
                                                                                    
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião – mês Agosto/2020
Data: 04/08/2020 Hora: 14:30 Local: Sala Virtual – Aplicativo “Lifesize”

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho

Presentes: Magistrados:  Juíza  Ana  Cláudia  Silva  Mesquita;  Juiz  Gilberto  Bahia  de
Oliveira;  Juíza  Laura  Scaldafferi  Pessoa;  Juiz  Marcelo  Silva  Britto;  Juíza
Marina  Rodamilans  de Paiva  Lopes  da Silva;  Juíza Marta  Moreira  Santana;
Juiz.  Raimundo  Nonato  Borges  Braga  e  Juíza  Renata  Mirtes  Benzano  de
Cerqueira.

Servidores:  Dra.  Ana Tereza Cincurá de Souza Dantas  (CTJUD);  Dr.  Jorge
Medrado  Júnior  (DSP);  Dr.  José  Romilson  Mascarenhas  (SEPLAN);  Dra.
Juliana Nunes  Serva  (SEAD);  Dra.  Leonice Santos Salgado (CDESC);  Dra.
Lígia Pereira Matos (DPG); Dra. Marcela Valverde Gonzaga (AEPI II), Dra.
Vanessa  Santos  Travessa  (AAS)  e  Matheus  Honorato  dos  Santos  Oliveira
(NSA).

Ausentes:  

Assuntos Tratados: Alinhamento das ações do NSA no Plano de Estratégia do PJBA e uso
da rede de governança para as práticas sustentáveis

Aos 04 dias do mês de agosto de 2020, às 14horas e 30 minutos, teve início a reunião do Núcleo
Socioambiental, por meio virtual, onde presentes estavam: a Desa. Maria de Fátima Silva Carva-
lho, Coordenadora do referido Núcleo e seus componentes:  Juíza Ana Cláudia Silva Mesquita;
Juiz Gilberto Bahia de Oliveira; Juíza Laura Scaldafferi Pessoa; Juiz Marcelo Silva Britto; Juíza
Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva; Juíza Marta Moreira Santana; Juiz. Raimundo No-
nato Borges Braga e Juíza Renata Mirtes Benzano de Cerqueira,  Dra. Ana Tereza Cincurá de
Souza Dantas (CTJUD); Sr. Jorge Medrado Júnior (DSP); Dr. José Romilson Mascarenhas (SE-
PLAN); Dra. Juliana Nunes Serva (SEAD); Dra. Leonice Santos Salgado (CDESC); Dra. Lígia
Pereira Matos (DPG); Dra. Marcela Valverde Gonzaga (AEPI II), Dra. Vanessa Santos Travessa
(AAS). As ausências foram justificadas devidamente.
Iniciando os trabalhos, teve a palavra a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho que in-
formou, como pautas desta reunião: Alinhamento sobre o Planejamento Estratégico 2021/2026,
do Núcleo Socioambiental do PJBA; Envio dos dados da composição do Núcleo ao SEGESP,
através de formulário confeccionado para conferência e apreciação; Retorno do contato com a
Presidência,  representada pelo Juiz Fábio Alexsandro,  sobre as demandas de estruturação do
NSA, conforme discutido na última reunião extraordinária. Ainda, sobre a necessidade de enviar
Ofícios aos Juízes e Administradores dos Fóruns da Capital e do Interior, destacando a disponi-
bilidade e acesso ao Núcleo Socioambiental do PJBA para realização de ações conjuntas. 
Dada a palavra ao Juiz Gilberto Bahia, indicou sobre o envio das ideias compiladas pelo NSA ao
e-mail de Dr. Pedro Vivas para adaptação ao Plano Estratégico do PJBA e após, com o seu retor-
no, será desenvolvido o projeto propriamente dito. Dra. Marta, nesta linha, destacou aguardar a
respectiva resposta, também, para readequação do PLS aos itens de prioridade do PJBA. 
Desa. Maria de Fátima comunicou aos presentes que entrará em contato com Dr. Fábio Alexsan-
dro para obter maiores informações sobre as tratativas dirigidas à estruturação do NSA, com a
intenção de trazer as respostas necessárias no próximo encontro. 
Dra. Marta destacou, ainda, sua preocupação com os novos tempos, os impactos no trabalho so-
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cioambiental, a adoção de equipamentos adequados ao trabalho em domicílio, com a necessida-
de de obter informações no STJ para adaptá-las ao nosso ambiente de trabalho, inclusive realiza-
rá contato com Dr. Pedro Vivas neste sentido. 
Desa. Maria de Fátima falou sobre o trabalho realizado pelo NSA durante os anos de 2016 e
2017, no sentido de entrar em contato com juízes e administradores dos Fóruns da Capital e do
Interior para que obtenha informações sobre o trabalho realizado por eles. E, em virtude da pan-
demia, houve o impedimento da continuidade do trabalho programado, o que será resolvido para
avaliar de que forma haverá a atuação em conjunto, obtendo a concordância dos presentes. 
Dra. Renata, Dra. Marina e Dr. Raimundo reforçaram sobre a necessidade de sensibilização dos
Juízes e Administradores, destacando sobre a existência da rede de governança implementada
pelo Decreto nº 311/2019, atualmente ativo, através da qual os integrantes atuam como multipli-
cadores de ações, na qualidade de responsáveis regionais que interagem com a interface do Tri-
bunal, ideia acolhida pelos presentes. 
Dra. Renata sugeriu a elaboração de um canal de comunicação dos Núcleos Socioambientais dos
Tribunais brasileiros para direcionamento geral das ações estabelecidas e trocas de experiências,
aprovado pelos demais integrantes. 
Dr. Romilson apresentou detalhes sobre os cálculos de economia pelo PJBA, com o destaque na
concentração dos índices a partir do mês de abril, tendo maior impacto no mês de junho. Dra.
Marta e Dra. Laura reforçaram a inclusão do cálculo das compras dos materiais de consumo
para a análise do NSA, o uso de álcool em gel, aquisição de notebooks, reforçando a necessida-
de de capacitação dos colaboradores ao retorno das atividades. O Sr. Jorge Medrado informa so-
bre o atendimento às exigências nas contratações e compras pelo Tribunal e prometeu enviar os
dados sobre compras e contratos, de imediato.  
Desa. Maria de Fátima ressaltou a implementação de novas práticas, com o amparo do CNJ,
através da capacitação virtual com o auxílio da Assessora-Chefe de Gestão Socioambiental do
STJ, Ketlin Feitosa e a aferição de novos métodos para produtividade. Dra. Renata, Dra. Laura e
Sr. Jorge Medrado pontuaram sobre o uso de copos plásticos pelo público, em quantidade míni-
ma, bem como disponibilização de bebedouros acessíveis. 
Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho agradeceu a presença dos Colaboradores, in-
formando sobre o envio dos Ofícios direcionados aos Juízes e Administradores aos e-mails dos
componentes do NSA para análise e acréscimo de informações adequadas.
Encerrada a reunião, ficou designado o próximo dia 01/09/2020, às 14:30hs, para uma nova reu-
nião.

Nada havendo a constar, encerramos a presente Ata. Eu, Matheus Honorato dos Santos Oliveira,
cadastro 969.421-8, escrevi.

Finalização: 15:48h.
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