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Ata de Reunião – Março/2022 
 

Data: 28/03/2022 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, 
Renata Mirtes Benzano de Cerqueira, Laura Scaldaferri Pessoa e Rita de 
Cássia Ramos de Carvalho (AEP II – Assuntos Institucionais); os Juízes 
Anderson de Souza Bastos (Corregedoria Geral de Justiça), Raimundo 
Nonato Borges Braga, Gilberto Bahia de Oliveira. 
 
Servidores: Fabrício Nascimento Ferreira (SEAD), Ricardo Neri Franco 
(representado pelo Dr. Paulo Vinícius Santos COATE/SETIM), Pedro Lúcio 
Silva Vivas (representado pela 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, Maurício de Oliveira e Silva (CTJUD), Leonice Santos Salgado 
(CDESC). 

Ausentes:  Devidamente justificados.  

Tema: Desenvolvimento e Acompanhamento das atividades propostas ao exercício 
de 2022 

Aos 28 dias do mês de março de 2022, às 14 horas e 30 minutos, teve início a 3ª 
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, Renata Mirtes Benzano de Cerqueira, Laura Scaldaferri 
Pessoa e Rita de Cássia Ramos de Carvalho (AEP II – Assuntos Institucionais); 
os Juízes Anderson de Souza Bastos (Corregedoria Geral de Justiça), Raimundo 
Nonato Borges Braga, 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 (representado pela 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, Maurício de Oliveira e Silva (CTJUD), 
Leonice Santos Salgado (CDESC). As ausências foram devidamente justificadas.  

Iniciando os trabalhos, a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 
agradeceu a participação dos presentes, anunciando os seguintes temas da 
reunião: Acompanhamento no sistema SIGA dos Expedientes enviados e 
recebidos; Atualizações sobre o Plano de Logística Sustentável, Comissão 
Gestora do PLS e CEJUSC Socioambiental.  

Anunciou também o envio de Relatório de Desempenho do PLS 2021, Projetos de 
cursos de capacitação; Aprovação de Projeto com a Universidade Federal da 
Bahia, Plantio de Mudas frutíferas e não-frutíferas, Campanhas, Reunião com a 
CSERV sobre coleta seletiva.  

Cientificou sobre o andamento das ações em curso baseados pelos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações 
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Unidas, bem como a reunião com o representante do setor responsável pelo 
fornecimento de água à Corte para elaboração de propostas que visem otimizar o 
consumo na Sede do Poder Judiciário do Estado da Bahia, inclusive com revisão 
de torneiras e descargas.  

Propôs aos presentes a escolha de dia semanal para reuniões, ficando acordado 
entre os presentes os dias de segunda-feira.  

Comunicou a reunião ocorrida com a Presidência, abordando os seguintes temas: 
Participação do Núcleo Socioambiental nas reuniões da análise de estratégia; 
Expediente sobre a extinção do uso de copos plásticos; Estudos iniciais sobre o 
uso de energia elétrica nas salas da Sede do Poder Judiciário após o expediente.  

Dr. Jorge Medrado informou o recebimento das canecas confeccionadas como 
medida de redução de uso dos copos plásticos, entregues no dia 23/03/2022, as 
quais se encontram em fase de conferência para respectiva entrega.  

Dr. Raimundo Braga sugeriu a realização de solenidade, com participação da 
Mesa Diretora e dos integrantes do Núcleo Socioambiental, para entrega das 
canecas, bem como elaboração de material informativo para esclarecimentos.   

A Desª Maria de Fátima Carvalho agradeceu o envio dos dados mensais de 
sustentabilidade, destacando a sua importância para análise e apuração pelo 
Conselho Nacional de Justiça. 

Dada a palavra ao Dr. Fabrício Nascimento, esclareceu as informações 
necessárias em relação ao envio dos dados de sustentabilidade e o recebimento 
de comunicado da Presidência da Corte solicitando desligamento dos aparelhos 
elétricos e eletrônicos das salas da Sede, sugerindo elaboração de matéria 
jornalística sobre o tema em parceria com o Núcleo Socioambiental.   

Dra. Rita Ramos comunicou a adoção das providências necessárias pela 
Presidência do Poder Judiciário do Estado da Bahia, por meio de Expediente 
SIGA, da lavra do Núcleo Socioambiental e recebido pela AEP II, para o 
desligamento de aparelhos elétricos, com remessa de ofício às Secretarias, 
Assessorias, Gabinetes dos Juízes e Desembargadores, bem como Servidores 
dando ciência sobre a ação.  

