 

(Ministério do Meio Ambiente - MMA); Órgão Executor (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente - IBAMA), Órgãos Setoriais; Órgãos Seccionais e Órgãos Locais. 

Esses órgãos desenvolvem suas ações, a partir da formulação de uma política 

ambiental, definindo os instrumentos de gestão ambiental a serem utilizados, em 

função das opções de desenvolvimento adotadas pela sociedade. 

Atualmente, um dos fatores mais evidentes relacionados à questão ambiental é a 

responsabilidade social que envolve tanto os indivíduos quanto as organizações. 

Trata-se, de “uma nova maneira de conduzir os negócios da empresa, tornando a 

parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social”. A responsabilidade social 

engloba “preocupações com um público maior (acionistas, funcionários, prestadores 

de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente)” 

(apud SOUZA, 2008, p 141). 

Portanto, a responsabilidade social é algo que deve estar sempre presente nas 

organizações e na cultura das pessoas que as compõem, pois sempre há algo a 

mais a ser feito para beneficiar a sociedade e o meio-ambiente. Dessa forma, é um 

processo constante de aprendizado e evolução educacional, onde as empresas 

podem desenvolver projetos em diversas áreas visando atingir diversas camadas da 

sociedade. “A ética é a base da Responsabilidade Social e se expressa através dos 

princípios e valores adotados pela organização, sendo importante seguir uma linha 

de coerência entre ação e discurso” (apud SOUZA, 2008, p 141). 

2.5 Considerações sobre planejamento estratégico  

O processo de planejamento teve início, formalmente, quando Taylor (Administração 

Científica) e Fayol (Teoria Clássica) começaram os primeiros estudos da 

Administração, entre 1903 e 1916 (PEREIRA, 2008). 
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Para Pereira (2008, p. 13), à época, “a Administração era entendida como a simples 

adoção de métodos racionais e padronizados buscando a máxima divisão de 

tarefas, sem considerar o papel dos funcionários no conjunto do resultado da 

organização”. Ainda segundo o autor, “o conceito moderno de planejamento está 

vinculado a princípios transparentes que chegam a influenciar o ser humano em um 

âmbito além do que a simples complexidade de suas tarefas”. 

Ainda sobre o tema, Pereira (2008, p. 34) transcreve o entendimento de Gaj (1986), 

Oliveira (1988) e Andrade (1988): 

Por planejamento estratégico entendemos o processo que consiste na 
análise sistemática dos pontos fortes (competências da organização) e 
fracos (incompetências, melhor dizendo, possibilidades de melhoria da 
organização), e das oportunidades e ameaças do ambiente com o intuito de 
estabelecer estratégias e ações estratégicas que possibilitam um aumento 
da competitividade da organização. O planejamento estratégico consiste 
também no desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes 
administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar as 
implicações futuras de decisões presentes em função de estratégias 
organizacionais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo 
mais rápido, coerente, eficiente, eficaz e resolutivo. O processo de 
planejamento estratégico trata de descobrir as fraquezas dos concorrentes 
e centrar forças no aproveitamento da situação, porém não devemos 
esquecer que, quando incitado, o inimigo poderá contra-atacar; deste modo 
busca ‘prever’ os seus movimentos e, por isso, planejar ações alternativas 
faz parte do processo.  

Pereira (2008, p. 126) expõe um conceito simples e objetivo para o termo estratégia: 

“[...] expressa como uma organização emprega seus pontos fortes e seus pontos 

fracos tanto os existentes como os potenciais a fim de alcançar seus objetivos, sem 

deixar de considerar as oportunidades e as ameaças que o meio ambiente lhe 

impõe.”  

Portanto, é por meio da estratégia “que a organização colhe os frutos do processo 

de Planejamento Estratégico, sem um aprofundamento do real significado dos 

conceitos de estratégia, infelizmente tudo o que foi feito até o momento será em vão” 

(PEREIRA, 2008, p. 126). 

Aumentar a competitividade e integrar decisões isoladas em um plano único, pensar 

no futuro para construí-lo são alguns dos objetivos do planejamento estratégico 

(PEREIRA, 2008).  

Com base na teoria citada, a pesquisa pretende diagnosticar a efetividade, em 

relação à questão socioambiental, do planejamento estratégico de um órgão da 

administração pública federal, neste caso, o Superior Tribunal de Justiça, 

embasando-se em conceitos de administração pública, de indicadores ambientais, 
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de gestão e responsabilidade socioambiental, de planejamento estratégico e no 

estabelecido pela Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P).  
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Uma pesquisa serve para indicar soluções aos problemas propostos nas mais 

variadas áreas do conhecimento. Portanto, ela reúne um conjunto de ações e 

propostas para encontrar a solução de um ou mais problemas, utilizando para isso 

procedimentos racionais e sistemáticos. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa  

A metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho baseou-se na pesquisa 

aplicada, qualitativa e descritiva. Utilizou-se, ainda, o procedimento bibliográfico e 

documental. Bibliográfico por buscar na literatura, nas publicações e nos artigos 

disponibilizados em meio eletrônico o embasamento necessário à fundamentação do 

trabalho; e documental por utilizar fontes primárias, tais como documentos internos, 

especialmente o Plano Estratégico do STJ.  

3.2 Caracterização da organização 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 

instalado no ano seguinte. Diante da grande repercussão de suas decisões e de sua 

importância no cenário jurídico brasileiro, é difícil crer que a instituição tenha apenas 

21 anos de história. Na verdade, o STJ é fruto de uma gama de debates políticos e 

acadêmicos que permearam todo o século XX e tiveram como auge a Constituição 

Federal de 1988.  

O STJ é descendente direto de outra instituição surgida há 60 anos: o Tribunal 

Federal de Recursos (TFR). Tal como o STJ, o TFR foi uma das grandes novidades 

de uma carta constitucional que surgia após um longo período de exceção 

democrática no país: o Estado Novo.  

Com a deposição de Getúlio Vargas ao fim da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), o Brasil elegeu um novo presidente, o general Eurico Gaspar Dutra, que 
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chegou ao poder com a missão de outorgar uma nova Constituição. O TFR foi 

incluído na Carta Magna com a missão de funcionar como segunda instância da 

Justiça Federal. A nova Corte foi instalada no Rio de Janeiro, em 17 de maio de 

1947.  

