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Ata de Reunião – Outubro/2022 
 

 

Data: 24/10/2022 Hora: 14:30 Local: Aplicativo Lifesize 

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 

Presentes: Magistrados: Juízas Ana Cláudia Silva Mesquita Braid, Marina 

Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, Renata Mirtes Benzano de 

Cerqueira, 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 Cássio José Barbosa Miranda (CCI) 

 

Servidores: Fabrício Nascimento Ferreira (SEAD), Lígia Matos (DPG) e 

Sarah Reis (DPG), Luciane Laborda (SEPLAN), Maurício de Oliveira e 

Silva (CTJUD), Vanessa Travessa (representada pela Drª Bárbara 

Magalhães - AAS), Drª Leonice Salgado (CDESC), Marcos Alcântara 

(SEJUD), Jorge Medrado Júnior (DSP) e José Romilson Mascarenhas 

(Núcleo Socioambiental). As ausências foram devidamente justificadas. 

Ausentes:  Devidamente justificados.  

Tema: Direcionamento estratégico para o desempenho sustentável na Corte baiana. 

Aos 24 dias do mês de outubro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, na Sala de 

Reunião Virtual do Aplicativo Lifesize, teve início a 10ª 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, Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, Renata 

Mirtes Benzano de Cerqueira, Laura Scalldaferri Pessoa, Rita de Cássia Ramos de 

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

Gilberto Bahia de Oliveira, Cássio José Barbosa Miranda. Os servidores Fabrício 

Nascimento Ferreira (SEAD), Lígia Matos (DPG) e Sarah Reis (DPG), Luciane 

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

(representada pela Drª Bárbara Magalhães - AAS), Drª Leonice Salgado (CDESC), 

Marcos Alcântara (SEJUD), Jorge Medrado Júnior (DSP) e José Romilson 

Mascarenhas (Núcleo Socioambiental). As ausências foram devidamente 

justificadas. 

Iniciando os trabalhos, a Desembargadora Maria de Fátima saudou os presentes 

anunciando a pauta a ser discutida. Na ordem foram apresentados os seguintes 

temas: Entrega de hortaliças ao Lar VIDA e ao Núcleo de Apoio ao Combate do 

Câncer Infantil (NACCI); Estruturação do Núcleo Socioambiental para novos 

servidores; Plantio de Mudas no Dia da Árvore (21). 

Noticiou a aprovação do Decreto TJBA nº 723/2022 que versa sobre a redução de 

impressão de documentos e uso de impressoras no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado da Bahia. Na ocasião, parabenizou a todos pelo êxito.  
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Dada palavra ao Dr. Fabrício Ferreira, ressaltou as hipóteses de exceção ao uso de 

impressoras a serem informados à Secretaria Geral da Presidência (SGP), 

adequação acolhida por todos.  

Dando continuidade, a Coordenadora divulgou o encerramento das análises dos 

Processos de obras e construções recebidos pelo sistema SIGA. Em sequência, 

pontuou a obediência à Resolução nº 400/2021 e ao Guia de Contratações 

Sustentáveis desta Corte, mediante avaliação da competência e conveniência pela 

Mesa Diretora.  

A Coordenadora do Núcleo Socioambiental informou a realização do curso de 

elaboração do Plano de Compensação Ambiental em parceria com a UNICORP, 

nos termos da Resolução CNJ nº 400/2021.  

Comunicou o recebimento da análise dos indicadores sustentáveis pela Comissão 

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

Submeteu o parecer elaborado por Drª Marina Rodamilans, com acréscimos da 

Drª Laura Scalldaferri, que destacaram a relevância da educação ambiental 

contínuo e frequente para melhores resultados, a exemplo das campanhas 

veiculadas com apoio da ASCOM. 

Drª Marina Rodamilans propôs a elaboração de material informativo a fim de 

conscientizar os usuários para sensibilizar sobre as metas sustentáveis a serem 

alcançadas. 

Drª Renata Cerqueira e Drª Ana Cláudia Mesquita trouxe aos presentes exemplos 

adotados durante as atividades forenses para o acompanhamento do consumo nas 

Unidades em que atuam. 

Dr. Jorge Medrado elucidou sobre as variações envolvidas nos processos de 

aquisição e transporte dos insumos para Capital e Interior. Sugeriu com a SETIM 

a possibilidade de estabelecer cotas para impressão. 

A Desembargadora Maria de Fátima indicou que na Resolução TJBA nº 723/2022 

dispõe desta compreensão. 

Dada a palavra para Drª Luciane Laborda, apresentou o “Checklist” de 

cumprimento normativo da Resolução CNJ nº 400/2021, destacando o Plano de 

Ações que visa contribuir para o avanço dos indicadores sustentáveis. 

De igual modo, pontuou a necessidade de obedecer às metas avaliadas pelo 

Prêmio CNJ de Qualidade, tendo a SEPLAN como suporte de desenvolvimento e 

as Unidades para o direcionamento técnico. 

Dr. Fabrício Ferreira pontuou sobre o déficit de profissionais para o atendimento 

das demandas do Plano de Ações, destacando a prioridade ao processo de 
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inventário dos bens móveis. Ressaltou, na ordem, as principais demandas 

envolvendo o setor administrativo, visando adequar à Nova Lei de Licitações, 

considerando a limitação de recursos humanos para o acompanhamento das 

metas contidas no Plano de Ações. 

Desembargadora Maria de Fátima ofereceu a estrutura do Núcleo e seus 

servidores para auxílios necessários, com apoio da SEPLAN.  

Em seguida, anunciou o resultado dos questionários respondidos pelos juízes no 

ano de 2020 e 2021, bem como a elaboração de novo questionário a ser enviado 

aos Juízes e a reunião liderada pelo TJRO para compartilhamento de informações 

visando aprimorar os cálculos dos indicadores de sustentabilidade realizados pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Dr. Cássio Miranda informou sobre o envio dos cartazes de propaganda de 

conscientização sobre consumo sustentável para comarcas da região Norte do 

Estado em continuidade às práticas da Corregedoria das Comarcas do Interior.  

Dr. Gilberto Bahia solicitou o registro dos agradecimentos e elogios à assessoria 

desempenhada pelo servidor Matheus Honorato Oliveira durante o período de 

substituição da Coordenadora da Unidade, nos termos do Decreto TJBA nº 

607/2022, destacando a atenção, o comprometimento e a seriedade.  

Desembargadora Maria de Fátima parabenizou Dr. Gilberto Bahia e Drª Laura 

Scalldaferri pelos trabalhos desenvolvidos durante o período de afastamento, por 

motivo de gozo de férias, reforçando a contribuição de todos os integrantes para o 

sucesso do Núcleo Socioambiental, a ser mencionado nas respectivas fichas 

funcionais. 

Drª Leonice Salgado registrou a possibilidade da Unidade Gestora local imprimir e 

divulgar as campanhas sustentáveis pelos Administradores. 

Dr. José Romilson propôs a veiculação de material informativo contendo notícia 

sobre a pesquisa sustentável com Magistrados a fim de anunciar os próximos 

eventos sobre o tema.  

Por fim, a Coordenadora do Núcleo Socioambiental, Desembargadora Maria de 

Fátima Carvalho, agradeceu a todos os participantes pelo comparecimento e 

colaboração frequentes, simbolizando o esforço conjunto de uma equipe eficiente. 

Ficou acordado entre os presentes a designação do próximo dia 21.11.2022, às 

14h30, 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 

 


