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Desa. Maria de Fá�ma Silva Carvalho
Coordenadora do Núcleo Socioambiental do TJBA

“Sustentabilidade não é um ato único, é um processo 
progressivo e contínuo de reeducação, de mudança de 

paradigmas, de uso racional e responsável dos recursos 
naturais com vistas ao bem comum”.
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  A sustentabilidade ambiental decorre das ações pra�cadas pelos seres humanos a fim 

de suprir suas necessidades, sem comprometer a integridade dos recursos naturais. Desta 
forma, uma pessoa ou ins�tuição sustentável é aquela que toma medidas em prol do combate 
ao desperdício de água e alimentos, do  uso de matéria plás�ca, a u�lização de combus�veis 
fósseis ou qualquer dano causado ao meio ambiente, preservação da fauna e da flora mundial, 
entre outros.
 
 Atender às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as futuras 
gerações atenderem às suas próprias necessidades. Essa é uma das definições mais 
abrangentes do nosso Núcleo de Sustentabilidade. 
 
 As prá�cas de sustentabilidade não se resumem apenas à questão ambiental. Abrange 
também os aspectos econômico e social. A u�lização de padrões de sustentabilidade sob a ó�ca 
econômica e social depende de polí�cas públicas e normas que autorizem a sua prá�ca, 
devendo estar inserida no planejamento estratégico da organização.
 
 A fim de cumprir sua missão diante da sociedade e dos seus servidores, o Tribunal gera 
impactos no meio em que está inserido. Os impactos abrangem desde o consumo de água e 
energia elétrica e a geração de resíduos até a poluição emi�da pela movimentação de pessoas e 
do uso de documentos e de veículos, entre outros efeitos. 
 
 O Tribunal de Jus�ça do Estado da Bahia, através da implantação do Núcleo 
Socioambiental, se propõe a adotar polí�cas e medidas para se tornar uma organização pública 
sustentável e, simultaneamente, demonstrar o comprome�mento da ins�tuição com esse 
movimento, tudo em conformidade com a meta específica prevista no Planejamento 
Estratégico 2015/2020: "es�mular a qualidade na relação homem-natureza". 
 
 O trabalho é intenso, mas ao mesmo tempo prazeroso. Sinto-me honrada de fazer parte 
de um grupo de pessoas empenhadas em prol de melhorias, não só do nosso Tribunal, mas da 
sociedade como todo.
 
 Esperamos poder con�nuar contribuindo de forma direta ou indireta com o obje�vo de 
avançar consistentemente na busca por oportunidades de desenvolvimento de prá�cas 
socioambientais efe�vas e con�nuas neste Egrégio Tribunal de Jus�ça. 

DESA. MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO
Coordenadora do Núcleo Socioambiental do TJBA



 
  Atender às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as futuras 
gerações atenderem às suas próprias necessidades. Essa é uma das definições mais 
abrangentes de sustentabilidade. 
 
As prá�cas de sustentabilidade não se resumem apenas à questão ambiental. A 
sustentabilidade abrange também os aspectos econômico e social. 
  
 A u�lização de padrões de sustentabilidade sob a ó�ca econômica e social depende de 
polí�cas públicas e normas que autorizem a sua prá�ca, devendo estar inserida no 
planejamento estratégico da organização. 
 
 Ao elaborar e implantar um Plano de Logís�ca Sustentável, o Tribunal de Jus�ça da Bahia 
espera contribuir de forma efe�va para uma mudança de cultura ins�tucional, no que tange ao 
consumo consciente, gestão de resíduos e exercício da cidadania, focando esforços para 
vislumbrar um futuro economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto.

  

 A fim de cumprir sua missão diante da sociedade e dos seus servidores, o Tribunal gera 
impactos no meio em que está inserido. Os impactos abrangem desde o consumo de água e 
energia elétrica e a geração de resíduos até a poluição emi�da pela movimentação de pessoas e 
documentos por meio de veículos, entre outros efeitos. 
 
 O Tribunal de Jus�ça do Estado da Bahia, através desse projeto, se propõe a adotar 
polí�cas e medidas para se tornar uma organização pública sustentável e, simultaneamente, 
demonstrar o comprome�mento da ins�tuição com esse movimento, tudo em conformidade 
com a meta específica prevista no Planejamento Estratégico 2015/2020: "es�mular a qualidade 
na relação homem-natureza". 
 
 Em 3 de março de 2015, o Conselho Nacional de Jus�ça editou a Resolução nº 201/2015 
para criar e descrever as competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e 
conselhos do Poder Judiciário, além de implantar o Plano de Logís�ca Sustentável do Poder 
Judiciário (PLS-PJ), o que representou um importante marco na gestão voltada à 
sustentabilidade. 

