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Ata de Reunião - Janeiro/2021
Data: 12/01/2021 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 Marta Moreira Santana, Juíza Marina Rodamilans de Paiva Lopes 
da  Silva,  Juíza  Marta  Moreira  Santana,  Juiza  Renata  Mirtes  Benzano  de 
Cerqueira,  Juiz  Gilberto  Bahia  de  Oliveira;  Juiz.  Raimundo  Nonato  Borges 
Braga, Juiz Marcelo Britto, Juiz Fábio Alexsandro Costa Bastos (AEP II – pela 
representante Sra. Marcela Gonzaga). 
Servidores:  Dr.  José Romilson Mascarenhas (SEPLAN); Dr.  Jorge Medrado 
Júnior (DSP), Dra. Vanessa Travessa (AAS), Dra. Juliana Nunes (SEAD)

Ausentes:  

Assunto Tratado: Elaboração de novas diretrizes para gestão 2021 do Núcleo 
Socioambiental

Aos 12 dias do mês de janeiro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, teve início a 1ª reunião virtual  
do Núcleo Socioambiental (2021), pelo aplicativo Lifesize, onde presentes estavam: a Desa. Ma-
ria de Fátima Silva Carvalho, Coordenadora do referido Núcleo e seus componentes: Juíza Ana 
Cláudia Silva Mesquita, Juíza Laura Scaldafferi Pessoa; Juíza Marina Rodamilans de Paiva Lo-
pes da Silva; Juíza Marta Moreira Santana, Juiza Renata Mirtes Benzano de Cerqueira, Juiz Gil-
berto Bahia de Oliveira; Juiz. Raimundo Nonato Borges Braga, Juiz Marcelo Britto, Juiz Fábio 
Alexsandro Costa Bastos (AEP II – pela representante Sra. Marcela Gonzaga), Dr. José Romil-
son Mascarenhas (SEPLAN), Dr. Jorge Medrado Júnior (DSP), Dra. Vanessa Travessa (AAS) e 
Dra. Juliana Nunes (SEAD). 
Iniciando os trabalhos, a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho desejou votos de ano 
novo aos presentes. Trouxe notícia sobre Termo de Compromisso firmado entre o PJBA e a CO-
ELBA para instalação de placas fotovoltaicas nas comarcas do Interior escolhidas pela empresa 
para experimentação inicial, cuja proposta foi efetuada por Dra. Marta Moreira e acolhida por 
este Núcleo, a ser noticiada pela ASCOM. Destacou as ideias e deliberações anteriores sobre os 
planos de trabalho baseadas nas 17 ODS da Agenda 2030 da ONU. 
Dada palavra à Dra. Renata Mirtes, informou sobre a relevância da realização de palestras virtu-
ais, com reforço do envio de ofícios aos juízes, além da coleta de dados e campanha para doação 
de cestas básicas e de higiene pessoal, com estímulos para criação de Certificado de Sustentabi-
lidade às Unidades que mais se destacarem. Dra. Ana Cláudia Mesquita sugeriu a inclusão do 
Certificado de Sustentabilidade para estímulo à participação dos Cartórios. 
Dra. Laura Scaldaferri indicou novas formas de convocação e estímulo para participação dos 
servidores e magistrados sobre as palestras indicadas. 
Dra.  Marina Rodamilans  sugeriu a  participação dos advogados e estudantes de direito,  com 
emissão de Certificados. Desa. Maria de Fátima informou sobre a possibilidade do Presidente do 
PJBA, Des. Lourival Trindade, participar de palestras sustentabilidade ambiental. 
Dr. Raimundo Braga comunicou sobre a possibilidade de aproveitamento do curso de ambienta-
ção dos novos magistrados para apresentar o Núcleo Socioambiental, convocando-os a aderirem 
à causa.
Dra. Laura Scaldaferri sugeriu conceder parte de sua aula já programada aos novos magistrados 
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para abordar  as principais do Núcleo Socioambiental, com a participação dos integrantes e da 
Coordenadora Desa. Maria de Fátima. 
Dr. Raimundo Braga e Desa Maria de Fátima sugeriram elaboração de questionário eletrônico 
sobre práticas socioambientais de economia das despesas de consumo de água e energia, impres-
são e internalização dos itens da Agenda 2030 nas Comarcas aos Magistrados e Servidores. Em 
seguida Dr. Raimundo sinalizou campanha de reciclagem com garrafas pet, copiando o modelo 
já visto em outras localidades. 
Dr. Gilberto pontuou a necessidade contínua de conscientização, com o envio de Ofício, questio-
nários e informações sobre os avanços propostos pelo Núcleo Socioambiental, como o uso do 
Sistema BI e a instalação das Placas Fotovoltaicas. 
Dra. Marta Moreira destacou a busca por novas diretrizes para atualizar a PLS. Dr. Gilberto in-
formou sobre confecção de Ofício à Presidência e às Secretarias com o fim de levantamento de 
demandas para atualização da PLS 2021-2024.
Dra. Laura e Dr. José Romilson informaram aos presentes sobre o levantamento de dados dos 
materiais produzidos pela Diretoria de Saúde do PJBA destinados ao Questionário Sustentável  
do CNJ. 
Desa Maria de Fátima pontuou sobre a utilização do sistema BI para coleta de índices/indicado-
res socioambientais, com utilização detalhada dos dados para necessária divulgação. 
Apresentou aos presentes a proposta de Projeto de Compostagem de materiais orgânicos, assim 
como Projeto de Jardinagem do Fórum do Imbuí e da Sede do PJBA. 
Dra. Marcela Gonzaga sinalizou sobre a possibilidade de contato com a LIMPURB para obter 
informações sobre acerca da coleta de garrafas pets e conversão em materiais. 
Dra. Juliana Nunes apresentou aos presentes a atuação da SEAD e da SETIM na elaboração da  
proposta do questionário eletrônico, ficando à disposição para viabilizar o projeto. 
Dr. Raimundo convidou Dr. Gilberto para realizarem reunião com Dr. Jorge Medrado sobre o in-
ventário de mobiliário do TJBA, com base em sugestão apresentada durante encontro do mês de 
Dezembro/2020. 
Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho agradeceu a participação de todos os mem-
bros, ficando designado o próximo dia 09/02/2021, às 14:30 para uma nova reunião.

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

Finalização: 15:40h.
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