
                                                                                    
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião   
Data: 07/07/2020 Hora: 14:30 Local: Sala Virtual – Aplicativo “Lifesize”

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho

Presentes: Magistrados:  Juíza  Ana  Cláudia  Silva  Mesquita;  Juíza  Laura  Scaldafferi
Pessoa; Juíza Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva; Juiza Renata Mirtes
Benzano de Cerqueira; Juiz Gilberto Bahia de Oliveira; Juiz. Raimundo Nonato
Borges Braga; 
Servidores:  Dr.  José  Romilson  Mascarenhas  (SEPLAN);  Dr.  Leandro  de
Andrade Ferreira (DSG); Dr. Wilian de Novaes Coutinho (DEA); Dra. Juliana
Nunes Serva (SEAD); Dra. Ana Tereza Cincurá de Souza Dantas (CTJUD); Dr.
Jorge Medrado Júnior (DSP) e Matheus Honorato dos Santos Oliveira (NSA).

Ausentes:  

Assunto Tratado: Plano de Ação pautado nos 17 Objetivos Agenda 2030 da ONU.

Aos 07 dias do mês de julho de 2020, às 14horas e 30 minutos, teve início a 4ª reunião virtual do
Núcleo Socioambiental,  organizada pela  SETIM, onde presentes  estavam: a Desa.  Maria  de
Fátima Silva Carvalho, Coordenadora do referido Núcleo e seus componentes: Dra. Ana Cláudia
Silva Mesquita, Dr. Gilberto Bahia de Oliveira, Dra. Laura Scaldaferri Pessoa, Dra. Marina Ro-
damilans de Paiva Lopes da Silva, Dra. Renata Mirtes Benzano de Cerqueira, Dr. Raimundo No-
nato Braga, Dr. José Romilson Mascarenhas (representando a SEPLAN), Dr. Leandro de Andra-
de Ferreira (Diretor da DSG), Dr. Wilian de Novaes Coutinho (representando a DEA), Dra. Juli-
ana Nunes Serva (representando a SEAD), Dra. Ana Tereza Cincurá de Souza Dantas (represen-
tando a  Controladoria do Judiciário - CTJUD) e Dr.  Jorge Medrado Júnior  (representando a
DSP). As ausências foram justificadas devidamente.
Iniciando os trabalhos, teve a palavra a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho para
noticiar sobre o Prêmio de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2020, destacan-
do a necessidade de atualização dos dados de cada setor do Poder Judiciário do Estado da Bahia
(PJBA) para submissão ao referido Conselho, observada a Portaria nº 88 deste. Houve, também,
a ênfase para o convite do Dr. Pedro Vivas, Secretário de Planejamento e Orçamento, à Reunião
de desdobramento da Estratégia, voltada ao Planejamento Estratégico do PJBA para o sexênio
2021-2026, através do qual serão verificados os objetivos da Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas (ONU).  
Dada a palavra à Dra. Renata, houve o destaque para a abordagem dos objetivos da Agenda
2030, pelo Núcleo Socioambiental, em caráter ampliado, utilizando os 17 (dezessete) objetivos,
de forma geral, durante as práticas. Esta ideia reforçada pela Desa. Maria de Fátima Silva Car-
valho que pontuou a utilização do trabalho da Agenda 2030, neste ano de 2020, em todas as
áreas de atuação do PJBA, sendo acolhido pelos demais presentes.
Dr. Gilberto, Dr. Romilson e Dra. Juliana indicaram sobre a importância do Prêmio de Qualida-
de do CNJ, mencionando sobre a pontuação dirigida às funções do Núcleo Socioambiental, bem
como a necessidade de conferência dos dados contidos no painel eletrônico, informando sobre a
inclusão de outros índices que servirão de auxílio para este Núcleo mediante encontro destes
com o Dr.  Rodrigo na próxima sexta-feira, 10/07/2020 a fim de analisarem sobre o referido
tema. 
Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho informa sobre a relevância da confecção do plano de tra-
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balho para os anos de 2020 e 2021, até a próxima reunião, fator pontuado pelo Dr. Raimundo
Nonato, que destacou sua necessidade, com a concordância dos presentes. 
Dr. Romilson apresentou informações sobre os parâmetros adotados para os cálculos referentes
à economia de água e energia elétrica, mencionando a economia substancial, com a questão das
restrições provocadas pela pandemia Covid-19, a adoção do teletrabalho, com o rodízio de ser-
vidores, sugerindo que o referido cálculo seja utilizado para outras áreas.
Dra. Laura Scaldaferri, Dr. Jorge Medrado e Dr. Leandro ressaltaram sobre a conversão dos va-
lores economizados para o consumo de materiais de proteção a serem utilizados no retorno às
atividades,  citando  a  relevância  da  gestão  participativa  dos  setores.  Houve  o  destaque  do
CDESC que, em meados de março/abril, adquiriu materiais de EPI das unidades descentraliza-
das, aos poucos,  para atender  às necessidades.  Em conjunto,  restou pontuada a mudança do
layout dos espaços do PJBA para possibilitar o distanciamento. Outro exemplo apontado foi da
doação, pela SENAI – CIMATEC, de máscaras, 360 litros de álcool e 200 máscaras “face shi-
eld” aos servidores que estiverem em trabalho presencial neste momento, como forma de econo-
mia.
Dra. Laura trouxe notícia sobre a pesquisa junto à população laboral do PJBA que, em maioria,
demonstrou desejo à implementação do teletrabalho, reforçada pelos demais presentes a possibi-
lidade de estudo para definirem o trabalho presencial e o teletrabalho, com economias de água,
luz, telefone e impressão. 
Dr. Wilian e o Engenheiro da DEA, Robson,  informaram sobre a suspensão dos serviços de
análise do projeto e suprimento financeiro, pela Coelba, para implementação da energia fotovol-
taica, sem custos ao Tribunal, em decorrência da pandemia. Apontam, ainda, sobre o planeja-
mento para instalação em 10 comarcas, de maior porte, desde que atendam aos critérios necessá-
rios, demandando o fornecimento de locais adequados para o serviço. Dr. Romilson ofereceu au-
xílio para os trabalhos de levantamento de dados relativos à temática.
Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho agradeceu aos membros pela participação na
campanha da Semana do Meio Ambiente e apresentou as próximas campanhas do mês de julho,
com destaque ao Dia do Engenheiro Florestal e da Proteção das Florestas, agradecendo à DEA,
pelo Dr. Bruno, pelos serviços prestados para a instalação da nova sala do Núcleo Socioambien-
tal. 
Encerrada a reunião, ficou designado o próximo dia 04/08/2020, às 14:30 para uma nova reuni-
ão.

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

Finalização: 16:30h.
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