
Sinara Batista
Tribunal Regional Eleitoral-PE

SUSTENTABILIDADE EM REDE



 2010: contatos informais (TRT6 e TCE-PE)

 2011: Curso Introdução à Gestão Socioambiental (TRE-
PE e UFRPE) e convite aos Tribunais e MPF. TRT6 
participou

 3/9/2014: Protocolo de Cooperação Técnica

TRT6, TJPE, TRE-PE, TCE e UFRPE

 2016: TRF5

 2018: MPPE, AGU (SAD-PE), PRPE/MPF e PRR5/MPF

 Apoio e estímulo a outras Redes, através do GPS:  Ecoliga
da Justiça – MA (2016), Teia de Sustentabilidade – BA 
(2017).

Breve histórico



Assinatura do Protocolo de 
Cooperação Técnica

Em 03.09.2014 
(Dia do Biólogo)



Ingresso do TRF5 

10.11.2016



Objetivo
Estimular e desenvolver ações

compartilhadas na área de 
responsabilidade socioambiental, 
possibilitando o intercâmbio de 
informações, a padronização de 
procedimentos e o desenvolvimento de 
soluções conjuntas entre os 
partícipes.



Escolha da logomarca
1ª estratégia de divulgação

• Mais de 1.590 participantes

• 633 votos – 39,7%



Workshops de planejamento



Eixos Temáticos e Pilares

 Eficiência hídrica

 Eficiência energética

 Gestão de resíduos sólidos

 Construções sustentáveis

 Licitações sustentáveis

 Ecocidadania

➢ Gestão Interna

➢ Educação e 
Capacitação

➢ Visibilidade externa

➢ Pesquisa

Missão Visão Valores



Publicações
Planejamento estratégico 

2015/2016 
Planejamento Tático 

2016/2018



Ciclo de capacitações

Seminários e Oficinas nos 6 Eixos temáticos



Outras parcerias
Com apoio do Ecos

 PLS

 Proj Nacional AGU

286 participantes

573 servidores e 

gestores capacitados



Ações e soluções compartilhadas



Ações e soluções compartilhadas



 Licitação compartilhada para Reciclagem de lâmpadas 
fluorescentes inservíveis – ARP vigente até dez/2018

 Reutilização de bens - doação de bens Permanentes e 
de consumo (estantes de aço, palets, coletores de 
recicláveis)

Ações e soluções compartilhadas

 Destinação compartilhada de pilhas e 
baterias

 LR Estadual de pilhas: adesão ao Acordo 
da Abinee com Sindivarejista, Sindicom e 
Sistema SESC/SENAC (recolhimento 
pelo SESC/SENAC) 



Principais desafios
 Conciliar as agendas e os interesses

institucionais

 Ampliar o apoio institucional ao tema da 
responsabilidade socioambiental

 Ampliação do papel político do ECOS de PE

 Diferenças nas estruturas institucionais para a 
área da responsabilidade socioambiental

 Executar o planejamento estratégico e tático 
elaborado



Adesão: 20/junho/2018

• Procuradoria da República 

em Pernambuco

• Procuradoria Regional da 

República da 5ª Região

Para crescer e avançar



Grata!
sinara.batista@tre-pe.jus.br

ecosde Pernambuco@gmail.com

Fone - 3225-3403

mailto:sinara.batista@tre-pe.jus.br