Na oportunidade, informou aos presentes a remessa de comunicado à SEPLAN 
sobre a participação do Núcleo Socioambiental nos temas afins.  

A Desª Maria de Fátima pontuou a relevância do projeto de controle do consumo 
de energia elétrica pelos servidores, com intensificação de campanhas com apoio 
da Assessoria de Comunicação (ASCOM), assim como a fiscalização pela 
Secretaria de Administração (SEAD). 

Trouxe notícias sobre a ronda efetuada no último final de semana, verificando 
salas com luzes acesas em diversos locais dos prédios que compõem a Sede do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia.  

De igual modo, comunicou o retorno positivo da implantação do projeto pelos 
integrantes da Mesa Diretora, agradecendo a colaboração efetiva e diária da AEP 
II na execução das atividades do Núcleo Socioambiental.  

Dra Marta Moreira, Dra Renata Cerqueira e Dr. Raimundo Braga sugeriram a 
elaboração de comunicado solicitando a indicação de profissional, por meio de 
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escala de rodízio, para desligamento das redes de energia elétrica nas Unidades 
como forma de conscientização sobre seu uso. 

Desª Maria de Fátima Carvalho e Dr. Maurício de Oliveira e Silva propuseram a 
adoção do desligamento automático das salas após o expediente. 

Destacaram a necessidade de retirada de impressoras coloridas nas novas 
contratações do Poder Judiciário, por meio de aluguel e compras, sob suporte da 
Secretaria de Tecnologia e Informação (SETIM). Pontuaram a vigência da 
Resolução CNJ nº 347, que versa sobre a governança das contratações.  

Drª Marta Moreira reiterou a vigência de decretos elaborados pela Presidência da 
Corte que indicam a redução do uso de impressoras coloridas.  

Dr. Paulo Vinícius Santos esclareceu sobre o uso de impressoras coloridas, com 
enfoque para a elaboração de Termo de referência de aquisições por meio do 
outsourcing, com atenção às determinações em vigor e os estudos envolvidos 
para retirada de impressoras coloridas, pontuando as resistências que demandam 
maior consenso e controle de uso.  

Pontou a existência do sistema de stand by ou desligamento automático, para 
programação dos computadores em uso pelo Poder Judiciário.  

Desª Maria de Fátima Carvalho e Dr. Raimundo sugeriram o envio de expediente 
à SETIM para levantamento de informações sobre o uso de impressoras coloridas 
e programação do uso dos equipamentos da Corte baiana, cujo resultado será 
dirigido à Presidência para adoção das medidas em razão da Resolução CNJ nº 
400/2021.   

Dra. Ana Cláudia Mesquita reforçou a inteligência de Resolução presidencial sobre 
o tema, a partir do recolhimento de impressoras coloridas nas Unidades.  

Dr. José Romilson comunicou aos presentes sobre a participação do Núcleo 
Socioambiental na reunião da Governança Colaborativa com a SEPLAN.  

Desª Maria de Fátima e Drª Marta Moreira reforçaram a participação da SETIM na 
elaboração das propostas à Governança Colaborativa, por meio de projetos que 
envolvem as práticas de sustentabilidade, bem como o acompanhamento integral 
do Plano de Logística Sustentável a fim de possibilitar o avanço no desempenho 
na concessão do Selo CNJ de Qualidade.  

Drª Marta Moreira indicou a participação das Unidades e Secretarias para 
intensificar a adoção do Plano de Logística Sustentável, por meio de capacitações, 
para conferir maior envolvimento dos setores durante a execução dos projetos.  

Drª Luciane Laborda deu ciência sobre o andamento das demandas estratégicas 
e as iniciativas relacionadas, com realização de atividade durante os dias 04 a 07 
de abril, com priorizações conforme os critérios.  

Desª Maria de Fátima abordou a participação da COELBA para tratativas de ajuste 
para implantação do projeto de energia fotovoltaica nas Unidades do Poder 
Judiciário da Bahia, mediante avaliação da viabilidade.  

Sobre o CEJUSC Socioambiental, Dr. Gilberto comunicou a designação de 
conciliadores para a Unidade durante esta semana, possibilitando a marcação das 
audiências.  
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Outros assuntos foram discutidos, como: Projetos de Energia Fotovoltaica, 
reaproveitamento de Lixo Têxtil e o Núcleo Itinerante.  

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

Ficou designado o próximo dia 11.04.2022, 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: 16h50.  

 