Pouco mais de 20 anos após a instalação do TFR, o mundo jurídico brasileiro iniciou 

as discussões para tornar a corte mais atuante – principalmente em função da 

sobrecarga de julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF).  

A primeira iniciativa legal no sentido de se criar uma nova Corte partiu dos próprios 

magistrados do TFR. A instituição, em 1976, mandou a minuta de um projeto de lei 

ao Congresso para a instituição do Supremo Tribunal de Justiça, que seria a última 

instância das leis infraconstitucionais do país, deixando para o STF a prerrogativa 

exclusiva de controlar a constitucionalidade.  

Somente no recente período de redemocratização, em 1985, a iniciativa ganhou 

força. Atentos à possibilidade de convocação de uma Assembléia Constituinte, os 

magistrados do TFR resolveram se mobilizar. No ano seguinte, com o início dos 

trabalhos da Assembléia, o TFR formou uma comissão de magistrados – 

capitaneada pelo ministro Antônio de Pádua Ribeiro – para atuar junto aos 

parlamentares.  

O empenho dos magistrados resultou em uma verdadeira revolução no Judiciário a 

partir da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Símbolo mor 

dessa transformação foi a criação do STJ, última instância das leis 

infraconstitucionais tanto no âmbito da Justiça Federal como no da estadual.  

O STJ começou a funcionar em abril de 1989 – ano em que julgou pouco mais de 

três mil processos. Em seus 21 anos de existência, o Tribunal ganhou uma nova 

sede em 1995 e viu seu número de julgados crescer quase exponencialmente. No 

total, o Tribunal já ultrapassa a casa dos 3 milhões de julgamentos ao longo de sua 

história (STJ, 2010).1  

O STJ tem aproximadamente 3000 servidores ativos, distribuídos em funções fins 

(processamento/julgamentos), administrativas e de controle. 

A Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica é a área responsável pela 

elaboração do Plano Estratégico. 

                                            
1 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=698>. Acesso em: 23 nov. 2010 
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O Superior Tribunal de Justiça adota gestão estratégica calcada na modernização 

do sistema judicial, por meio de planejamento que permite estabelecer visão 

estratégica de longo prazo e traduzir as diretrizes organizacionais em ações 

concretas, atuando nesse sentido com elaboração e gerenciamento de projetos.  

Além disso, concentra esforços na otimização dos processos de trabalho e na 

gestão da qualidade, como práticas voltadas à melhoria da performance institucional 

e consequente satisfação da sociedade.  

Nesse mister, o STJ implementa ainda gestão da informação, acompanhando e 

disponibilizando dados estatísticos que agreguem valor à instituição e apóiem o 

processo decisório.  

Todo esse trabalho é administrado pela Assessoria de Modernização e Gestão 

Estratégica (AMG), que tem a competência para assessorar o Diretor-Geral nas 

atividades relacionadas aos planos de gestão, aos processos de trabalho e à 

informação, bem como elaborar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas. 

3.3 Participantes do estudo  

Os participantes do estudo foram: um servidor do STJ com experiência na área de 

Gestão Estratégica do STJ, que é a unidade responsável pela elaboração do plano 

estratégico; e um servidor com experiência na área que coordena o programa de 

responsabilidade socioambiental do STJ. 

A pequena amostra utilizada (duas entrevistas) é justificada por causa da limitação 

do quadro de pessoal nas áreas pesquisadas e pelo fato desses servidores 

entrevistados atuarem especificamente nas atividades relacionadas aos objetivos 

desta pesquisa, quais sejam: identificar o nível de aderência do plano estratégico do 

STJ à responsabilidade socioambiental, bem como fornecer as informações 

necessárias para a efetivação dos objetivos específicos propostos.  



24 
 

 

3.4 Instrumentos de pesquisa 

A fim de fundamentar melhor o estudo, os instrumentos de pesquisa utilizados foram 

a entrevista semiestruturada individual e a observação, “técnica que utiliza os 

sentidos para obter informações da realidade” (ZANELA, 2006, p. 123). Por meio 

desses instrumentos, buscou-se captar o entendimento dos responsáveis pela 

elaboração do Planejamento Estratégico e da Coordenação do Programa de 

Responsabilidade Socioambiental do STJ, com vistas a identificar os resultados 

alcançados e a aderência cultural da organização à questão socioambiental. 

A entrevista seguiu o seguinte roteiro de perguntas: 

1. Qual a preocupação do Superior Tribunal de Justiça – STJ em relação à 

responsabilidade socioambiental na fase de elaboração do planejamento 

estratégico? 

2. Das ações previstas ou em realização que constam no planejamento estratégico 

do Superior Tribunal de Justiça – STJ, quais estão alinhadas com a 

responsabilidade socioambiental? Por quê? 

3. Quais são os principais empecilhos encontrados na hora de se planejar a 

responsabilidade socioambiental da instituição? Por quê? 

4. Quais os resultados que o STJ alcançou nos últimos anos em relação à 

responsabilidade socioambiental? Há mais dados que podem ser fornecidos, 

além dos que estão publicados? 

5. Como foram elaborados os indicadores atualmente utilizados para aferir os 

resultados obtidos? 

6. Qual a sua opinião em relação à efetividade dos indicadores atualmente 

utilizados? 

7. Em sua opinião, há necessidade de implementar outros indicadores? Justifique? 

8. De 0 a 10, qual nota você daria ao grau de sustentabilidade já alcançado pelo 

STJ? 

9. Qual a sua opinião em relação à consciência socioambiental dos servidores do 

STJ? Justifique. 

10. Em sua opinião, o STJ demonstra com clareza para a sociedade (clientes do 

STJ) seu nível de responsabilidade socioambiental?Justifique. 
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Outro instrumento empregado foi a análise documental, principalmente o Plano 

Estratégico do STJ e dos resultados alcançados pela Coordenação do programa de 

responsabilidade socioambiental do STJ.  

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Os procedimentos adotados para coleta e análise dos dados foi a análise de 

conteúdo. 

Para Roesch (1999, p. 156-157), a técnica de análise de conteúdo procura seguir os 

padrões da análise quantitativa e tem como “propósito contar a frequência de um 

fenômeno e procurar identificar relações entre os fenômenos, sendo que a 

interpretação dos dados se socorre de modelos conceituados definidos a priori”.  

