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Redefinição do conceito de desenvolvimento sustentável 
pluridimensional

Em primeiro lugar, e sem pretender repetir a contribuição de
qualquer outro painelista ou enveredar por uma exposição
meramente conceitual, é fundamental destacar a profunda e
paradigmática alteração do conceito do desenvolvimento
sustentável nos últimos anos.

Do ponto de vista histórico, e particularmente após o fim da
Segunda Guerra, o desenvolvimento era compreendido como
sinônimo de mero crescimento quantitativo da economia, em
que mais indústrias, mais comércio e mais insumos seriam os
motores da reconstrução mundial.



Entretanto, não era difícil imaginar que o consumo em 
proporção geométrica dos recursos naturais, particularmente 
os não-renováveis, assim como a poluição da água, do solo e 
do ar, iriam cobrar um preço talvez impagável para as 
gerações futuras. 



Não por acaso, a primeira ideia de sustentabilidade surge no
cenário mundial como uma reação ou limite ambiental para
aquele crescimento econômico, e, com isso, afirma-se que
não se poderia promover qualquer tipo de
“desenvolvimento”, mas sim um “desenvolvimento
sustentável”, em que a dimensão econômica encontraria
limite na dimensão ambiental.

Neste particular, e dentre outras iniciativas acadêmicas e
institucionais internacionais, emergem a “Comissão da ONU
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” em 1983 e o
visionário “Relatório Brundtland”, em 1987, que, sob o
sugestivo nome de “Nosso Futuro Comum”, sedimentou a
referência expressa às “gerações futuras”. Isso foi um marco
importante, claro, mas era preciso fazer muito mais.



Em paralelo, o tema do “desenvolvimento” foi 
rompendo fronteiras acadêmicas e progressivamente 
ganhando espaço em várias searas, como o próprio 

Direito. 

O desenvolvimento ganhou status de direito humano já 
na “Declaração Universal dos Direitos do Homem” de 
1948. Contudo, foi na “Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento”, editada em 1986, em que operou a 
mais notável projeção.

Lá, foi reconhecido que “o direito ao desenvolvimento é 
um direito humano inalienável”, destinado à habilitação 

de todos para participar do desenvolvimento econômico, 
social, cultural e político, para dele contribuir e desfrutar, 

com a finalidade de que todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais possam ser plenamente 

realizados.



E, como direito humano, o desenvolvimento precisa 
buscar a sustentabilidade em todas as dimensões do 
mundo da vida.
Nas instituições internacionais, emergiram a Rio-92 e a 
“Agenda 21”, que promoviam a integração de mais de 
uma centena de chefes de governo e de grandes setores 
da sociedade civil e do mercado em torno de um novo 
objetivo comum pelo futuro do Planeta, em que o 
compartilhamento de responsabilidades e a parceria 
entre todos o atores seriam decisivos. 

Com essa nova abordagem, substitui-se no sistema da 
ONU a antiga “Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento” pela nova “Comissão das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável”. E isso não 
foi apenas um jogo de palavras.



Na academia, e em paralelo, foram dados vários passos na 
mesma direção por diversos cientistas, dos quais cabe 
destacar Joaquim Spangenberg, que, na metade da década 
de 1990, apresentou o “triangulo da sustentabilidade”, 
logo a seguir reformatado como “prisma da 
sustentabilidade”. 
No seu estudo, e no mesmo sentido do que já havia 
sinalizado o sistema das Nações Unidas, aponta-se a 
intercomplementariedade de imperativos ou dimensões 
político-institucionais, sociais, econômicas e ambientais.



Essas primeiras iniciativas inauguraram um novo
paradigma, que já vem sendo denominado de
desenvolvimento sustentável pluri ou multidimensional,
cujo marco inaugural é exatamente o lançamento da
Agenda 2030 pela ONU em 2015.

No seu âmbito, a ONU demarcou 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e 169 Metas, que
alcançam as mais variadas áreas da vida humana e
pretendem enfrentar suas mais significativas mazelas,
como a fome, a desigualdade, a indignidade, o
analfabetismo, as doenças, a exclusão, a poluição e
tantas outras.



E a grande novidade, aqui, já está no Preâmbulo do documento, 
onde diz que todos esses objetivos e metas são “integrados e 
indivisíveis e equilibram as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável: o econômico, o social e o ambiental”. E, por certo, 
tudo isso objeto de governança, ou, em outras palavras, de uma 
dimensão político-institucional, exatamente onde vão prosperar, 
mais adiante, as próprias Escolas Judiciais.

