
“IV PRÊMIO AJUFE: BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO” 

 

Ficha de inscrição: 

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática: 

Nome: JANE ROSA DOS SANTOS 

Cargo/curso universitário: Curso Tecnólogo em Serviços Jurídicos Notariais pelo Centro  

Universitário FAVIP WYDEN EDUCACIONAL e Direito pela Universidade Paulista - UNIP 

Órgão: SE 

Cidade/UF: SÃO PAULO – SP 

 

Síntese da prática: 

1. período de atividade da prática e os principais objetivos;  

27.04.2019 ( inicio/sábado ) até 17.06.2019 (Segunda – feira).  

Conscientizar profissionais do ramo jurídico, visando à prevenção do meio ambiente 

para as futuras gerações e tornar possível cidadãos capazes de pensar em desenvolvimento sustentável.  

2. principal inovação da prática; ? Manter as boas ações de incentivo de uso consciente dos materiais 

Individuais e coletivos que se iniciar tanto no ambiente social público, nos escritórios de advocacia,  

até ao Judiciário. Enfatizando o bem estar social das gerações futuras e a preservação do meio  

ambiente. 

3. recursos e instrumentos utilizados; ( Livros / internet / caneta / celular )  

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade; Sim. Escritório AFT – Advogados  

Durante o mês de MAIO e JUNHO, fiz parceria com o escritório, o qual realizou um breve  

Lançamento dos números alcançados na rotina do escritório, visando a boas ações de seus  

Colaboradores para alcançar economia e prevenção dos materiais, água, luz e lixos inorgânicos 

e orgânicos, utilizados no ambiente do escritório. Conforme segue a Planilha em ANEXO neste  

mesmo E-mail.  

  



5. valores gastos para a implantação da prática; (R$ 8,60 ) 

6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do  judiciário;  

Sim. TJ-MT (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO). 

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça; Sim.  

8. anexar fotos e/ou link de vídeo relacionados a prática (facultativo). 

 

Título: Projeção do sentido de bem Estar - Social para o futuro visando sua realizabilidade.  

Categoria: IV. Sugestões de estudantes universitários de graduação - Boas práticas para a Justiça Federal 

Público: Estudantes universitários 

Descrição:  

O principal objetivo das práticas que foram realizadas no período de um mês é identificar as  

atividades de ações que geram a uma mudança de comportamento, educando a mente para o  

bem-estar social das gerações presentes e em especial, pensando nas gerações futuras.  

Desde pequenos somos inseridos em uma sociedade, a primeira delas, nossa família, logo  

após a escola, em seguida o ambiente de trabalho e diversos grupos que com o passar do tempo  

vamos descobrindo-nos. Dentro dessas sociedades esperamos ser educados para cuidar e  

preservar das coisas materiais na qual façamos uso e é nesse sentido que toda uma sociedade se  

projeta para a Realizabilidade de boas ações. O mundo globalizado está se massificando a  

cada ano e essa transformação faz da sociedade um lugar de consumidores, fazendo da  

economia um processo e produção, comercialização e consumo massificado e reduzindo quase  

todas as atividades humanas, da arte ao lazer, da ciência á cultura, a objetos de consumo, isto é,  

objetos descartáveis após o uso. Nesse âmbito global, a justiça atua para assegurar a aplicação das  

leis que garantem a inviolabilidade dos Direitos individuais. Ainda nesse contexto, é possível  

assegurar o bem-estar social, não apenas individualmente como coletivamente, visando à liberdade  

positiva e participativa, para a sua realização. De fato, o Judiciário cria uma ponte de acesso do  



que a nossa Constituição Federal C/F nos diz em seu Art. 5º “Todos são iguais perante a lei,  

sem distinção de qualquer natureza..”  para a transformação de uma sociedade igual de direitos e  

deveres nas condições de acesso à plena cidadania.  

As boas ações assim estudadas nesse projeto visam integrar o comportamento do público e dos  

operadores da Justiça. Ao longo de um mês, observei o comportamento de cidadãos que residem  

próximo ao local da minha casa e como se comportam lançando lixos orgânicos na calçada pública,  

em frente ao ponto de ônibus coletivo e acesso de passagem de todos, inclusive crianças que vêem  

de suas escolas. Todos os dias são toneladas de lixo o que ocasiona diversos danos ao meio  

ambiente e a saúde de crianças que residem próximo. A questão é: o que falta para que a sociedade  

tenha uma mente educada para não realizar tal ato? A Constituição Federal em seu Artigo 6º nos  

garante direitos sociais que ao longo do tempo o Judiciário luta para efetivar tais direitos, assim como  

também, manter uma ordem social. Pensar em gerações futuras, sem dúvidas é Ler ao menos um dos  

Arts. Da Constituição Federal C/F, assim como garantir o meio ambiente e não esgotar os recursos  

para o futuro, como podemos verificar na Constituição Federal C/F Art. 225 “Todos Têm direito  

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia  

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo  

para as presentes e futuras gerações.“   

Por isso, meu principal objetivo nesse projeto é fazer com que boas ações de uso de materiais que  

poderiam virar lixos orgânicos, se transformem em desenvolvimento sustentável, dentro do Poder  

Judiciário e de todos operadores do direito. E que tais práticas elevem ao exemplo e aumento de  

uma sociedade com uma mente mais educada, no que se refere ao bem Estar – Social, coletivo e  

ambiental. Assim, como a Economia processual em todo o segmento jurídico e o seu aperfeiçoamento  

continuo.  

Visando o alcance de melhorias e a propagação de ações para o judiciário, obtemos durante esse 

Período boas práticas junto ao TJ-MT (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO), como: 

A: Abrimos janelas para substituir luz artificial pela luminosidade artificial; 



B: para imprimir, somente quando estiver certo da extrema necessidade e que o produto final  

corresponde ao exigido. Na dúvida, perguntar antes; 

C: antes de ligar as máquinas, habilitar os locais necessários para o fluxo de informações, evitando 

ociosidade do computador ligado, sem inserir dados; 

D: substituir as anotações em folhas, utilizando folhas descartadas, para confecção de blocos; 

E: Gravar as audiências ( vídeo/áudio), maximizando o sistema de informações em dados não  

Impressos, inseridos nos programas de rede; 

Dados realizados em parceria com a Juíza de Direito Amini Haddad, TJ-MT.  

 

 

 

  

 