Chizzotti (2001, p. 98) conceitua a análise de conteúdo como: 

[...] um método de tratamento e análise de informações colhidas por meio 
de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um documento. A 
técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação 
(oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou documento. 

A organização da análise de conteúdo envolve três fases: pré-análise; exploração do 

material, também chamada de descrição analítica; e análise e interpretação dos 

resultados. 

Na pré-análise, é feita a escolha e a organização do material. A escolha do material 

depende do que o pesquisador procura e do que ele espera encontrar. Tem como 

orientação a questão norteadora ou problema de pesquisa e os objetivos. Com o 

resultado da coleta de dados, isto é, com as informações obtidas nas entrevistas, 

nos documentos e nas anotações resultantes das observações, o pesquisador inicia 

o processo de análise com uma leitura geral que Bardin (1977) chama de “leitura 

flutuante”.  

Dessa leitura, emergem as unidades de registro ou categorias de análise, que são 

palavras ou expressões, temas ou mesmo um acontecimento. Identificadas as 

unidades de registro, o pesquisador passa a localizá-las no texto, iniciando assim a 

segunda fase: exploração do material ou descrição analítica do conteúdo. 

Codificação, classificação e categorização são as atividades básicas dessa fase. Por 

último, há a interpretação dos resultados, em que se correlaciona o conteúdo do 

material analisado com a base teórica referencial. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O instrumento de pesquisa descritiva utilizado foi a realização de duas entrevistas. 

A primeira, com uma servidora que atua na área de planejamento do STJ, graduada 

em psicologia e ocupante do cargo de técnico judiciário no STJ. 

Da primeira entrevista destaco os seguintes pontos: 

1) Em relação à importância dada à responsabilidade socioambiental quando se 

elabora o planejamento estratégico do STJ, a entrevistada afirmou que para 

planejar estrategicamente, abordam-se diversos aspectos que envolvem uma 

organização e dentre eles destaca-se a questão socioambiental. Assim, informou 

que não há como se planejar numa organização sem se preocupar com 

questões sociais e ambientais. Informou, ainda, que a responsabilidade 

socioambiental não está diretamente vinculada ao negócio principal do Tribunal, 

que é o julgamento de processos. Mas também deixou claro que o STJ planeja 

para realizar suas atividades fins. Mas para tanto, preocupa-se em realizar tal 

tarefa sem comprometer o ambiente e cumprindo o seu papel social, que vai 

além de somente julgar processos. 

Inicialmente, da resposta obtida em relação à primeira questão, percebe-se que há 

uma preocupação no órgão com a questão socioambiental no momento em que se 

planeja. Essa postura corrobora a ligação entre a Administração Pública e a sua 

responsabilidade social de forma a atender às necessidades da população 

(PEREIRA, 2007).  

2) Em relação às ações previstas ou em realização que constam do planejamento 

estratégico a entrevistada esclareceu que no STJ há ações voltadas para a 

questão socioambiental, das quais algumas se tornaram rotina, ou seja, não são 

mais projetos. Conforme afirmou a entrevistada, nessa situação, a questão 

socioambiental já foi trabalhada e o indicador já está consistente. Essas ações 

não fazem mais parte do planejamento estratégico. Das afirmações da 

entrevistada, ficou claro que somente as inovações, ou seja, novos projetos 

constam efetivamente do planejamento estratégico. Afirmou, ainda, que todo 

projeto é pensado considerando a questão socioambiental e as metas são 

definidas em comum acordo com as áreas executoras. Ficou claro que o 

estabelecimento das metas é efetuado de acordo com a cultura dos servidores 
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que as executam. A entrevistada ainda expôs: “Temos várias ações de cunho 

social como o voluntariado, museu escola, despertar jurídico e outros. As ações 

contribuem para o indicador. Projetos nós temos 2: O de inclusão social que 

impacta na meta de beneficiar as pessoas da sociedade com ações de cidadania 

e o ambiental que impacta na meta de redução do impacto ambiental pelo STJ.” 

Nesta segunda questão, percebe-se que no planejamento estratégico do órgão há 

dois projetos específicos relacionados à questão socioambiental. 

3) Quando questionada sobre as dificuldades encontradas para se planejar 

considerando a questão socioambiental, a entrevistada informou que: “no 

momento em que se elabora um plano estratégico a maior dificuldade é definir 

metas a serem cumpridas, pois na implementação e execução do que foi 

planejado depende sobremaneira do nível de maturidade dos servidores em 

relação à responsabilidade socioambiental, da nossa capacidade de sensibilizar 

os servidores e os profissionais que atuam no STJ. A questão ambiental é mais 

problemática que a social. No social não temos dificuldades de cooperação das 

pessoas, enquanto no ambiental há uma cultura arraigada que precisa ser 

trabalhada, para que as ações ocorram no dia a dia. Ao planejar devemos 

considerar os riscos do não cumprimento das metas pensando no fator cultural, 

no nível de maturidade socioambiental das pessoas que compõem a 

organização. A resistência dos servidores do STJ em operacionalizar é foco de 

preocupação. Se eles não estiverem sensibilizados e dispostos a fazer o que 

está planejado, não alcançamos a meta. Quando definimos uma meta, ela é 

negociada com todas as áreas do STJ para reduzir o risco citado. Se 

simplesmente definimos a meta e impomos a realização, não conseguimos êxito. 

Sempre devemos considerar a atual realidade cultural em relação à questão 

socioambiental para estabelecer metas no STJ e em qualquer organização. É 

um processo educacional de longo prazo. Buscamos o consenso com as 

diversas unidades da instituição para definir as metas e com isso tentamos, com 

o auxílio de indicadores, sanar os GAPs existentes entre a realidade e o que se 

quer para o futuro.” 

Nesta questão, pode-se perceber que o órgão preocupa-se em atingir resultados e 

garantir competitividade com definição de metas, mas essas são estabelecidas 

consoantes à manutenção do ambiente de trabalho motivador e eficiente. Há a 

busca de uma imagem institucional positiva, conforme preceitua Martinelli (1997), 
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mas dentro da realidade cultural dos servidores que prestam os serviços no órgão. 

Negocia-se o comprometimento de todos com base na realidade da cultura 

socioambiental existente no órgão. 

4) Em relação aos resultados obtidos, a entrevistada afirmou que nos últimos anos 

o STJ teve uma mudança de indicadores. Informou que o STJ começou a medir 

de uma forma a questão socioambiental e depois modificou o indicador. 