É mais do que evidente que essa nova concepção constitui um 
novo paradigma, em que a sustentabilidade expressa agora 
significado duplo e diferenciado de equilíbrio dimensional e de 
intergeracionalidade: em primeiro lugar, revela-se que apenas o 
equilíbrio entre as dimensões social, econômica e ambiental pode 
receber o atributo de “sustentável”, de modo que privilegiar o 
ambiente em detrimento do econômico, ou o econômico sobre o 
social, ou vice-versa, por exemplo, rompe com esse ideal; em 
segundo lugar, sua integração e projeção no tempo busca a 
responsabilidade da geração atual perante as futuras. 



E isso tudo constitui, sem meias palavras, um autêntico 
projeto civilizatório para a Humanidade. E não 
podemos, como Agentes de Poder e como Diretores de 
Escolas, ignorar esse chamado à responsabilidade da 
mais alta relevância para o futuro de todos, e, claro, 
para o próprio futuro da Justiça como serviço público e 
como valor socialmente relevante.

Mas a pergunta que nos fazemos agora é: onde a 
Justiça e as Escolas entram nesse debate ? Vamos para 
a 2a parte buscar a resposta.



Inflexões desse conceito da Agenda 2030 da ONU sobre o 
Judiciário em geral e sobre as Escolas em particular

Em primeiro lugar, cabe o destaque para sua atuação direta no
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 16, em que se
busca “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, oferecer acesso a justiça para
todos e construir instituições efetivas, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis”. O Poder Judiciário, na era moderna, poucas
vezes foi chamado de forma tão eloquente para ocupar o seu
lugar ao promover a pacificação social, garantir o acesso à Justiça
e a construir instituições sólidas.



E isso envolve não apenas a difusão de diversos 
mecanismos mediados pelo Judiciário para solução de 
conflitos (muito mais do que adjudicação de sentenças), 
mas também a facilitação do peticionamento com 
redução de despesas e de entraves tecnológicos e 
procedimentais para que o cidadão chegue diretamente 
ao Judiciário, e ainda a democratização interna e 
transparência dos Tribunais. 



Em segundo lugar, e não menos importante, a Justiça é
chamada, pela sua missão de interesse público, a garantir e a
efetivar os diversos direitos humanos que integram esses
objetivos, como a segurança alimentar, a moradia, a saúde, a
dignidade do trabalho e tantos outros. Todos eles são direitos
alçados ao nível constitucional, e, apenas quando fazem
prevalecer o império da Constituição, os Magistrados
brasileiros estão exercendo com fidelidade sua missão de
efetivar todos esses direitos.

O Judiciário é, e cada vez mais o será, o grande fiador do
mínimo ético das sociedades humanas, que precisam olhar
não apenas para os conflitos do presente, mas também
prevenir os conflitos do futuro e garantir os meios e
oportunidades para as gerações que virão.



Isto é, e em síntese: para a sustentabilidade, a 
sociedade precisa cada vez mais do serviço 

público de Justiça, dos Tribunais, dos 
Magistrados, e, claro, de suas Escolas.

As Escolas Judiciais são centrais nessa questão !



Apenas as Escolas Judiciais possuem, por atribuição institucional, 
o objetivo de promoverem a aquisição e o desenvolvimento de 

competências profissionais dos Magistrados. No caso da ENAMAT 
e da ENFAM, em particular, apenas elas possuem assento 

constitucional para essa missão, incumbindo-lhes planejar e 
coordenar todo um sistema de formação profissional dos 

Magistrados, ocupando lugar estratégico dentro de todo o 
sistema de Justiça. Elas são o grande centro de inteligência 

institucional e funcional do Judiciário como Poder. 

Por isso, neste ponto faço um parêntese 
importante: ENAMAT e ENFAM não apenas 

PODEM andar juntas, mas elas essencialmente 
PRECISAM andar juntas nessa missão !



E, quando olhamos para as possibilidades de atuação das Escolas
Judiciais, dois pontos merecem destaque.
Um deles, obviamente, é a marcada relevância do papel das
Escolas no marco dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Além do já citado Objetivo n. 16, que define a importância da
pacificação social, do acesso à justiça e de instituições efetivas e
responsáveis, no que as Escolas tem uma missão bastante
expressiva, existe algo ainda mais específico para as Escolas,
como centros de produção, gestão e compartilhamento de
saberes estratégicos do Poder Judiciário.



A leitura atenta do Objetivo n. 04, por exemplo, revela 
que as Escolas Judiciais exercem ainda um papel 
transformador continuado para todos os Magistrados e 
a própria sociedade. 

Diz esse Objetivo que se deve: “Assegurar educação de 
qualidade inclusiva e equitativa e promover 
oportunidades de aprendizado ao longo da vida para 
todos”. E isso é central no propósito das Escolas 
Judiciais, que são atores da educação profissional dos 
Agentes de Poder, e, nesse sentido, são protagonistas 
da cidadania na sua prática concreta e cotidiana 
exercida nos Tribunais.



Outro ponto não menos importante é a própria incorporação 
desses temas e debates nos projetos das Escolas, e vou falar 
agora especificamente da experiência da ENAMAT.



