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Ata de Reunião – Abril/2022 
 

 

Data: 11/04/2022 Hora: 14:30 Local: Sala Virtual – Aplicativo “Lifesize” 

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 

Presentes: Magistrados: Juízas Marta Moreira Santana, Ana Cláudia Silva Mesquita, 
Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, Renata Mirtes Benzano de 
Cerqueira, Laura Scaldaferri Pessoa, Rita de Cássia Ramos de Carvalho 
(Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais - 
representada pela Dra. Maria Clara Cosmo) os Juízes Cássio José Barbosa 
Miranda (Corregedoria das Comarcas do Interior) e Gilberto Bahia de 
Oliveira. 
 
Servidores: Fabrício Nascimento Ferreira (SEAD), Ricardo Neri Franco 
(representado pelo Dr. Paulo Vinícius Santos – COATE/SETIM), Pedro Lúcio 
Silva Vivas (SEPLAN), Dra. Luciane Laborda (SEPLAN), Viviane da 
Anunciação Souza (representada pela Dra. Lígia Matos - DPG), Jorge 
Medrado Júnior (DSP), Vanessa Santos Travessa (AAS), José Romilson 
Mascarenhas, Wilian de Novaes Coutinho (DEA), Leonice Santos Salgado 
(CDESC), Maria Clara Cosmo (AEP II – Assuntos Institucionais). 

Ausentes:  Devidamente justificados.  

Tema: Monitoramento das ações estabelecidas para o ano de 2022 

Aos 11 de abril de 2022, às 14 horas e 30 minutos, teve início a 4ª reunião virtual 
do Núcleo Socioambiental (2022), pelo aplicativo Lifesize, onde presentes 
estavam: a Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Coordenadora do referido 
Núcleo e seus componentes: as Juízas Marta Moreira Santana, Ana Cláudia Silva 
Mesquita, Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, Renata Mirtes Benzano de 
Cerqueira, Laura Scaldaferri Pessoa, Rita de Cássia Ramos de Carvalho 
(Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais - representada 
pela Dra. Maria Clara Cosmo) os Juízes Cássio José Barbosa Miranda 
(Corregedoria das Comarcas do Interior) e Gilberto Bahia de Oliveira e os 
Servidores Fabrício Nascimento Ferreira (SEAD), Ricardo Neri Franco 
(representado pelo Dr. Paulo Vinícius Santos – COATE/SETIM), Pedro Lúcio Silva 
Vivas (SEPLAN), Dra. Luciane Laborda (SEPLAN), Viviane da Anunciação Souza 
(representada pela Dra. Lígia Matos - DPG), Jorge Medrado Júnior (DSP), 
Vanessa Santos Travessa (AAS), José Romilson Mascarenhas, Wilian de Novaes 
Coutinho (DEA), Leonice Santos Salgado (CDESC), Maria Clara Cosmo (AEP II – 
Assuntos Institucionais). As ausências foram devidamente justificadas.  

Iniciando os trabalhos, a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 
agradeceu a participação dos presentes, cientificando a pauta elaborada para este 
encontro.  

Na ordem, foram indicados os seguintes temas: Participação do NSA na Semana 
da Estratégia 2022; Entrega de colheita de legumes e verduras da Horta do PJBA 
ao Nacci; Reunião com a CSERV, tendo como palestrante a Srª Vanuza Gazar 
(Programa Recicle Já Bahia) para capacitação da equipe de servidores 
terceirizados com o tema da coleta seletiva; Expedientes recebidos e enviados 
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pelo Sistema SIGA; Envio de Ofício à Presidência para intensificação das práticas 
e ações do PLS e Resolução CNJ n. 400/2021; Contato com as Secretarias e 
Unidades do PJBA para envio de Plano de Ação/PLS 2021-2026; 

Anunciou também a proposta de solicitação à UNICORP para viabilidade de 

cursos de capacitação com temática socioambiental e Webinário a ser 

programado para a Semana do Meio Ambiente.  