Informou que tal fato ocorreu em decorrência da identificação de distorções 

estatísticas que estavam prejudicando os resultados apresentados pelo órgão. 

Afirmou, ainda, que: “na questão social, percebemos a cada ano um aumento na 

meta e conseguimos cumprir. Quando começamos as medições, as ações de 

cidadania visavam atingir 5000 pessoas, hoje a meta busca atingir 18000 

pessoas a serem beneficiadas. Estamos crescendo e a cada ano 

implementamos mais ações. As ações que estão implementadas a mais tempo 

crescem em resultados a cada ano. Em relação à questão ambiental o objetivo é 

reduzir em 25% o impacto ambiental causado pelo STJ até 2014.” 

Em 2009, conforme informado pela entrevistada, a instituição cumpriu a meta 

estabelecida. Já em 2010, não conseguiram por um problema de ordem técnico 

administrativa do STJ. Segundo ela, a contratação de uma empresa que recolhe e 

efetua a descontaminação das lâmpadas fluorescentes não foi renovada e somente 

agora, no final do ano de 2010, souberam que as lâmpadas descartadas durante 

todo o ano não sofreram a descontaminação. O contrato expirou e o STJ fechou o 

ano sem descontaminar uma lâmpada. A entrevistada expôs que: “se o contrato 

estivesse em vigor, a instituição teria 22 a 24 % de redução no impacto, fato que 

prejudicou sobremaneira o cumprimento da meta. Teremos apenas 8 a 9 % em 

2010. O desafio da área socioambiental do STJ neste ano será trabalhar com 

licitações sustentáveis e garantir que contratos, como o da descontaminação das 

lâmpadas, sejam melhores geridos. Vou disponibilizar para você as planilhas que 

demonstram como são medidos e acompanhados nossos dois indicadores relativos 

à responsabilidade socioambiental”. 

De acordo com as informações fornecidas, verifica-se que o órgão ainda não tem 

indicadores suficientes para evitar erros graves como o relatado em relação à 

descontaminação das lâmpadas. O prejuízo nos resultados relativos à questão 

ambiental no ano de 2010 foi significativo. Neste caso, com base na documentação 
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relativa aos indicadores, constatou-se que a periodicidade anual da medição foi o 

fator que prejudicou a percepção do problema para que o gestor pudesse atuar.   

5) Em relação à elaboração dos indicadores utilizados no STJ, a entrevistada 

relatou que a cultura de indicador é muito recente no órgão e que no STJ não há 

uma cultura de gestão por resultados, para isso, deve-se medir para saber onde 

se quer chegar. Considerando esse cenário, a área de planejamento promove 

reuniões com os responsáveis pelas unidades executoras do STJ para definir 

indicadores e identifica o que é possível medir com um nível satisfatório de 

qualidade da informação. Em seguida, conforme narrativa da entrevistada, 

define-se o que é possível medir com base nos processos de trabalho. “Verifica-

se onde está mais crítico e tenta-se utilizar um instrumento de medição. 

Começamos com o que é possível e vamos aprimorando a cada ano”, afirmou a 

entrevistada. 

Infere-se, portanto, que o órgão ainda tem muito a implementar em relação à gestão 

por resultados. Ficou claro que os indicadores não são suficientes para aferir 

resultados e subsidiar ações dos gestores. 

6) Em relação à efetividade dos indicadores, a entrevistada disse que não adianta o 

planejamento criar indicadores que vão medir tudo que se julga importante na 

execução dos trabalhos no STJ, principalmente em relação à questão 

socioambiental. Para ela, é preciso: “considerar que a geração que hoje compõe 

grande parte da força de trabalho do STJ não teve uma educação voltada para a 

questão socioambiental. Deste fato, surge a não possibilidade de impor às áreas 

executoras o controle e fornecimento de dados que comporão os indicadores 

sem antes negociar o que é possível fazer. Devemos trabalhar dentro da 

realidade e evoluir conforme a maturidade da organização.” 

7) Em relação à necessidade de implementar outros indicadores, a entrevistada fez 

a seguinte colocação: “O custo é muito alto se medirmos coisas que não têm 

dados corretos e suficientes para tais medições. Antigamente medíamos o custo 

do processo julgado no STJ dividindo o valor do orçamento pelo total de 

processos julgados no ano. Hoje temos um sistema de aferição de custos. Com 

custos distribuídos por unidade, avaliando desde o consumo de energia da 

unidade até o custo de pessoal. Passamos a medir o custo de cada processo de 

trabalho. Hoje consideramos depreciação, investimentos e mais outros fatores. 

O indicador vai evoluindo, conforme desenvolvemos ferramentas melhores para 
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captar e processar as informações. Estamos num processo de amadurecimento. 

Teremos um centro de custo, e saberemos quanto cada unidade contribui para 

um processo e quanto custa o processo.” Eis a análise da entrevistada em  

relação à questão social: “Medimos o número de pessoas beneficiadas com as 

ações. Podemos evoluir e medir o benefício, o resultado do benefício para cada 

pessoa da sociedade. Achamos que o que fazemos está beneficiando, mas não 

medimos. Será que realmente está? Temos que medir, temos que evoluir. Mas 

para o nível de maturidade da organização, hoje estamos compatíveis.” 

Nesse contexto, ficou claro que o órgão não dispõe de sistemas de informação 

suficientes para tratar as informações necessárias à alimentação de indicadores 

consistentes relacionados à questão socioambiental.  

8) Em relação ao grau de sustentabilidade alcançado pelo STJ, a entrevistada 

declarou que “a consciência socioambiental dos servidores do STJ tem 

melhorado. Hoje temos impressoras que imprimem frente e verso, nos 

preocupamos com o consumo de garrafas plásticas, o consumo de copos 

descartáveis está reduzindo, as pessoas tem copos individuais e os lavam e 

reutilizam. O processo digital reduzirá muito o consumo de papel. Toda mudança 

encontra muita resistência. O processo de mudança da cultura da organização 

demora, é muito lento.” 

9) Em relação à consciência socioambiental dos servidores, a entrevistada afirmou 

que os servidores estão passando por um processo educacional que muda a 

cultura dos indivíduos. Informou que o tempo desse processo é de médio a 

longo prazo, mas como já dito, afirmou que os resultados estão melhorando a 

cada ano. 

