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Ata de Reunião – Fevereiro/2022 
 

 

Data: 21/02/2022 Hora: 14:30 Local: Sala Virtual – Aplicativo “Lifesize” 

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 

Presentes: Magistrados: Juízas Marta Moreira Santana, Ana Claúdia Silva Mesquita, 
Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, Renata Mirtes Benzano de 
Cerqueira e Rita de Cássia Ramos de Carvalho (AEP II – Assuntos 
Institucionais); os Juízes Anderson de Souza Bastos (Corregedoria Geral de 
Justiça), Cássio José Barbosa Miranda (Corregedoria das Comarcas do 
Interior) e Gilberto Bahia de Oliveira.  
 
Secretários: Pedro Lúcio Silva Vivas (representado pela Dra. Luciane 
Laborda - SEPLAN). 
 
Diretores: Viviane da Anunciação Souza (representada pela Dra. Lígia Matos 
- DPG) e Jorge Medrado Júnior (DSP).  
 
Assessores: Vanessa Santos Travessa (AAS) 
 
Servidores: Maurício de Oliveira e Silva (CTJUD), Leonice Santos 
Salgado (CDESC), Maria Clara Cosmo (AEP II – Assuntos Institucionais). 

Ausentes:   

Tema: Estruturação das atividades durante o exercício de 2022 

Aos 21 dias do mês de janeiro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, teve início a 2ª 
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 
Claúdia Silva Mesquita, Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, Renata 
Mirtes Benzano de Cerqueira e Rita de Cássia Ramos de Carvalho (AEP II – 
Assuntos Institucionais) os Juízes Anderson de Souza Bastos (Corregedoria Geral 
de Justiça), Cássio José Barbosa Miranda (Corregedoria das Comarcas do 
Interior) e Gilberto Bahia de Oliveira. O Secretário Pedro Lúcio Silva Vivas 
(representada pela Dra. Luciane Laborda - SEPLAN), os Diretores Viviane da 
Anunciação Souza (representada pela Dra. Lígia Matos - DPG) e Jorge Medrado 
Júnior (DSP), a Assessora Vanessa Santos Travessa (AAS) e os Servidores 
Maurício de Oliveira e Silva (CTJUD), 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, com entusiasmo para continuidade dos 
projetos do Núcleo Socioambiental.  

Apresentou a Unidade aos novos integrantes, destacando a contribuição ao 
Premio CNJ de Qualidade, por meio do desempenho sustentável, com enfoque às 
principais pautas de sustentabilidade, conforme práticas desempenhadas nos 
demais Tribunais. 
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Cientificou a pauta elaborada para este encontro. Na ordem foram indicados os 
seguintes temas: Notícias; Acompanhamentos no sistema SIGA dos Expedientes 
enviados; Expedientes Recebidos pelo Núcleo Socioambiental; Envio dos 
Relatórios de Desempenho Anual aos Desembargadores; Atualizações sobre o 
Plano de Logística Sustentável, a Comissão Gestora do PLS e o CEJUSC 
Socioambiental, destacando a necessidade de nomeação de 01 (um) 
Coordenador para prosseguimento das audiências de conciliação/mediação a 
serem realizadas.  

Anunciou também acerca dos Projetos de cursos de capacitação socioambiental 
permanentes com apoio da Unicorp; Campanhas; Reunião com CSERV para 
desenvolvimento do Projeto de Hortas e Jardinagem e Recicle Já Bahia para 
ações de sensibilização sobre a coleta seletiva e colocação de baldes azuis 
destinados ao descarte de papeis; Projeto Vale Luz,Sugestões de Projetos e 
delineamento das Práticas socioambientais com base nas ODS da Agenda 2030 
da ONU durante o ano de 2022. 

Dada palavra ao Dr. Gilberto Bahia informou sobre o acolhimento e valiosa 
recepção por parte do Eminente Presidente da Corte baiana, Des. Nilson Castelo 
Branco, para suporte ao desenvolvimento das atividades, o que foi ratificado pela 
Desembargadora Maria de Fátima e juízas Marta Moreira e Renata Mirtes.  

Manifestou anuência ao comparecimento da Coordenadora do Núcleo 
Socioambiental à Reunião de Análise da Estratégia (RAE), bem como os 
servidores lotados na Unidade, sem prejuízo do comparecimento dos Magistrados 
que compõem o setor para maiores esclarecimentos.  

Dra. Marta Moreira salientou a participação dos Juízes, com suporte da Assessoria 
do Núcleo Socioambiental, durante as reuniões da análise da estratégia (RAE).  

Dra. Renata Mirtes sugeriu o arquivamento das informações, por meio de backup, 
para armazenamento dos dados destinados ao Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).  

A Desembargadora Maria de Fátima divulgou o recebimento de Ofício da lavra da 
Presidência desta corte, por meio da Secretaria de Planejamento e Orçamento do 
PJBA (SEPLAN), requisitando informações para evidenciar o avanço do 
desempenho na pontuação do Prêmio CNJ de Qualidade.  

Para tanto, propôs a criação de uma Comissão de Fiscalização do desempenho 
de sustentabilidade, com a colaboração das Juízas Ana Cláudia Mesquita, Renata 
Mirtes e Marina Rodamilans, para acompanhamento e fiscalização dos índices em 
atenção ao art. 10, seção 3, da Resolução CNJ n. 400/2021 como forma de 
garantir maior pontuação ao Tribunal de Justiça da Bahia.  

