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Ata de Reunião – janeiro/2023 
 

 

Data: 23/01/2023 Hora: 14:30 Local: Sala Virtual – Aplicativo “Lifesize” 

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 

Presentes: Magistrados e Magistradas: Juíza Ana Cláudia Mesquita, Juíza Laura 

Scalldaferri Pessoa, Juíza Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, 

Juíza Marta Moreira Santana, Juíza Renata Mirtes Benzano de 

Cerqueira, Juíza Liana Dumet (CGI), Juíza Rita de Cássia Ramos de 

Carvalho (representada pela Assessora Maria Clara Santa Bárbara), o 

Juiz Raimundo Nonato Borges Braga, Juiz Gilberto Bahia de Oliveira. 

 

Servidores e Servidoras: Dr. José Romilson Mascarenhas (NSA), Dr. 

Pedro Lúcio Silva Vivas (SEPLAN), Dr. Jorge Medrado Júnior (DSP), 

Marcos Alcântara (SEJUD), Drª Lígia Matos (DPG), Émile Rocha Rios 

Moreira (ASCOM), Vanessa Travessa (AAS). 

Ausentes: Devidamente justificados. 

Assuntos Tratados: Alinhamento dos Projetos para o ano de 2023 

Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 14 horas e 30 minutos, teve 

início a 1ª reunião virtual do Núcleo Socioambiental (2023), pelo aplicativo Lifesize, 

onde presentes estavam: a Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Coordenadora 

do referido Núcleo e seus componentes: Juíza Ana Cláudia Mesquita, Juíza Laura 

Scalldaferri Pessoa, Juíza Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, Juíza Marta 

Moreira Santana, Juíza Renata Mirtes Benzano de Cerqueira, Juíza Liana Dumet 

(CGI), Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho (representada pela Assessora Maria 

Clara Santa Bárbara), o Juiz Raimundo Nonato Borges Braga, Juiz Gilberto Bahia 

de Oliveira e os Servidores: Dr. José Romilson Mascarenhas (NSA), Dr. Pedro Lúcio 

Silva Vivas (SEPLAN), Dr. Jorge Medrado Júnior (DSP), Marcos Alcântara (SEJUD), 

Drª Lígia Matos (DPG), Émile Rocha Rios Moreira (ASCOM), Vanessa Travessa 

(AAS).. 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: Projeto Núcleo Itinerante 

2023, Doação de produtos da horta ao Lar VIDA, Renovação do Projeto Vale Luz. 

Anunciou também a correção de link da pesquisa com Magistrados, proposta para 

combate ao desperdício de alimentos e doação de excedentes pelo TJBA, 

Processos de Novas Construções e Reformas, Programa de Capacitação dos 

Novos Juízes.  

Noticiou a economia do consumo de água e energia elétrica que totalizaram o valor 

de R$ 3.454.407,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e 

quatrocentos e sete reais), conforme dados apurados com auxílio técnico de Dr. 

José Romilson Mascarenhas.  

Aproveitando o ensejo, a Desembargadora Maria de Fátima Carvalho indicou a 

aferição do consumo mensal das cotas de impressão, bem como de telefonia 

individualizada a serem solicitados à SETIM, com base no Decreto Judiciário sobre 

o tema.  
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Propôs a criação de Comissões internas para eventos sustentáveis, cursos de 

capacitação, elaboração de Decretos e Atos Conjuntos e acompanhamento de 

Obras/Reformas. Comunicou o recebimento de link do CNJ para acompanhamento 

dos indicadores de desempenho sustentável fornecido ao CNJ, bem como da 

análise sobre o IDS e o Checklist para obediência à Resolução CNJ nº 400/2021. 

A Desembargadora Maria de Fátima atualizou o andamento do projeto de hortas e 

jardinagens, com o estudo de viabilidade da implantação de novo local situado no 

Almoxarifado da Corte baiana, convidando os presentes a participarem das 

entregas dos produtos às Instituições de Caridade beneficiadas. 

Dada palavra ao Dr. Gilberto Bahia, ressaltou a participação dos novos Juízes e 

Juízas ingressantes no TJBA, com boas expectativas de trabalho. 

Entre os presentes, ficou acordada a alteração das datas das próximas reuniões 

para os dias de terça-feira, à tarde, a partir do mês de fevereiro.  

A Desª Maria de Fátima reafirmou a importância desta reunião para alinhamento 

das funções atribuídas ao Núcleo Socioambiental durante os trabalhos a serem 

realizados no ano de 2023.  

Dada palavra ao Dr. Pedro Vivas, comunicou a realização de estudos sobre a 

metodologia, com reuniões e análises a fim de propor alternativas viáveis para 

refletir a eficiência dos Tribunais ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na 

ponderação final dos dados obtidos para concessão do Selo de Qualidade.  

Desª Maria de Fátima destacou a importância do banco de boas práticas para 

inclusão dos projetos em vigência do Núcleo Socioambiental, a exemplo do 

CEJUSC Socioambiental, com o envio de informações à AEP II para sugerir o envio 

dos processos aptos à atuação do órgão.  

Na oportunidade, Dr. Gilberto Bahia solicitou autorização para realizar contato com 

os Magistrados e Magistradas titulares das Comarcas atendidas a fim de propor a 

remessa dos autos envolvendo matéria socioambiental. 

Em sequência, Dr. Pedro Vivas pediu o registro da previsão orçamentária específica 

envolvendo o Núcleo Socioambiental, com orientação da Presidência às Unidades 

Gestoras a fim de indicarem os custos e despesas necessários à efetivação das 

boas práticas do Tribunal de Justiça. 

Drª Marta Moreira sugeriu o uso da referida verba para aquisição de mudas para 

plantios, utilizando a proposta da Desembargadora Maria de Fátima Carvalho 

envolvendo a parceria do Núcleo Socioambiental com demais órgãos públicos, 

como instrumento de compensação ambiental. 

Desembargadora Maria de Fátima Carvalho indicou a necessidade de atualização 

do Plano de Logística Sustentável, conforme previsão estabelecida na Resolução 

CNJ nº 400/2021, por meio de reuniões a serem marcadas oportunamente com 

auxílio da SEPLAN.  

Sobre o tema, Drª Marta Moreira sinalizou a importância da criação de grupo 

específico para elaborar os trabalhos envolvidos. 

Dr. Jorge Medrado trouxe atualizações sobre o andamento do Ato Conjunto dos 

copos plásticos, para o estudo de viabilidade pela DSG e CODIS, com previsão de 

retorno ao Núcleo Socioambiental para os próximos dias. 
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Na ordem, deu ciência aos presentes sobre a distribuição dos purificadores de 

água aos Fóruns das Comarcas do Interior e da Capital do TJBA, demandando a 

suplementação orçamentária à SEPLAN. 

Desembargadora Maria de Fátima Carvalho disponibilizou a leitura das Resoluções 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e legislação correlata, bem como das 

informações referentes ao Curso de Formação dos novos Juízes em parceria com 

a UNICORP.  

Desª. Maria de Fátima agradeceu a participação de todos os membros, ficando 

designado o próximo dia 07/02/2023, às 15h para uma nova reunião na modalidade 

virtual. 

 

Nada havendo a constar, encerramos a presente Ata. Eu, Matheus Honorato dos 

Santos Oliveira, cadastro 969.421-8, escrevi. 

Finalização: 15h50.  

 

 

 