10) Quando questionada sobre a clareza do STJ em demonstrar para a sociedade, 

que é o cliente do órgão, o nível de responsabilidade socioambiental, a 

entrevistada declarou que a comunicação no STJ pode ser melhorada, mas o 

órgão já é uma referência em relação à questão socioambiental. Em relação à 

comunicação e divulgação, afirmou que sempre há algo a melhorar. 

Nas três últimas questões, percebe-se que a área de planejamento julga que o 

processo educacional em relação à questão socioambiental é lento devido ao perfil 

dos servidores que trabalham no órgão. Verifica-se, ainda, que há consciência de 

que muito deverá ser feito para que o órgão cresça em relação à responsabilidade 

socioambiental. Ainda assim, conforme afirmado pela servidora, o órgão é 
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considerado uma referência na administração pública em relação à questão 

socioambiental.  

A segunda entrevistada é graduada em psicologia, mestre e doutora em psicologia 

social e ocupa o cargo de Analista Judiciário no STJ. Atua na coordenação do 

programa de responsabilidade socioambiental do STJ. 

No início da entrevista, tendo em vista a apresentação, pela entrevistada, de dados 

referentes ao programa de responsabilidade socioambiental do STJ, bem como de 

relatório sobre os projetos em andamento, optei por não utilizar o roteiro de 

entrevista por entender que limitaria a captação de informações significativas para o 

objeto deste estudo. Dessa forma, abordaram-se todas as ações sob a gestão da 

Coordenação do programa de responsabilidade socioambiental do STJ, conforme 

abaixo descrito: 

Em relação às metas estratégicas do STJ, conforme o relatório apresentado pela 

entrevistada, aferiu-se que o Programa de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) 

tem como meta estratégica reduzir em 25% o impacto ambiental causado pelo STJ, 

até dezembro de 2014, bem como gerenciar o atendimento da meta prioritária nº 6 

do CNJ para 2010, a qual determina a redução em pelo menos 2% o consumo per 

capita de energia, telefone, papel, água e combustível, em relação a 2009.  

A entrevistada relatou que no ano de 2010 o STJ atingiu a marca de 23% de 

redução do impacto ambiental. O uso de papel na instituição caiu em 4% e de água 

em 5% durante o ano. 

Já em relação à meta estipulada pelo CNJ, o relatório destaca que o STJ alcançou 

24,6% de redução do consumo de energia, telefone, papel, água e combustível 

comparativamente à força de trabalho e prédios existentes. 

Segundo ela, são várias as ações que o programa tem promovido para que o 

Tribunal atinja as metas ambientalmente corretas.  

Em relação à questão ambiental, foram escolhidos dois projetos para demonstrar as 

ações do STJ. São eles: o Eficiência Energética e o Conservação de Água. 

Em relação à redução do consumo de energia, foi proposto o projeto de eficiência 

energética, o qual pretende adotar medidas para racionalizar o consumo de energia 

elétrica, evitando desperdícios sem comprometer a qualidade dos serviços 

prestados.  

Seguem abaixo algumas informações importantes do projeto disponibilizadas aos 

servidores na Intranet do órgão:   
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O STJ pretende montar uma parceria da Companhia Energética de Brasília (CEB) 

para implementar um conjunto de medidas. A intenção é “minimizar o desperdício e 

reduzir o consumo de energia elétrica, proporcionando o uso racional desse tipo de 

recurso”, implantando melhorias nos sistemas de iluminação, ar condicionado, 

aquecimento de água, instalações elétricas e “demais equipamentos elétricos”. 

Em relação ao consumo de água, o projeto “Conservação de Água” propõe soluções 

alternativas para substituição de torneiras e bacias sanitárias bem como a 

construção de um reservatório de águas pluviais para suprir a demanda de água 

potável na lavagem dos veículos oficiais, calçadas e fachadas dos prédios. A 

intenção é construir um reservatório com 70m³ que suprirá as necessidades da casa 

por 344dias/ano, com retorno de investimento em aproximadamente 3 anos. 

O consumo de água do edifício sede do STJ, de 88.992 m² em 2009 caiu para 

84.444 m² em 2010, segundo dados da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, 

o que equivale a 5% de economia e a 4.548m² de água poupada durante o ano em 

comparação ao ano anterior. 

No projeto de conservação de água encontra-se prevista a troca de 691 torneiras 

antigas por novas torneiras automáticas. Durante o ano, a CEAR/SAF substituiu 181 

torneiras para as do tipo automático. Essas trocas correspondem a 26%, sendo 

necessária, ainda, a substituição de 74% das torneiras existentes no Tribunal.  

O fato de o Brasil dispor de recursos hídricos não o exime da responsabilidade de 

preservar sua água. Mesmo porque, sem uma consciência ecológica e sem 

preservar, a falta de água poderá ser um problema para o país, como já ocorre em 

outras nações, conforme se pode observar nas figuras abaixo disponíveis no site do 

STJ. 
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Figura 1 - Deli, Índia. Todos querem apenas um 
pouco de água... 
Fonte: Disponível em: <https://intrasec.stj.jus.br/SGI/jsps/ 
main.jsp?imInTab=ENERGY&imInTabPai=RSAM&imInTabAv
o=RSA>. 

 

 

Figura 2 - Sudaneses bebendo água dos pântanos 
com tubos plásticos, com filtro para retirada de 
larvas flutuantes. 
Fonte: Disponível em: <https://intrasec.stj.jus.br/SGI/jsps/ 
main.jsp?imInTab=ENERGY&imInTabPai=RSAM&imInTabAv
o=RSA>. 

 

 

Figura 3 - Aldeões na ilha de Coronilla, Quênia, 
cavam poços profundos em busca de água.  
Fonte: Disponível em: <https://intrasec.stj.jus.br/SGI/jsps/ 
main.jsp?imInTab=ENERGY&imInTabPai=RSAM&imInTabAvo=
RSA>. 
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“A água é essencial para a vida e não existe técnica capaz de produzir água” (STJ, 

2011). Por isso, é preciso saber administrar o uso de maneira sustentável. 

Dando continuidade à discussão dos resultados, a entrevistada também destacou 

que foi desenvolvido um projeto para licitações sustentáveis para que o Tribunal 

adote critérios de sustentabilidade nos processos de aquisição de bens, serviços e 

obras de engenharia. 

