TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO
1ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 2020
Comitê de Governança Institucional

1. Identificação da Reunião
Horário

Data
13/08/2020

Início

16h00

Término

Local
17h00

Telepresencial

Coordenador da reunião
Desembargador Wolney de Macedo
Cordeiro

2. Objetivo da Reunião
1) Conhecer o IDS (Índice de Desenvolvimento Sustentável) do CNJ;
2) Avaliar os resultados dos indicadores do Plano de Logística Sustentável – PLS, do TRT 13ª Região.

3. Participantes
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Nome
Wolney de Macedo Cordeiro
Leonardo José Videres Trajano
Adriano Mesquita Dantas
Paulo Roberto Vieira Rocha
Lindinaldo Marinho da Silva
Alexandre Gondim Guedes Pereira
Iselma Maria de Souza Rodrigues
Marcelo Teixeira Corrêa de Oliveira
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Jackson Bertamoni de Lima
Kleber Napoleão Nunes de Oliveira Barros

Cargo
Desembargador Presidente
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor
Magistrado Auxilar da Presidência
Magistrado Auxilar da Corregedoria
Magistrado (representando o Diretor da Escola Judicial)
Diretor Geral da Secretaria
Secretária Geral da Presidência
Secretário Geral Judiciário
Assessor de Gestão Estratégica
Chefe da Seção de Gestão Socioambiental
Estatístico da Assessoria de Gestão Estratégica

4. Discussão da Pauta
Decisão
- O Desembargador Wolney Macedo, presidente do TRT 13ª Região, abriu a
reunião destacando a importância de debater sobre os indicadores do Plano
de Logística Sustentável do TRT13 e informou que ainda este ano o Tribunal
iniciará a implantação de células fotovoltaicas o que impactará sobremaneira
no consumo de energia elétrica nos próximos exercícios.
Em seguida passou a palavra ao Assessor de Gestão Estratégica, Max
Frederico Feitosa, que por sua vez fez uma explicação funcional/filosófica da
importância do acompanhamento do PLS-TRT13 em função do surgimento
do IDS-CNJ (Índice de Desempenho Sustentável) e seus reflexos no Prêmio
CNJ de Qualidade.
O Assessor também justificou ser essa apenas a primeira RAS de 2020 ao
fato do isolamento social ter acontecido antes do final de março, data
agendada para acontecer a primeira reunião. Informou ainda, que serão
realizadas mais duas reuniões até o final do exercício.
- Após, Max passou a palavra a Kleber Napoleão, estatístico da Assessoria de
Gestão Estratégica, que apresentou o IDS-CNJ: o modelo estatístico de
apuração, os indicadores que o compõe, a relação de peso entre os
indicadores, os indicadores com maior relevância na sua composição e a
situação do TRT13 no Balanço de Gestão Socioambiental 2020 ano base
2019, nos indicadores de consumo de energia, água, papel, copo descartável
e água envasada descartável. Estes indicadores representam 84% da nota do
IDS-CNJ .
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- Na continuação da Reunião de Avaliação Sustentável – RAS, Max passou a
palavra para Jackson Bertamoni, chefe da seção de gestão socioambiental,
para apresentar o PLS-TRT13. Utilizando a ferramenta de BI, Hórus, Jackson
mostrou todos os indicadores dando ênfase aos que apresentam mais impacto
na composição do IDS-CNJ (consumo de energia, água, papel e copo
descartável).
Durante a apresentação do PLS-TRT13, chamou a atenção para o consumo
de água na sede do TRT13 e no Fórum de Campina Grande durante o período
de isolamento social. Mostrou no Hórus, que apesar do Regional está com
poucos fluxo de magistrados, servidores e jurisdicionados o consumo
continuou apresentando valores (m3) elevado.
DELIBERAÇÕES: O comitê de governança deliberou que a CAEMA efetue
um estudo sobre o consumo de água no período de isolamento social na sede
do Regional e no Fórum de Campina Grande (março – junho) para verificar a
distorção do mesmo.
- Na continuação, Jackson apresentou o Indicador de Copos descartáveis,
indicador relevante na composição do IDS-CNJ. Apesar de ter um consumo
baixo, não está entre os melhores do Brasil, e melhor seria se conseguisse
baixar mais um pouco. Foi informando que o Regional já distribuiu copos
reutilizável e não é razoável a quantidade de copos ainda pedida por algumas
unidades. Na ocasião, Max apresentou o consumo de copos descartáveis
nestes dias de isolamento social, o número poderia ser menor. Ficou
registrado que o Regional tem uma preocupação em não causar danos aos
jurisdicionados no tocante a acesso a copos descartáveis, porém entre
servidores esse consumo pode ser reduzido.
DELIBERAÇÕES: O comitê de governança deliberou que a Assessoria de
Comunicação Social em parceria com a Assessoria de Gestão Estratégica,
divulgue uma matéria sobre o consumo consciente de copos descartáveis e
sobre o uso dos copos reutilizáveis, já distribuídos.
Por fim, o Desembargador Presidente parabenizou as apresentações de
Kleber e Jackson, destacando que elas representam fortemente uma gestão
estratégica: “conhecendo o que é importante para a gestão do TRT13, fica
mais fácil tomar as decisões que realmente impactam nos nossos resultados”.
Em seguida, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 1ª
Reunião de Avaliação Sustentável de 2020.
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5. Fechamento da ATA
Data da Ata

João Pessoa, 14 de agosto de 2020.
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