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Ata de Reunião – Novembro/2022 
 

 

Data: 21/11/2022 Hora: 14:30 Local: Aplicativo Lifesize 

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 

Presentes: Magistrados: Juízas Ana Cláudia Silva Mesquita Braid, Laura Scalldaferri 

Pessoa, Rita de Cássia Ramos de Carvalho (representada pela servidora 

Maria Clara Cosmo – AEP II) e os Juízes Gilberto Bahia de Oliveira e 

Raimundo Nonato Borges Braga. 

 

Servidores e Servidoras: Lígia Matos e Sarah Reis (DPG), Luciane 

Laborda  e Cristina Cunha (SEPLAN), Maurício de Oliveira e Silva 

(CTJUD), Vanessa Travessa (AAS), Marcos Alcântara (representado pela 

Servidora Liz Oliveira Souza - SEJUD), Moisés Bisesti (ASCOM), Drª 

Leonice Salgado (CDESC), Jorge Medrado Júnior (DSP) e José Romilson 

Mascarenhas (Núcleo Socioambiental). As ausências foram devidamente 

justificadas. 

Ausentes:  Devidamente justificados.  

Tema: Dinâmicas dos trabalhos estabelecidos para o ano de 2022. 

Aos 21 dias do mês de novembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, na Sala de 

Reunião Virtual do Aplicativo Lifesize, teve início a 11ª reunião do Núcleo 

Socioambiental (2022) onde presentes estavam: a Desa. Maria de Fátima Silva 

Carvalho, Coordenadora do referido Núcleo e seus componentes: Juízas Ana 

Cláudia Silva Mesquita Braid, Laura Scalldaferri Pessoa, Rita de Cássia Ramos de 

Carvalho (representada pela servidora Maria Clara Cosmo – AEP II) e os Juízes 

Gilberto Bahia de Oliveira e Raimundo Nonato Borges Braga. Os servidores e 

servidoras Lígia Matos e Sarah Reis (DPG), Luciane Laborda  e Cristina Cunha 

(SEPLAN), Maurício de Oliveira e Silva (CTJUD), Vanessa Travessa (AAS), Marcos 

Alcântara (representado pela Servidora Liz Oliveira Souza - SEJUD), Moisés Bisesti 

(ASCOM), Drª Leonice Salgado (CDESC), Jorge Medrado Júnior (DSP) e José 

Romilson Mascarenhas (Núcleo Socioambiental). As ausências foram devidamente 

justificadas. 

Iniciando os trabalhos, o Juiz Gilberto Bahia saudou os presentes anunciando a 

pauta a ser discutida. Na ordem foram apresentados os seguintes temas: Entrega 

de Hortaliças ao Lar Vida, Envio de Pesquisa de Sustentabilidade aos Magistrados 

e Magistradas do TJBA e envio de Ofício à Presidência desta Corte solicitando 

designação de Servidores para acompanhar o desligamento de equipamentos ao 

final do expediente.  

Noticiou a análise do Projeto do Novo Fórum de Alagoinhas/BA, com a relatoria da 

Juíza Renata Cerqueira, com apoio do servidor do Núcleo Socioambiental, Dr. José 

Romilson.  
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Anunciou o recebimento da análise dos indicadores sustentáveis pela Comissão 

Interna do Núcleo Socioambiental, com debate sobre o diagnóstico obtido. 

Dada a palavra ao Dr. José Romilson, subsidiou a remessa dos dados à Comissão 

interna, bem como o suporte aos Processos SIGA referentes às novas obras e 

construções. 

Dr. Gilberto Bahia ressaltou o cuidado de unificar os pareceres, de modo a 

direcionar, adequadamente, os posicionamentos emitidos pela Unidade 

Sustentável. 

Dando continuidade, divulgou as campanhas previstas para o mês de dezembro, 

com intensificação dos projetos em parceria com a ASCOM. 

A Coordenadora pontuou a necessidade do recebimento do Plano de Ações do 

PLS da SEAD, por envolver tema sensível ao desempenho de sustentabilidade da 

Corte baiana.  

Atualizou as práticas com base no Checklist da Resolução CNJ nº 400/2021 

elaborado pela Secretaria de Planejamento desta Corte, sobretudo para 

atualização do Plano de Logística Sustentável (PLS). 

Noticiou a proposta de Termo de Cooperação com outro Tribunal para 

compartilhamento de conhecimentos relativos aos indicadores sustentáveis.  

Drª Maria Clara Cosmo comunicou o andamento do Termo de Cooperação que 

está em trâmite na Consultoria Jurídica da Presidência. 

Ressaltou a intensificação das campanhas no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

da Bahia a serem inseridas até o recesso forense.  

Dada palavra ao Dr. Moisés Bisesti, sinalizou sobre a disponibilidade da Assessoria 

de Comunicação para veicular os projetos e ações necessários. Trouxe aos 

presentes a demanda por alternativas ao uso de copos pelo público externo. 

Dr. Raimundo Braga sugeriu proposta de notícia envolvendo as vantagens da 

economia do uso de plástico pelo Tribunal. 

Ressaltou a importância do retorno da SEAD para emissão de parecer referente à 

proposta submetida à Presidência do TJBA sobre o uso de copos plásticos e água 

envasada, a fim de possibilitar as considerações da Mesa Diretora sobre o tema. 

A Coordenadora do Núcleo Socioambiental agradeceu a colaboração dos 

servidores em atenção ao Dr. José Romilson pela elaboração dos planos de 

jardinagem, bem como da análise estatística mensal do consumo de água e 

energia elétrica. 
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Dr. José Romilson comunicou aos presentes sobre o encerramento da COP27 

trazendo as principais discussões da ocasião. 

Drª Leonice Salgado cumprimentou os presentes, pedindo desculpas pelo atraso 

por conta do envolvimento com as atividades da CDESC, estando disponível para 

os próximos projetos de sustentabilidade.  

Dr. Gilberto Bahia atualizou sobre os trabalhos do CEJUSC Socioambiental que 

dispõe de servidor habilitado, aguardando o recebimento dos processos a serem 

enviados pelos Magistrados para as próximas audiências. 

Na oportunidade, apresentou o Projeto “Bahia Viva”, sugerindo a participação dos 

integrantes para o envolvimento com o tema, de compatibilidade com as práticas 

defendidas pelo Núcleo Socioambiental.  

Desembargadora Maria de Fátima Carvalho reforçou a importância da participação 

dos Magistrados e Magistradas das comarcas atendidas pela referida Unidade para 

o fortalecimento do projeto CEJUSC Socioambiental. 

Anunciou o convite para realização de nova aula preparatória para os novos Juízes, 

a ser realizada no mês de janeiro, convidando os integrantes a participarem. 

Por fim, agradeceu a participação de todos pelo contínuo envolvimento com a 

causa socioambiental. 

Ficou acordado entre os presentes a designação do próximo dia 12.12.2022, às 

10h, na modalidade virtual, 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: 16h 

 