Dra Marta Moreira, Dr. Gilberto Bahia e Dr. José Romilson contribuíram com a 
discussão, apresentando informações e esclarecimentos da análise dos dados de 
sustentabilidade, amparados pelas metas estipuladas do Plano de Logística 
Sustentável (PLS).  

Desembargadora Maria de Fátima ressaltou a importância da necessidade de 
fiscalização e apuração do consumo de água e energia elétrica pelas Unidades 
que encerram seu funcionamento e continuam gerando as referidas contas, sem 
qualquer utilidade do imóvel.   
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Renovou a necessidade de envio de Ofício aos Juízes das Comarcas do Interior 
para participação no Questionário Socioambiental e envio de contribuições de 
trabalho sustentável ao Núcleo Socioambiental.  

Dr. Gilberto Bahia sinalizou pelo melhor apuramento das informações com a 
COSIS e, em reunião destinada ao tema, delinear a estratégia adequada ao seu 
melhor aproveitamento.  

Dra. Leonice Salgado indicou o levantamento de dados no ano de 2018 sobre o 
consumo de água. Após a análise, constatou a utilização inadequada de água e 
energia em alguns imóveis de Unidades descentralizadas. Comunicou aos 
presentes a remessa da demanda à DSG para as providências necessárias. 

Noticiou a ocorrência de incêndio nas dependências do Fórum da Comarca de 
Canavieiras cuja motivação se deu às quedas de energia na Unidade, 
ocasionando curto-circuito nos equipamentos que estavam ligados à rede de 
energia, ressaltando a importância do desligamento da corrente elétrica após o 
encerramento do expediente.  

Dra. Marta Moreira detalhou as etapas de execução do Plano de Logística 
Sustentável aprovado pela Resolução n. 22, de 01 de dezembro de 2021, 
submetido à nova Mesa Diretora desta Corte para adoção das propostas que 
implicarão no desempenho junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

Desembargadora Maria de Fátima pontuou a importância da mudança de 
paradigmas de cultura no âmbito da gestão pública sustentável como reflexos para 
avanço nos índices de avaliação mensais e anuais do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia (PJBA), como: desentralhamento dos objetos em desuso pelas 
Unidades, redução do consumo de água e energia elétrica, impressão em frente 
e verso, projeto de coleta seletiva, extinção do uso de copos plásticos e água 
envasada e implantação da energia fotovoltaica com apoio da COELBA, 
substituição de lâmpadas fluorescentes por LED, sem ônus ao PJBA.  

Dra. Marta Moreira reforçou o papel da capacitação para aprimoramento das 
práticas sustentáveis com envolvimento das Secretarias e Unidades a fim de 
possibilitar a melhor performance do Tribunal baiano, alinhando-o ao PLS às 
propostas do Núcleo Socioambiental de forma a garantir sua efetividade.  

Desembargadora Maria de Fátima comunicou as providências adotadas sobre o 
projeto de jardinagem na área de convivência da Unicorp, localizada na cobertura 
do Prédio Anexo II, na Sede desta Capital.  

Anunciou a elaboração de campanha de sensibilização visando reduzir o consumo 
de energia elétrica pelas Unidades do Poder Judiciário, bem como a proposta de 
curso em parceria com a Universidade Federal da Bahia durante a Semana do 
Meio Ambiente, obtendo a anuência dos presentes.  

Outras propostas de cursos foram sugeridas, como: Atualização do Plano de 
Logística Sustentável (PLS), Curso de capacitação sustentável com apoio de 
profissional da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para serem 
implementados durante o ano de 2022.  

Sobre o andamento do CEJUSC Socioambiental, Dr. Gilberto Bahia apresentou 
informações, trazendo a importância da continuidade do funcionamento com apoio 
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do NUPEMEC, ressaltando a colaboração dada pelo Juiz Moacir Reis Fernandes 
Filho para implantação do projeto.  

Dra. Renata sugeriu a utilização de materiais elaborados por artistas plásticos para 
divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na área de 
serviços da sede do Poder Judiciário do Estado da Bahia.  

A Desembargadora Maria de Fátima propôs os projetos a serem implantados 
durante o ano de 2022, tais como: Projeto “Núcleo Itinerante”, “Recicle-se: 
Mudanças de paradigmas”, Projeto “Selo Verdejar”, Projeto de Jardinagem, 
Projeto de Reciclagem nas Comarcas do Interior; Campanha “Amar é”; Expansão 
do Projeto Vale Luz às comarcas da Região Metropolitana de Salvador (RMS); 
Projeto de expansão da energia fotovoltaica nos prédios do Poder Judiciário da 
Capital e Selo “Economia de Energia” visando o apoio dos Magistrados e 
Administradores das Unidades da Capital e do Interior, bem como revisão em 
todas as torneiras e descargas dos prédios da Capital.  

Dra. Maria Clara Cosmo, Dr. Cássio Miranda e Dr Anderson Bastos sinalizaram a 
disponibilidade da AEP II, da Corregedoria das Comarcas do Interior e a 
Corregedoria Geral de Justiça para divulgação e o desenvolvimento das propostas 
elaboradas pelo Núcleo Socioambiental.  

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, acolheu e parabenizou os novos 
componentes que muito vem a acrescentar ao trabalho desenvolvido pela 
Unidade.  

Fica designado o próximo dia 28.03.2022, às 14h30 para uma nova reunião.   
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: 16h40.  

 


