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Ampliar a conscientização e incentivar a adoção de

práticas sustentáveis no âmbito do Sistema de
Justiça. Com esse objetivo, o TRT da 2ª Região
promoveu, no último dia 6, o Evento do Dia Mundial do Meio Ambiente, no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa,
em São Paulo-SP. Realizada pela Escola Judicial do TRT-2 (Ejud-2), em parceria com a Escola Judicial da
AGU-SP, a ocasião reuniu diversas autoridades federais, referências do tema sustentabilidade, bem como um
público externo bastante expressivo, dentre os quais: TRT-15, TJ Militar, TRF-3, AGU-SP e Ministério da Saúde.





A mesa de abertura (foto acima) foi composta pela vice-presidente administrativa do TRT-2, desembargadora
Jucirema Maria Godinho Gonçalves, representando a presidente do Regional, desembargadora Rilma
Aparecida Hemetério; desembargadora Regina Duarte, presidente da Comissão Permanente de Gestão
Socioambiental; juiz Rui César Públio Borges Corrêa, representando o diretor da Escola Judicial,
desembargador Sergio Pinto Martins; e pela advogada Sarah Hakim, presidente da AATSP (Associação dos
Advogados Trabalhistas de São Paulo). O evento contou também com a participação do coordenador-geral
da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo, Jorge César Silveira Baldassare Gonçalves,
representando a AGU-SP.
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A desembargadora Jucirema enfatizou que “a sociedade brasileira precisa estar atenta às questões
socioambientais, pois dependemos muito das nossas ações para as futuras gerações. Se não agirmos agora,
o futuro estará comprometido”. A desembargadora Regina lembrou que o Regional conseguiu economizar
cerca de 300 mil reais durante 6 meses do ano passado, apenas adotando medidas sustentáveis. “Trata-se
de uma economia bastante substancial que deve também ser levada aos familiares dos servidores”.
Durante sua palestra (foto ao lado), a procuradora da AGU Teresa Villac Pinheiro discutiu os desa os da
sustentabilidade e “a responsabilidade do Estado, dos entes públicos e a nossa
responsabilidade, enquanto servidores públicos e cidadãos”, nessa seara. A
procuradora constatou que a legislação já possibilita a inserção da
sustentabilidade nas contratações, o mercado fornecedor está se adaptando e
o meio ambiente exige a preservação. Nesse ínterim, educação e ética
ambiental são fundamentais, apesar de as “resistências culturais serem
grandes”.
A segunda palestra do evento foi ministrada pela coordenadora do Poder
Executivo da Rede Sustenta Paraná, Gisele Duarte Doetzer, que ressaltou a
importância do trabalho em rede (foto ao lado). Ela contou a experiência do
Fórum Governamental de Responsabilidade Social – Núcleo Paranaense, em
vigência desde o início de 2016, apontando como é essencial o envolvimento
dos órgãos públicos no fomento da demanda para tornar os produtos
sustentáveis competitivos na sociedade. Segundo ela: “os custos gerados com
os prejuízos decorrentes da falta dessa atitude somos nós mesmo quem
pagamos”. E concluiu a rmando que “nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos”.
Jogo sustentável
Durante o evento, foi lançada a 2ª edição do jogo TRT-2 Sustentável <http://trt2sustentavel.trtsp.jus.br/> ,
iniciativa que em 2018 buscou incentivar magistrados e servidores a mudarem hábitos de consumo, e que
obteve resultados expressivos (foto abaixo).
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A servidora do TRT-2 Fernanda Machado Martins, chefe da Seção de Gestão Socioambiental, apresentou a
iniciativa e expôs seu funcionamento, que consiste em uma competição saudável entre as unidades e fóruns
da 2ª Região. Neste ano, além da redução do consumo de água, luz e papel, o “game” vai incentivar a redução
da produção de resíduos recicláveis e não recicláveis.
Dessa vez, qualquer servidor interessado em atuar diretamente no jogo pode se inscrever
<https://intranet.trtsp.jus.br/sistemas-trt2-sustentavel> , de 7 a 14 de junho. A competição cará em
funcionamento de julho a novembro deste ano. Ao nal da disputa, 9 bicicletas serão entregues aos
ganhadores, além de outros prêmios. As bicicletas serão doadas pelo SICOOB Credijustra, apoiador do
evento.
Rede Colaborativa de Sustentabilidade do Estado de São Paulo
Ao nal do evento, uma parte dos participantes se reuniu para discutir e propor soluções sustentáveis. Esse
foi o segundo encontro do grupo, que já havia se reunido anteriormente no laboratório de inovação da JF-SP
para realizar um brainstorming com a temática, “sem cerceamento de ideias”. Agora, num segundo momento,
Gisele Molinari Fessore, diretora da Ucin (Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação), da
Justiça Federal de São Paulo, dividiu os presentes em três mesas, buscando um movimento de convergência
das ideias, além de um plano de ação para desenvolver propostas (Design Thinking). “A ideia é multiplicar
recursos, através da colaboração. Assim, é possível multiplicar possibilidades de atuação”. Para as
participantes, como Andreia Andreia Monchione, que atua no EaD da JF-SP, pensar junto essa questão,
trocando experiência com colegas de outros órgãos, facilita e agiliza o processo. A intenção é fazer um
trabalho colaborativo, unindo esforços a favor do meio ambiente.
Texto: Larissa Martins de Queiroz; Fotos: Allan Lustosa – Secom/TRT-2
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