Comunicou a elaboração de Relatório sobre os índices de consumo e 

desempenho com vista à análise das Juízas que compõem a Comissão interna de 

conferência e acompanhamento; o desenvolvimento do Projeto de Hortas e 

Jardinagem e práticas relativas à coleta seletiva; 

Dada palavra ao Dr. Fabrício Ferreira, apresentou informações sobre as ações de 
desligamento das luzes e aparelhos após o expediente.  

Dr. Paulo Vinícius apresentou considerações sobre o uso de impressoras 
monocromáticas e policromáticas que servirão como base para extinção ou 
aquisição por meio de procedimento licitatório.  

Dr. Gilberto Bahia subsidiou as informações, destacando o índice de porcentagem 
das respostas apuradas nos Questionários Socioambiental que foram enviados 
aos Magistrados da Capital e do Interior.  

Todos os presentes parabenizaram a qualidade do trabalho apresentado pelo 
Servidor José Romilson Mascarenhas na apuração dos dados coletados pelo 
Questionário Socioambiental respondido pelos Juízes e confecção de Relatório 
Final com os resultados obtidos, bem como de cálculos de energia do consumo 
de água e energia elétrica.  

Em continuidade, Dr. Jorge Medrado explanou sobre a importância dos processos 
de aquisição de insumos para o Projeto de Hortas e Jardins da Corte. Da mesma 
forma, comunicou a conferência e entrega das canecas sustentáveis, cuja 
quantidade permite a distribuição inicial aos Magistrados e Servidores.  

Dr. Fabrício Ferreira indicou a realização de campanhas lúdicas de sensibilização 
com enfoque ao uso adequado dos insumos.  

Drª Laura Scalldaferri pontuou a necessidade de conferência sobre o uso 
adequado de água envasada nas unidades do Fórum Ruy Barbosa.  

Dr. Wilian Coutinho comunicou aos presentes a verificação do fornecimento de 
água na Sede do Tribunal, com revisão das torneiras, resultando em redução do 
consumo.  

Drª Marta Moreira trouxe aos presentes o êxito na instalação dos filtros de água 
nos gabinetes como alternativa viável ao uso de copos e água envasada pelas 
Unidades da Corte baiana.  

Drª Renata Cerqueira teceu considerações com base nas primeiras análises dos 
dados socioambientais obtidos pela Comissão de Fiscalização do desempenho de 
sustentabilidade. Indicou o alinhamento da metodologia das informações 
prestadas de forma a garantir maior transparência aos indicadores sustentáveis.  

Dr. Pedro Vivas contribuiu com as discussões, esclarecendo sobre o envio dos 
Planos de Ação das Unidades que contribuíram com as metas estipuladas do 
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Plano de Logística Sustentável (PLS) a fim de subsidiar o Painel de Transparência 
da Corte.  

Desembargadora Maria de Fátima anunciou a realização de cursos de 

capacitação socioambiental a serem submetidos à apreciação pela UNICORP 

durante o ano de 2022, bem como convite endereçado à COELBA para estudos 

sobre a viabilidade de instalação de usinas fotovoltaicas nas Unidades da Corte. 

Dr. Wilian atualizou informações, destacando a participação do PJBA no processo 

seletivo, com proposta inicial aprovada em primeira etapa, aguardando as 

subsequentes para resultado final.   

Dr. Cássio Miranda sinalizou sobre o uso de energia elétrica e equipamentos após 
o expediente, sobretudo nas construções mais antigas da Sede. Sobre o tema, Dr. 
Wilian disponibilizou o acompanhamento das instalações a fim de possibilitar o 
controle adequado de consumo de energia elétrica.  

Por fim, a Coordenadora do Núcleo Socioambiental, Desembargadora Maria de 
Fátima Carvalho, agradeceu a todos os participantes pelo comparecimento e 
colaboração, apresentando elogios à equipe. 

Ficou designado o próximo dia 09.05.2022, às 14h30 para uma nova reunião 
presencial em sala a ser anunciada. Nada havendo a constar, encerramos a 
presente Ata. Eu, Matheus Honorato dos Santos Oliveira, Servidor do Núcleo 
Socioambiental, Cadastro nº 969.421-8, escrevi. 

Finalização: 16h15 

 