2. APRESENTAÇÃO

3. INTRODUÇÃO
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Quase 60% de todos os tribunais brasileiros já implementaram o Plano de Logística Sustentável 

do Poder Judiciário (PLS), em cumprimento à Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Paralelamente, com o objetivo de atender às sugestões encaminhadas pelos 

tribunais, o CNJ decidiu atualizar os indicadores previstos na Resolução n. 201, durante a 19ª 

Sessão Virtual, que ocorreu entre os dias 30 de agosto a 6 de setembro de 2016.

A Resolução CNJ n. 201, que determina a criação de núcleos socioambientais e implantação do 

PLS, visa sistematizar as práticas de sustentabilidade no âmbito de cada tribunal, aplicar de forma 

eficiente os recursos e promover o uso consciente de materiais. De acordo com a regulamentação, 

os PLS devem conter 65 indicadores mínimos, agrupados em 13 blocos, que permitam quantificar o 

consumo dos órgãos do Judiciário com papel, água, energia elétrica, entre outros, assim como as 

despesas relativas a serviços, como limpeza e vigilância, por exemplo.

Em julho, do mesmo ano, a Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de 

Pessoas do CNJ, presidida pelo conselheiro Norberto Campelo, colocou à disposição em seu Portal 

um glossário para facilitar a apuração de informações sobre sustentabilidade no poder Judiciário. O 

material traz as definições dos indicadores que vão quantificar o consumo dos tribunais e esclarece 

como preencher os formulários do sistema PLS-Jud, em que os servidores da Justiça informarão, 

entre outros dados, a quantidade de papel encaminhado pelos seus respectivos tribunais à 

reciclagem e o investimento na educação socioambiental da força de trabalho. Os indicadores 

socioambientais encaminhados serão analisados pela comissão avaliadora do Selo Justiça em 

Números 2016, prêmio concedido pelo CNJ como reconhecimento ao investimento realizado pelos 

órgãos da Justiça na “produção, gestão, organização e disseminação de suas informações 

administrativas e processuais”.

A conquista do Selo Ouro Justiça em Números pelo Tribunal de Justiça da Bahia, no final do mês 

de novembro deste ano, deveu-se, além da melhoria na qualidade dos serviços prestados, à criação 

do núcleo socioambiental e de um plano de logística.

Segundo determina o regulamento do certame, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), em seu art. 4º, para a pontuação dos tribunais de justiça do país deve-se observar, entre outras 

ações, a criação de meios para reduzir o impacto ambiental gerado pelas suas atividades.

Em setembro do ano passado, o Tribunal de Justiça da Bahia transformou a Comissão 

Permanente de Meio Ambiente, criada em 2010, em Núcleo Socioambiental, e também instituiu seu 

Plano de Logística Sustentável (Ecoplan), por determinação do CNJ.

O Núcleo Socioambiental cuida do planejamento, implementação, monitoramento de metas e 

avaliação de indicadores de desempenho, enquanto o Plano de Logística trata de ações, prazos de 

execução, mecanismos de diagnóstico e monitoramento.

4. LEGISLAÇÃO: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)
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5. COMUNICAÇÕES OFICIAIS
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HISTÓRICO QUANTIDADE

OFÍCIOS EXPEDIDOS 6

OFÍCIOS RECEBIDOS 5
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LOCAL PERÍODO OBJETIVO

Brasília - DF 15 a 16/06/2016

Participação no III Seminário de 

Planejamento Estratégico Sustentável do 

Poder Judiciário

Brasília - DF 20 a 22/06/2017
Participação no Seminário de 

Sustentabilidade na Administração Pública

Brasília - DF 20 a 22/06/2017

Participação no IV Seminário de 

Planejamento Estratégico Sustentável do 

Poder Judiciário

6. VIAGENS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL



7. REUNIÕES
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PAUTA PARTICIPANTES

Formas de Coleta Seletiva- Programa de Coleta Seletiva em 

Órgãos Públicos -CAB

Representantes do Núcleo Socioambiental e 

Vanuza Gazar (Representante da SAEB)

Importância da conscientização por parte dos funcionários 

da empresa terceirizada e dos servidores do TJBA, para que 

haja a coleta de recicláveis de forma correta e sistêmica

Marli do Santos e Antônio Mascarenhas 

(Representantes da empresa BRASETEC), Ari 

Donato, Ana Cincura e Cícero Washington 

Moura (Representantes do Núcleo 

Socioambiental), Fernando Alexandre 

(Responsável pela fiscalização), Fernando 

Alexandre (Responsável pela fiscalização), 

Vanuza Gazar (Representante da SAEB) e 

Victor Amorim (Representante DPG)

Levantamento de dados para divulgação em novas 

campanhas do Núcleo Socioambiental
Representantes do Núcleo Socioambiental 

Apresentação do Plano de Ação das áreas gestoras dos 

indicadores socioambientais
Representantes do Núcleo Socioambiental

Apresentação do Plano de Ação das áreas gestoras dos 

indicadores socioambientais
Representantes do Núcleo Socioambiental

Apresentação das atividades desenvolvidas no curso: 