Além disso, o programa de responsabilidade socioambiental do STJ atuou 

efetivamente em ações de sensibilização para servidores, prestadores de serviços e 

visitantes quanto às gestões da água, energia, licitações sustentáveis, reciclagem de 

papéis, metais/alumínio, vidros, plásticos e pilhas e baterias.  

Em relação aos projetos e ações desenvolvidos pelo STJ, a entrevistada destacou o 

seguinte: 

Em relação à educação ambiental: ‘Durante o ano, o Programa executou 
várias ações com o objetivo de despertar a consciência ecológica de 
servidores, terceirizados e estagiários’. Entre elas destacaram-se: tours 
para o lixão da Estrutural e Cooperativa Cortrap, num total de seis visitas 
realizadas em 2010. Em média, foram 22 participantes em cada visita, 
totalizando 132 terceirizados e servidores que conheceram a realidade do 
lixo descartado sem qualquer critério e aquele separado por tipo (metais, 
papéis, vidros, plástico, pilhas/baterias). 
Treinamento para terceirizados em 2010, no Auditório, para cerca de 330 
participantes, com os objetivos de apresentar o Programa, explicar sobre 
necessidade do correto recolhimento dos diversos tipos de resíduos e 
despertar a consciência sobre as questões ambientais. 
Encontros nas unidades: durante o período de agosto a novembro de 2010, 
o Programa realizou reuniões em 20 unidades do Tribunal, incluindo 
gabinetes de Ministros. No total aproximadamente 300 pessoas foram 
sensibilizadas quanto ao descarte correto dos resíduos, incentivados a 
dispensarem o uso de garrafas plásticas e passaram a conhecer melhor os 
propósitos do Socioambiental. 
Divulgação na mídia interna: ao longo do ano foram produzidas e veiculadas 
matérias na intranet, TV, Informe-se e Jornal Mural cerca de 80 notícias 
sobre as ações e resultados do Programa, além de cartazes, folders, 
filipetas, entre outros. 
Premiação melhor desempenho: com o objetivo de estimular o correto 
recolhimento dos resíduos produzidos pelo Tribunal, implementou-se o 
prêmio por desempenho entre os terceirizados. A primeira premiação 
ocorreu em 25 de agosto no restaurante do STJ, tendo sido escolhidos três 
funcionários da limpeza. A segunda ocorreu nos dias 19 e 20 de novembro, 
durante o treinamento com os terceirizados. Nessa edição foram premiados 
quatro funcionários. 
Construção e lançamento página socioambiental no site do Tribunal: com o 
objetivo de alcançar o público externo dando a conhecer as propostas 
concretas do Programa, foi lançada a página em setembro de 2010, em 
‘Conheça o STJ’, ‘Programas e projetos institucionais’. 
Construção de folder explicativo: entre julho e setembro de 2010, foi 
produzido folder com as principais ações do Programa com a finalidade de 
sensibilizar e esclarecer o público interno e externo quanto à atuação do 
Tribunal na questão do meio ambiente. 
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Realização de feira orgânica: ocorrida todas as quartas-feiras, na praça do 
servidor, desde março de 2010, totaliza 41 organizações e execução da 
feira. No evento, são introduzidas informações práticas sobre as questões 
ambientais, incentivo do uso de ecobags e eliminação de sacolas de 
plástico, conscientização da produção orgânica, recuperação da 
biodiversidade, cuidado com a terra, saúde e qualidade de vida, incentivo 
dos 5Rs com a reutilização de potes de vidros, recolhimento de óleo usado 
de cozinha, entre outras iniciativas. 
Atualização contínua página responsabilidade socioambiental na intranet: 
veículo utilizado principalmente para conscientizar e informar sobre os 
resultados alcançados com as ações do Programa. 
Campanha ‘Diga não às garrafas de plástico do STJ’: em abril de 2010 foi 
lançada a campanha com a distribuição de cerca de 3.000 copos 
retornáveis para servidores, terceirizados e estagiários. A mídia interna foi 
utilizada para esclarecer sobre a campanha e sensibilizar a todos para que 
abandonassem o uso das garrafas de plástico. 
Ecoparceiros: desde agosto de 2010, a equipe do Programa vem realizando 
encontros nas unidades de trabalho, sensibilizando servidores e gestores 
quanto às atividades e campanhas desenvolvidas. Desses encontros sai a 
indicação de um servidor para que atue como ecoparceiro na unidade. Do 
total de áreas no Tribunal, 27,58% já indicaram os ecoparceiros que 
estimulam os servidores a participarem e aderirem às causas ambientais. 

Quanto à coleta seletiva e reciclagem: 

Projeto Biguá – Programa da Caesb para recolhimento de óleo usado de 
cozinha. Em 10 de novembro de 2010 o Socioambiental, em parceria com 
aquela instituição, passou a disponibilizar vasilhame adequado para receber 
esse tipo de resíduo a ser encaminhado a uma cooperativa do Varjão para 
fabricação de sabão. 
O principal resíduo gerado pelo Tribunal corresponde ao descarte de papel, 
tendo sido produzido 71 toneladas e 510 kilos ao longo de 2010. Desses, 53 
toneladas e 510 kilos correspondem ao papel descartado no dia a dia nas 
estações de trabalho, e 17 toneladas e 720 kilos ao descarte de petições e 
documentos do STJ. 
Em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
foi instalada em todas as estações de trabalho para uso no Word, em março 
de 2010, por solicitação do programa, a Ecofont Spranq eco sans que utiliza 
aproximadamente 26% a menos de tinta nas impressoras em comparação 
as outras fontes. Por enquanto ainda não foi possível a mensuração de 
dados relativos à redução de cartuchos. 
Resultado da campanha ‘Diga Não às Garrafas de Plástico do STJ’, o 
Tribunal reduziu em cerca de 5% o número de compras de garrafinhas de 
500ml, correspondendo em números a 26.700 garrafinhas e em valores a 
uma economia de R$ 16.821,00.” 
Existem cerca de 5 mil lâmpadas fluorescentes compactas descartadas pelo 
Tribunal ao longo do ano que ainda não foram encaminhadas para empresa 
de reciclagem devido ao fato do contrato com a empresa ter expirado em 
2009.  
Segundo informações do setor responsável, a contratação para os 
descartes das lâmpadas encontra-se em fase de elaboração do projeto 
básico. 

