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1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda Ata da 1ª Reunião da Comissão de
Responsabilidade Socioambiental e meio
Ambiente do Trabalho do TRT da 15ª Região

Nº da
ATA

001

Assuntos da ATA 1. Iniciativa do Escritório de Gestão
Socioambiental com a Corregedoria;

2. Palestra sobre “Reciclagem” prevista para
o dia 17/05/2021;  e,

3. Curso referente aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (TRT 2), que
será oferecido pela Escola Judicial.

4. Outros assuntos de interesse da Comissão

Data 05/05/2021

Local Google Meet - Remota Horário 14:00 às 15h30

2. PARTICIPANTES

Nome

Desembargador Dr. Edmundo Fraga Lopes (Presidente da Comissão)

Desembargadora Dra. Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza

Desembargador Dr. Edison dos Santos Pelegrini

Desembargadora Dra. Luciane Storel (Ausência justificada)

Desembargador Dr. José Carlos Ábile

Desembargadora Dra. Rosemeire Uehara Tanaka

Desembargador Dr. Luis Henrique Rafael (Ausência justificada)

Desembargador Dr. Orlando Amâncio Taveira

Juíza Ana Cláudia Torres Vianna

Ivan Bagini (Representante dos Servidores / SINDIQUINZE)

Iara Cristina Gomes  (Assessoria de Gestão Estratégica) - (Ausência justificada)

Helen da Silva Paes de Souza (Representante do Escritório de Gestão Socioambiental)

Yury Sampaio Silva (Representante da Assessoria de Gestão Estratégica)
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3. PAUTA DA REUNIÃO

- Explanação da iniciativa do Escritório de Gestão Socioambiental com a Corregedoria
Regional tendo em vista a destinação de equipamentos em desuso;

- Comunicação sobre a realização da Palestra com o tema “Reciclagem” prevista para o
próximo dia 17 de maio;

- Comunicação a respeito do curso que será oferecido pela Escola Judicial sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (TRT2).

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

Ao iniciar os trabalhos, o Exmo. Desembargador Presidente da Comissão, Dr. Edmundo Fraga
Lopes, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião para tratar dos temas abaixo
descritos:

1. Iniciativa conjunta do Escritório de Gestão Socioambiental com a Corregedoria
Regional tendo em vista a destinação de equipamentos em desuso.

A servidora Helen da Silva Paes de Souza, representante do Escritório de Gestão
Socioambiental, deu ciência a todos os integrantes acerca da iniciativa conjunta do
Escritório de Gestão Socioambiental com a Corregedoria Regional do TRT-15, que já está
sendo executada por ocasião das correições nas unidades de 1ª instância. A ação trata da
destinação de equipamentos de informática e eventuais mobiliários ociosos nas Unidades
de 1º Grau.

O Desembargador Presidente salientou que a destinação de equipamentos e mobiliários é
uma demanda antiga da Instituição e que vem sendo acompanhada pela Comissão desde o
ano de 2019, com  tratativas acerca dos equipamentos de informática da Instituição.

Em seguida, a Desembargadora Vice-Corregedora, Rita de Cássia Penkal Bernardino de
Souza, apresentou aos demais membros o enunciado registrado nas atas de Correição
acerca da prática mencionada e frisou que o prazo estabelecido para as Unidades de 1º
Grau relatarem a existência de materiais nessa situação à Secretaria da Administração é,
atualmente, de 180 dias, haja vista a impossibilidade de ingresso nas unidades em razão da
pandemia.

Os membros deliberaram para a alteração do prazo descrito, estabelecendo o período de 90
dias, a partir do retorno das atividades presenciais, salvo impossibilidade justificável.

A Desembargadora Vice-Corregedora, Dra. Rita, acatou a sugestão e na oportunidade
anotou o e-mail (patrimonio.secadm@trt15.jus.br) disponibilizado pela Secretaria da
Administração para eventuais dúvidas dos responsáveis das Varas do Trabalho quanto à
destinação dos materiais.

mailto:patrimonio.secadm@trt15.jus.br
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2. Palestra sobre “Reciclagem” prevista para o dia 17/05

O Desembargador Presidente da Comissão, Dr. Edmundo, noticiou que por sugestão da
Comissão de Responsabilidade Socioambiental, a Escola Judicial realizará uma Palestra no
dia 17 de maio, Dia Mundial da Reciclagem, das 10h30 às 12h00, com o Professor Doutor
Paulo Celso dos Reis Gomes, da UNB Brasília/DF, cujo tema será “O Impacto da Pandemia
na Reciclagem e na Preservação do Meio Ambiente”. Solicitou aos membros a ampla
divulgação e a participação no evento, como forma de incentivo às questões
socioambientais.

3. Curso sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

A servidora Helen informou que em breve nossa Escola Judicial disponibilizará um curso
elaborado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - ODS da ONU.

O Presidente da Comissão parabenizou pela iniciativa do Escritório de Gestão
Socioambiental com a Escola Judicial do TRT-15, e a parceria realizada entre os Tribunais.

4. Outros Assuntos

O Desembargador Edison dos Santos Pelegrini sugeriu que fosse reenviado aos membros
da Comissão o Calendário Socioambiental. A servidora Helen se comprometeu em fazê-lo e
ressaltou que sugestões de novas datas e temas para o calendário são bem-vindas.

Logo após, a Juíza Ana Cláudia Torres Viana sugeriu que, em relação às ações e às datas
específicas,  o TRT-15 intensifique o trabalho nas redes sociais do Tribunal divulgando-as.

A Comissão sugeriu que a Escola Judicial oferte cursos de capacitação para a formação
de agentes multiplicadores em cada unidade/fórum (para integral cumprimento do ATO
REGULAMENTAR GP nº 07/2020), os quais ficariam vinculados à Comissão Gestora da
Política de Responsabilidade Socioambiental do Tribunal, auxiliando na consecução dos
objetivos.

Nada mais a ser relatado, encerrou-se à reunião às 15h40, lavrando-se a presente Ata,
cuja minuta será encaminhada a todos os membros, para eventual manifestação no prazo
de 02 (dois) dias, restando aprovada caso não haja manifestação no interregno.

Com a aquiescência de todos os membros, a Presidência da Comissão designou a
próxima reunião para o dia 10 de junho de 2021 (Quinta-feira), às 14h.
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Confeccionada a presente Ata, a qual após aprovada, será assinada pelo Presidente da
Comissão e encaminhada à Presidência do Tribunal para ciência e eventuais providências.

Finalmente, o Presidente agradeceu a participação de todos, reforçou o convite para a
participação na Palestra no Dia Mundial da Reciclagem em 17/05/2021, e encerrou a
presente reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por Yury Sampaio Silva Data 05/05/2021

Revisada por Helen da Silva Paes de Souza Data 06/05/2021

Divulgada por email em Data 10/05/2021

Considerada aprovada em Data 12/05/2021

DESEMBARGADOR EDMUNDO FRAGA LOPES

PRESIDENTE DA COMISSÃO


