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Aos doze dias do mês de setembro de 2001, às 16h, no Gabinete do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, situado no Tribunal Superior 
do Trabalho, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Comissão instituída pelo 
ATO.GDGCA.GP.Nº 165/2001, para tratar das medidas a serem tomadas em virtude 
do iminente racionamento de energia elétrica e da necessidade de redução de 
consumo de energia elétrica no Tribunal Superior do Trabalho, com a participação 
da Srª. Diretora da Secretaria Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
Cláudia Bruno Castello Branco. Considerando a projeção do consumo de energia 
elétrica nos prédios do TST, baseada no consumo do mês de setembro, elaborada 
pela unidade técnica responsável; a dificuldade de controle e operacionalização das 
medidas de racionamento com a adoção de horário diferenciado para os Gabinetes, 
bem como a possibilidade de melhor remanejamento de servidores nos Gabinetes 
com a uniformidade do horário de funcionamento do Tribunal, deliberou a Comissão 
pela manutenção do expediente do Tribunal Superior do Trabalho nos termos da RA 
nº 781/2001. Quanto à possibilidade de extensão do expediente e do horário de 
funcionamento dos aparelhos de ar condicionado estão sendo envidados esforços 
pela Comissão para esse fim, com estudos constantes baseados em informações da 
área técnica responsável. Por fim, foi registrada a necessidade de manutenção da 
campanha de racionamento de energia elétrica, no âmbito do TST. Esgotada a 
pauta da presente Reunião, o Excelentíssimo Senhor Presidente encerrou-a, 
determinando a lavratura desta Ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada 
pelos Excelentíssimos Ministros Membros integrantes da Comissão e pela Srª 
Diretora da Secretaria Administrativa. 
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