Em relação à conservação de água: 

O consumo de água do STJ, de 88.992 m² em 2009 caiu para 84.444 em 
2010, o que equivale a 5% de economia e a 4.548 m² de água poupada 
durante o ano em comparação ao ano anterior. Em termos de custo o 
Tribunal economizou R$ 33.495,50.  
No projeto de conservação de água do STJ estava prevista a troca de 
torneiras antigas (691) por novas torneiras automáticas. Durante o ano, a 
CEAR/SAF substituiu 181 torneiras para as do tipo automática. Essas trocas 
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correspondem, então, a 26%, sendo necessária ainda a substituição de 
74% das torneiras existentes no Tribunal. 

Em relação à conservação de energia elétrica: 

O consumo de energia do Tribunal em 2010 foi de 11.275.933 kilowats que, 
comparativamente ao gasto em 2009, 11.064.162 kws, demonstra um 
aumento nesse consumo de 1,9% ao ano. 
As trocas de lâmpadas do STJ têm sido realizadas já 100% utilizando as 
fluorescentes compactas, segundo recomenda o catálogo do selo Procel. Já 
os reatores aos poucos vão sendo substituídos os de tecnologia 
eletromagnética para o de eletrônica, considerando-se que este último 
encontra-se com o critério de redução de consumo de energia. 

Em relação à gestão do papel:  

Alcançou-se a redução no consumo de papel na ordem de 4% ao ano, 
correspondendo a uma diminuição de 1.371 resmas de papel branco e uma 
economia de cerca de R$ 12.565,63, em relação ao consumo e custo do 
ano anterior. Isso corresponde a cerca de 39 árvores que deixaram de ser 
derrubadas e passaram a absorver gás carbônico da atmosfera. 
Como resultado, ainda, houve um ganho ambiental ao constatar o aumento 
do consumo de resmas de papel reciclado em detrimento do papel branco. 
Em dados reais isso se resume nos totais de 21.029 e 14.443 resmas, 
respectivamente. A diferença entre os dois tipos de consumo ajudaram a 
preservar cerca de 156 árvores. 
As impressoras com impressão frente e verso têm sido paulatinamente 
implementadas no Tribunal. Em julho de 2010 elas representavam 61% 
desse tipo de impressoras instaladas. O restante das impressoras 
convencionais está sendo substituído à medida que precisam de 
manutenção ou troca. Até dezembro, o setor informou que a troca do 
parque de impressoras já chega a 90%. 

Em relação à comemoração de datas especiais: 

22 de março – Comemoração do Dia Mundial da Água: o Programa contou 
com a presença do Dr. Diógenes Mortari, Superintendente de Recursos 
Hídricos da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico 
do DF (ADASA), que veio falar sobre o “Consumo Consciente da Água”. O 
evento ocorreu na Sala de Conferências do Tribunal, às 16horas.  
31 de maio a 5 de junho – Semana Nacional do Meio Ambiente: o tema em 
2010 foi sobre a ‘Diversidade Sustentável’. No dia 31 de maio o ministro do 
STJ, Herman Benjamin, especialista em Direito Ambiental, ministrou a 
palestra ’O Poder Público e o Meio Ambiente‘. Entre os temas tratados, 
destacaram-se: resultados do Programa Socioambiental do STJ, debates 
sobre a Meta 6 do Conselho Nacional de Justiça que trata da redução do 
consumo de água, energia, combustível e telefone, e, enfim a assinatura do 
termo de adesão a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) entre 
o Tribunal e o Ministério do Meio Ambiente. 
Durante a semana houve a exposição de vários tipos de artesanatos de 
materiais recicláveis (Feira da Diversidade), feira orgânica (que trouxe 
novidades como o café orgânico, pães e cereais naturais), sebo de livros 
usados e brechó. Também foram realizadas oficinas com materiais 
reutilizáveis, aproveitamento integral de alimentos, compostagem e plantas 
medicinais. 
Durante o mês de agosto realizou-se a ‘Semanas de Descarte’ com a 
metodologia 5S. A cada semana um dos prédios do Tribunal foi convidado a 
limpar armários, gavetas, mesas, salas e desfazer-se de material antigo e 
em desuso. Resultado do descarte foi tanto de bens permanentes como de 
consumo tais como cabos de rede, caixas de som de computadores, 
réguas, impressoras antigas, carrinhos de pequenas cargas, carimbos 
antigos, etiquetas sem utilidade, pastas suspensas, livros e catálogos 
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velhos, disquetes, fitas cassetes e de vídeo, grampeadores, perfuradores 
danificados. 
Setembro foi o mês de comemorar o Dia da Árvore (dia 21) e início da 
Primavera (dia 23). O programa organizou a comemoração no dia 22 
trazendo a Embrapa Cerrados e doando 600 mudas de flores cedidas pela 
Novacap. 
A comemoração da Semana de Proteção à Fauna (4 a 10 de outubro) 
ocorreu no dia 8. O programa contou com o DPMA e o IBAMA para 
sensibilizar os usuários sobre os animais em extinção. 

Em relação às licitações sustentáveis:  

A expressão ‘Licitações Sustentáveis’ refere-se à compra consciente de 
bens e materiais e a contratação de serviços pela Administração, sempre 
considerando a sustentabilidade socioambiental. 
Nesse sentido, durante o ano de 2010, o programa orientou os setores 
responsáveis para dar prosseguimento à compra de papel e envelopes 
recicláveis, e sacos plásticos e copos descartáveis oxibiodegradáveis,  
Na compra de eletroeletrônicos é sugerido às unidades que utilizem o 
catálogo de selo Procel, do Ministério de Minhas e Energia, para considerar 
as especificações técnicas ali ressalvadas, objetivando a redução do 
consumo de energia. 
Outra informação de interesse ocorrida ao longo do ano foi o fato do 
programa ser acionado para emitir pareceres com especificações 
ambientais em projetos básicos de compra de material de limpeza, 
computadores entre outros itens. 