A temática da sustentabilidade ingressou formalmente 
no âmbito da formação da ENAMAT já no ano de 2009, 
com a elaboração do Programa Nacional de Formação 
Continuada (PNFC), que instituiu a política educacional 
para todos os Magistrados Vitalícios (Juízes Substitutos, 
Titulares e Desembargadores).

Contudo, ela ganhou ampla normatização com a 
Resolução n. 4/2010, que implantou uma Tabela de 
Competências Profissionais da Magistratura do 
Trabalho, aplicável a Magistrados de 1o e 2o Graus, e, 
desde a sua edição, a sustentabilidade ocupa papel 
destacado como componente nuclear da formação.



Essa Tabela foi sucessivamente atualizada e aperfeiçoada, e a 
Tabela de Competências atualmente vigente encontra-se na 
Resolução n. 18/2015, que expressamente continua 
incorporando a sustentabilidade na Formação dos  
Magistrados.

Desde 2010, foi definida a competência profissional 
denominada: “Atuar no espaço judiciário com 
responsabilidade social e ambiental”, que compõe o EIXO 
TEÓRICO-PRÁTICO DE COMPETÊNCIAS GERAIS, e 
especificamente o SUBEIXO POLÍTICO-INSTITUCIONAL.



Essa competência profissional desdobra-se em 3 dimensões: 
(a) reconhecer a responsabilidade socioambiental do Poder 

Judiciário e seus integrantes;

(b) adotar postura proativa na implementação de novas práticas 
profissionais compatíveis com as novas demandas e 
expectativas socioambientais perante a instituição;

(c) promover ações de conscientização de outros atores 
judiciários sobre a importância da responsabilidade social e da 
sustentabilidade ambiental.

Mais do que isso, essa incorporação da sustentabilidade e seus 
desdobramentos dentro da Tabela de Competências da 
Formação Profissional não é apenas uma diretriz educacional 
abstrata. É um tema incorporado nas ações formativas tanto 
presenciais como à distância.



Na plataforma virtual, o tema já havia se incorporado no 
conteúdo do 1o Curso de Formação de Formadores em 
Administração Judiciária de Vara do Trabalho, ainda no 
ano de 2009, e prosseguiu nas sucessivas edições, 
inclusive na modalidade de Formação Continuada, e 
prossegue até hoje, com revisões e atualizações. 

No seu âmbito, debate os temas da sustentabilidade 
ambiental, do desenvolvimento sustentável e do 
consumo sustentável, por exemplo, na perspectiva da 
gestão das Varas do Trabalho.



Nos Cursos presenciais, o tema vem integrando módulos
dos Cursos de Formação Inicial desde suas primeiras
edições, dentro das disciplinas de Administração
Judiciária, que são obrigatórias em todas as formações, e,
em particular, também os Cursos de Formação
Continuada.

Nesse ponto, é muito importante destacar que a
sustentabilidade, em alguma ou várias de suas dimensões,
está incorporada em um dos Cursos mais significativos e
emblemáticos já promovidos pela ENAMAT: o Curso de
Formação Continuada em Administração Judiciária de
Tribunais, cujo público são os Presidentes, Vice-
Presidentes e Corregedores dos 24 Tribunais Regionais
do Trabalho do país.



Realizado anualmente desde 2010, esse Curso chegou na
sua 8a Edição, e foi realizado na semana passada entre os
dias 04 e 08 de junho, com um total de 24 horas-aula, e 54
Desembargadores participantes presencialmente. E, dada a
relevância do tema, ele integrou um módulo destacado e
especifico ministrado pela Servidora Ketlin Feitosa
Scartezini.

É desnecessário dizer da extraordinária relevância não
apenas da formação profissional dos Desembargadores que
administram os Tribunais Regionais, mas especialmente em
tema tão caro e sensível como a sustentabilidade. E, não
posso deixar de registrar com orgulho, foi mais um
extraordinário sucesso.



Em síntese, Senhoras e Senhores, e já me encaminhando para
o final, essas palavras são no sentido de destacar a extrema
relevância e atualidade do tema da sustentabilidade. Mais do
que isso, são no sentido de realçar a inserção da temática num
contexto global institucional muito maior, que é o projeto
civilizatório introduzido com a Agenda 2030 da ONU, no qual o
Poder Judiciário e as Escolas Judiciais possuem um papel de
centralidade.

E, não menos importante, para mostrar o relevante
protagonismo da ENAMAT e da ENFAM nesse desiderato,
atribuído pelo constituinte com a Emenda Constitucional n.
45/2004, em que ambas devem andar juntas, de mãos dadas,
enfrentando os desafios do presente com o firme propósito de
suas responsabilidades, mas com o olhar fixo no futuro, com
não menor esperança.

Muito obrigado ! 