"Gestão consciente, Administração Pública eficiente"
Representantes do Núcleo Socioambiental

Alinhamento de Plano de ações das áreas envolvidas Representantes do Núcleo Socioambiental

Levantamento de dados a respeito de consumo de copos, 

no primeiro semestre, a fim de realização de campanha 

“Adote essa ideia (caneca)”

Representantes do Núcleo Socioambiental



18



8. ENCONTROS
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LOCAL PERÍODO TEMA PARTICIPANTES

Salvador-BA 27 a 28/07/2017

Gestão consciente, administração 

pública eficiente

Representantes do Núcleo 

Socioambiental e Representantes do 

TRT5, TRE, TRF1 e TCE



9. CURSOS NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE

LOCAL PERÍODO TEMA PARTICIPANTES

Salvador-BA 27 a 28/07/2017

Gestão consciente, administração 

pública eficiente

Representantes do Núcleo 

Socioambiental e Representantes do 

TRT5, TRE, TRF1 e TCE
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10. PROJETOS

NOME TEMA ENVOLVIDOS

Horta do TJBA Núcleo Socioambiental e SEAD

Selo de Boas Práticas
Núcleo Socioambiental, DPG e 

SEAD

Ser um suporte para introduzir aos 

servidores, diversas problemáticas 

ambientais concomitantes, tal como 

a questão alimentar, a ameaça à 

biodiversidade e a ocupação urbana

Reconhecer os setores do Tribunal de 

Justiça da Bahia que adotam ações 

ambientais

TJBA, TRT5, TRE, TRF1 e TCE

Núcleo Socioambiental e SEAD

Teia de Sustentabilidade do Poder 

Judiciário da Bahia

Protocolo de Cooperação Técnica no 

Poder Judiciário da Bahia

Sede do Núcleo Socioambiental do 

TJBA

Armazenar acervo documental do 

Núcleo
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11. PUBLICAÇÕES 
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PORTARIAS OBJETO

PORTARIA Nº 1009/2016

Designa novos integrantes para compor o Núcleo Socioambiental do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, instituído pelo Ato Conjunto nº 

06, de 28 de setembro de 2016.

DECRETO

DECRETO Nº 926

ATOS CONJUNTOS OBJETO

ATO CONJUNTO Nº 06/2016
Transforma a Comissão Permanente de Meio Ambiente no Núcleo 

Socioambiental do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Adota medidas prevenindo e minimizando os impactos ambientais, 

sociais, econômicos advindos da prestação juridicional.

DECRETO Nº 01/2016
Designa os integrantes do Núcleo Socioambiental do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia.

OBJETO



12. CAMPANHAS REALIZADAS
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13. CAMPANHAS CRIADAS
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14. EVENTOS REALIZADOS

30



31



15. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 A frase que marcou a campanha de 2008 para presidente do Estado Unidos, proferida 
por Barack Obama, “Yes, we can”, "Sim, podemos", traduz perfeitamente o nosso 
sen�mento.

 No início poucas pessoas acreditavam no Núcleo Socioambiental do Tribunal de 
Jus�ça do Estado da Bahia, e sinceramente, muitos de nós! Porém, dia a dia, fomos mudando 
esta lógica e construindo uma nova história.

 Assim, buscamos adotar polí�cas públicas visando à formação e recuperação de um 
ambiente ecologicamente equilibrado, tentando promover a conscien�zar os servidores e 
jurisdicionados sobre a necessidade de efe�va proteção ao meio ambiente.

 Os desafios que enfrentamos foram reais, sérios e numerosos!

 Sensível a esta questão, a Presidente do TJBA, Desa. Maria do Socorro Barreto 
San�ago, editou o Decreto Judiciário nº 926, de 10 de outubro de 2017, onde adotou 
medidas prevenindo e minimizando os impactos ambientais, sociais e econômicos advindos 
da prestação jurisdicional, e buscando o aperfeiçoamento con�nuo da qualidade dos gastos 
públicos.

 E muito mais do que uma ação administra�va, a Desa. Maria do Socorro Barreto 
San�ago, abraçou a causa sócio ambiental e esteve ao nosso lado, em todos os momentos, 
compar�lhando e ajudando a superar as dificuldades.

 É preciso entender que a questão ambiental não diz respeito apenas à proteção e 
conservação dos recursos naturais, mas também à compreensão e ampliação do conceito de 
ambiente que considera o espaço com todas as suas relações e interações (natural, social e 
cultural). 

 Nenhum processo de mudança é sólido se não par�r de dentro para fora. Temos que 
seguir nesta direção!  

        
“Pensem que a vida humana é um milagre. Que estamos vivos por um milagre e nada vale 
mais que a vida. E que nosso dever biológico, acima de todas as coisas, é respeitar a vida e 

impulsioná-la, cuidá-la, procriá-la e entender que a espécie é nosso “nós”. (José Mujica)
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