Em relação à adesão à A3P: 

A A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente com proposta de 
gestão ambientalmente saudável das atividades administrativas e 
operacionais da Administração. 
Em junho de 2010, o STJ assinou o termo de adesão a A3P. Do projeto, 
objetivos e metas acordados, o programa Socioambiental considera 
realizado: 
a) Implementação e consolidação da gestão de resíduos sólidos por meio 
de coleta seletiva. 
b) Redução de consumo e reaproveitamento de materiais; muito embora 
sejam necessárias ações continuadas; 
c) Substituição de insumos e materiais que provoquem dano ao meio 
ambiente, no caso, os papéis e envelopes recicláveis, impressoras com 
impressão frente e verso; necessário se faz a continuidade desse 
seguimento ao longo de 2011. 
d) Implantação de subprograma de formação do ‘servidor educador 
socioambiental’ com a criação dos ‘Ecoparceiros’. 
e) Estabelecimento de programa continuado de educação ambiental. 
f) Revitalização de veículos de comunicação interna e externa (site) de 
educação ambiental. 
g) Promoção de treinamento aos funcionários da firma de limpeza. 
h) Realização do evento da Semana do Meio Ambiente. 

Com a pesquisa foi possível identificar que o Plano Estratégico do STJ tem objetivos 

específicos voltados para a responsabilidade socioambiental. Portanto, o órgão vem 

seguindo o que os teóricos preceituam como conceito moderno de planejamento, já 

que seu objetivo, no que se refere à responsabilidade socioambiental, certamente 

influenciará seus servidores na busca por novas opções além da execução de suas 

tarefas rotineiras. 
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Ademais, as entrevistas permitiram visualizar dentre as ações em execução, quais 

resultados foram alcançados pelo órgão e distorções que prejudicaram o alcance de 

metas, a exemplo da não descontaminação das lâmpadas fluorescentes no ano de 

2010. O indicador de redução de impacto que estava previsto alcançar o índice de 

22 a 24 %, em decorrência da não descontaminação, caiu para 8 a 9%, conforme 

informado pela área de planejamento do STJ. 

Conforme abordado no referencial teórico, os indicadores ambientais “refletem uma 

relação significativa entre algum aspecto do desenvolvimento econômico e social e 

um fator ou processo ambiental” (CARRIZOSA, 1982). Logo, a utilização de um 

indicador que afira resultados mensalmente e não anualmente, poderia ser solução 

para a não percepção, pela área de planejamento e responsabilidade 

socioambiental, do descarte não realizado de forma correta. 

Verificou-se que a detecção da ausência do contrato de descontaminação foi 

percebida pela área de planejamento do STJ somente após o final do ano. Os 

contratos relacionados às metas relativas à responsabilidade socioambiental devem 

ser monitorados por indicadores temporais, que medem vigência e geram alertas 

para ações de renovação ou nova contratação de serviços. 

Assim, corrobora-se o entendimento de KRAEMER (2004) sobre o importante papel 

dos indicadores socioambientais na fundamentação de decisões nos mais variados 

níveis e áreas de uma organização, uma vez que servem de instrumento para 

avaliar o seu desempenho ambiental. 

Os sistemas de informação devem ser desenvolvidos ou adquiridos pelo órgão, a fim 

de propiciar ao gestor informações para correção de problemas em tempo de não 

prejudicar os resultados do órgão em relação à questão socioambiental. 

Vale ressaltar que o órgão elabora indicadores considerando o nível cultural dos 

servidores e a insuficiência de sistemas de informação. O processo de evolução dos 

indicadores e a busca por melhores resultados é constante, porém, conforme 

afirmado na entrevista, é lento e envolve a questão educacional e cultural dos 

indivíduos que compõe a organização. 

O órgão tem comprometimento efetivo com a questão socioambiental, trabalha muito 

com foco na mudança de cultura interna, buscando, com procedimentos 

educacionais, cada vez mais crescer em resultados. 

Além disso, desde junho de 2010 aderiu à A3P, considerada uma estratégia para 

inserir critérios socioambientais na administração pública (ECOCÂMARA, 2008). Tal 
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fato ratifica o intuito institucional de cada vez mais buscar crescimento quanto às 

questões que envolvem a responsabilidade socioambiental. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

A pesquisa realizada permitiu conhecer como um órgão da administração pública 

federal, o Superior Tribunal de Justiça, trabalha a questão da responsabilidade 

socioambiental no seu planejamento estratégico. 

A estrutura do órgão tem áreas específicas que tratam da elaboração do 

planejamento estratégico, bem como do programa de responsabilidade 

socioambiental. 

Verificou-se que no plano estratégico do órgão há dois projetos, com metas 

estabelecidas, que tratam da questão socioambiental. 

As metas são estabelecidas considerando a insuficiência de informações decorrente 

da falta de sistemas e da cultura institucional que, atualmente, não está adaptada a 

um modelo de gestão por resultados. 

Os resultados alcançados em relação à questão socioambiental são apurados 

anualmente pelo órgão. Os indicadores que geram tais informações demonstraram-

se frágeis, tendo em vista a situação relatada pelos entrevistados, onde percebeu-se 

que a falta de um indicador com periodicidade mensal relativo ao descarte de 

resíduos, acarretou o não cumprimento da meta prevista para o ano de 2010 em 

relação à questão ambiental (redução do impacto). 

Em junho de 2010 o STJ assinou termo de adesão com a A3P, fato que demonstra a 

busca por melhores resultados, vez que na proposta da A3P, a gestão pública passa 

a considerar a sustentabilidade como fator primordial e delineador das suas ações 

estratégicas. Tal compromisso certamente está alinhado com investimentos em 

ferramentas gerenciais que subsidiem o gestor na busca de resultados. 

Dessa forma, percebe-se que a organização, mesmo com as fragilidades 

identificadas e reconhecidas institucionalmente, tem ampliado seu comprometimento 

com a questão socioambiental, não sendo, em minha opinião, possível afirmar que 

não há alinhamento entre o planejamento estratégico da instituição e a 

responsabilidade socioambiental. 

Pelo contrário, as ações corretivas e a ampliação do comprometimento do órgão, a 

exemplo da adesão à A3P, demonstram que se trata de uma instituição responsável 

socioambientalmente e que alcança melhores resultados a cada ano, sendo 

referência de sustentabilidade na administração pública. 
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Dos objetivos propostos, fica identificada a necessidade de adequação e evolução 

dos indicadores de forma a sanar as deficiências já relatadas, bem como a 

necessidade de investimentos em sistemas de informação que possibilitem, 

associados às ações de educação socioambiental, garantir ainda mais eficiência e 

efetividade às soluções sustentáveis implementadas pelo órgão.  
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