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Ata

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
 
Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 13:30 horas, no Plenário – 20º andar do Edifício Sede, do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, situado à Rua da Consolação, nº 1272 – São Paulo – SP, reuniu-se a Comissão Permanente de Gestão Socioambiental
(ATO GP Nº 35/2019 e Portaria GP Nº 47/2019) estando presentes a Excelentíssima Presidente dessa Comissão Desembargadora Regina Duarte,
o Excelentíssimo Juiz Moisés dos Santos Heitor e os servidores Aira Santana Lima, Elisiane Wust, Fernanda Machado Martins, Fernando
Hauschild, Gustavo Miranda da Silva, Inaia Nogueira da Silva Diniz, José Erigleidson da Silva, Leandra Maria Leal de Sant’Anna, Ricardo Alex
Serra Viana e Rodrigo Fernandes Vieira Camargo. Ausentes, justificadamente, os servidores Antônio de Jesus Trovão, Isabel Eugenia da Costa
Coelho Lahoz e Paula Chamy Pereira da Costa.
 
A Excelentíssima Desembargadora Regina Duarte deu início à reunião dando as boas vindas aos presentes e, na sequência, passou a palavra à
servidora Fernanda Martins, que apresentou o Ato GP nº 35/2019, o qual reformula a Comissão Permanente de Gestão Socioambiental e
estabelece, como uma de suas competências “propor, implementar e fomentar ações relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS), agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), no âmbito deste Tribunal”, conforme previsto no artigo 1º, inciso IX.
Ainda referente a essa temática, apresentou a Portaria CNJ nº 133/2018, o Provimento CNJ nº 85/2019 e a Portaria CNJ nº 119/2019. Esta última
institui o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no CNJ. Tendo em vista que o art. 4º do
Provimento CNJ nº 85 incentiva os Tribunais a criar e instalar os LIODS, definiu-se a realização de uma visita ao Laboratório da Justiça Federal de
São Paulo, a qual será agendada com a servidora responsável, Gisele Molinari Fessore. Para fazer essa visita, foram destacados a Exma.
Desembargadora Regina Duarte, o Exmo. Juiz Moisés dos Santos Heitor e os servidores Fernanda Machado Martins, Ricardo Alex Serra Viana,
José Erigleidson da Silva e um representante da Secretaria de Comunicação.  
 
Além disso, foram sugeridas duas opções de contratação da Gisele Molinari Fessore direcionada à capacitação dos membros dessa Comissão
Permanente e da Comissão Gestora do PLS: a primeira foi a criação de um curso para que os participantes possam aprender a metodologia
Design Thinking e sua aplicação na elaboração de um novo Plano de Logística Sustentável com metas específicas para os ODS. Uma segunda
sugestão foi a elaboração de um curso para formação de laboratoristas capacitados na metodologia Design Thinking para atuar nos LIODS.  
 
Na sequência, Fernanda discorreu sobre o 3º Balanço Socioambiental do Poder Judiciário, elaborado pelo CNJ e apresentado durante o VI
Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, realizado nos dias 26 e 27/06/19 no STJ.Explicou-se que o Balanço foi
elaborado com base nos dados do painel Socioambiental do CNJ, link www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/paineis. Foram exibidos os dados de
consumo e ações praticadas por este Tribunal e sua posição quanto ao Índice de Desempenho de Sustentabilidade (IDS) do CNJ, ocupando o 74º
lugar dentre os 92 Tribunais. Os itens de maior consumo no ano de 2018 para este Regional, elencados no referido balanço, foram: resmas de
papel per capita, quantidade de impressões per capita, embalagens descartáveis de água mineral per capita e linha telefônica móvel. O balanço
também abordou a posição do TRT2 em relação ao número médio de usuários por veículos e a quantidade de ações solidárias e de qualidade de
vida no trabalho.  
 
Em seguida, Fernanda falou sobre os índices de Gestão Socioambiental do Prêmio CNJ de Qualidade ano 2019, instituído pela Portaria CNJ nº
88/2019, com foco no artigo 6º, inciso IX, que trata do cumprimento ao disposto na Resolução CNJ nº 201/2015 bem como do atendimento dos
melhores índices de Gestão Socioambiental atingindo o máximo de 45 pontos, sendo: a) envio de todos os dados estatísticos indicados no sistema
PLS-Jud; b) publicar e encaminhar ao CNJ o relatório a que se refere o art. 23 da Resolução; c) possuir unidades ou núcleos socioambientais
estruturados na forma prevista no art. 1º da Resolução; d) consumo de papel per capita igual; e) consumo de copos descartáveis (café e água) per
capita; f) consumo de água envasada per capita, dentre outros. Considerando-se esses dados, informou-se que a estimativa para este ano é
atingir 25 pontos. Diante desse cenário, será elaborado um relatório, o qual será entregue à Presidência deste Tribunal, a fim de expor os
resultados do TRT-2 quanto ao IDS CNJ e ao Prêmio CNJ de Qualidade.  
 
Passou-se ao debate sobre a disponibilização de cursos. Nesse sentido, o José Erigleidson da Silva sugeriu que o curso de tutoria da Paula
Chamy Pereira da Costa, já submetido à Escola Judicial do TRT-2, com a temática ODS, seja ofertado no formato autoinstrucional. José
Erigleidson sugeriu, ainda, a validação, neste Tribunal, de cursos disponibilizados por instituições ligadas à temática Direitos Humanos, o que vai
ao encontro da Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT da 2ª Região (Ato GP nº 26/2019).  
 
Por fim, o Exmo. Juiz Moisés dos Santos Heitor falou sobre a palestra “Atitudes transformando instituições”, ministrada por Oscar Motomura no VI
Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Dentre outros exemplos, ele expôs as ações de Sebastião Ribeiro do
Nascimento, atual secretário de Assistência Social de Cubatão, autor e realizador do projeto Cubatão de Bem com o Mangue. Tendo em vista os
resultados do projeto, deliberou-se que será feita uma proposta à EJUD para viabilizar uma palestra do Sr. Sebastião neste Regional.
A reunião foi encerrada às quinze horas. Nada mais havendo a consignar, eu, Danielle Kind Eleutério, servidora da Seção  
de Gestão Socioambiental, lavrei a presente ata que segue acompanhada por lista de presença por todos assinada. 
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