
                                                                               

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião – Julho/2021
Data: 13/07/2021 Hora: 14:30 Local: Sala Virtual – Aplicativo “Lifesize”
Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho
Presentes: Magistrados:  Juíza  Ana  Cláudia  Mesquita,  Juíza  Laura  Scaldafferi  Pessoa, 

Juíza  Marina  Rodamilans  de  Paiva  Lopes  da  Silva,  Juíza  Marta  Moreira 
Santana,  Juíza Renata Mirtes Benzano de Cerqueira,  Juiz Gilberto Bahia de 
Oliveira, Juiz Marcelo Britto, Juiz. Raimundo Nonato Borges Braga.
Servidores:  Dr.  José  Romilson  Mascarenhas,  Dra.  Vanessa  Travessa 
(representada  pela  Dra.  Bárbara  Magalhães  -  AAS),  Dra.  Ana  Cincurá 
(CTJUD), Dr. Fábio Aleksandro Costa Bastos (representado pela Dra. Marcela 
Gonzaga - AEPII).

Ausentes:  Dr. Maurício de Oliveira e Silva (CTJUD) – Justificado. 

Assuntos Tratados: Balanço das atividades desempenhadas no mês de junho/2021, com 
debates sobre as ações futuras e em curso do Núcleo Socioambiental

Aos 13 dias do mês de julho de 2021, às 14 horas e 30 minutos, teve início a 7ª 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 Mesquita, Juíza Laura Scaldafferi Pessoa, Juíza Marina Rodamilans de Paiva Lopes da 
Silva, Juíza Marta Moreira Santana, Juíza Renata Mirtes Benzano de Cerqueira, Juiz Gilberto 
Bahia de Oliveira, Juiz Marcelo Britto, Juiz. Raimundo Nonato Borges Braga, Dr. José Romil -
son Mascarenhas, Dra. Vanessa Travessa (representada pela Dra. Bárbara Magalhães - AAS),  
Dra. Ana Cincurá (CTJUD), Dr. Fábio Aleksandro Costa Bastos (representado pela Dra. Marcela 
Gonzaga - AEPII). Apenas a ausência de Dr. Maurício de Oliveira e Silva (CTJUD) foi devida-
mente justificada. 
Iniciando os trabalhos, a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho registrou o agradeci-
mento a todos durante as práticas realizadas, pontuando o esforço da equipe para o sucesso das  
atividades. Exaltou a inauguração do CEJUSC Socioambiental, com destaque nos principais Tri-
bunais, mediante veiculação de notícias com apoio da ASCOM/PJBA.  
Informou sobre a proposta de realização do “Webinário – ODS 14 Vida na Água” em atenção ao 
Plano de Ação; Campanha da “Semana do Meio Ambiente 2021”; Destinação de 2t de materiais  
recicláveis; Divulgação das Dicas Sustentáveis; Colheita da Horta do PJBA; Feira Virtual e noti-
ciou sobre todas as práticas do Núcleo com base nos ODS da Agenda 2030 da ONU no Portal do 
PJBA desde o ano de 2016.
Compartilhou a Resolução nº 400/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicada no 
mês de junho deste ano, que revogou a Resolução nº 201/2015 do mesmo órgão; o Projeto Sire-
neJUD, com indicação de Dr. Raimundo Braga para representar o Poder Judiciário do Estado da  
Bahia; o Projeto Vale Luz proposto pela Dra. Marcela Gonzaga (AEPII) e concurso de fotografi-
as sobre jardins e plantas ocorrido durante a Semana do Meio Ambiente. 
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Comunicou o recebimento de ofícios sobre o Prêmio de Qualidade CNJ 2021, convite para parti-
cipação do Curso de Formação de Juízes Substitutos e realização de pesquisas sobre uso de co-
pos plásticos pelos Tribunais brasileiros para elaboração de projeto no âmbito do Tribunal. 
Dada palavra à Dra. Laura Scalldaferri, trouxe aos presentes a proposta do Webinário, em anda-
mento, aguardando a disponibilidade dos palestrantes convidados para confirmação futura.
Dra. Marta Moreira explanou sobre o processo de elaboração do Plano de Logística Sustentável,  
com colaboração das Secretarias/Unidades que compõem o PJBA, estabelecendo o equilíbrio 
entre as demandas da Corte com mecanismos de economia,  adequando-se às Resoluções do 
CNJ. Após, informou sobre a submissão à SEAD para analisar a compatibilidade com o Plano  
Estratégico, à Secretaria Geral da Presidência para verificação dos dados e, por fim, à Comissão 
de Reforma do PJBA para publicação. 
Recomendou a união de esforços aos setores que compõem o PJBA para difusão das metas sus-
tentáveis. Propôs a divisão das funções pelos integrantes do Núcleo Socioambiental para acom-
panhamento dos índices obtidos pelas Secretarias. 
Dr. José Romilson ratificou estas declarações, reforçando a necessidade de encontrar caminhos  
para repensar sobre as mudanças climáticas, reduzindo os índices de pobreza e desigualdade so-
cial. Ponderou sobre o aumento das atividades operacionais das Unidades como impacto nos 
consumos de água e energia elétrica, motivando a busca por novos métodos de uso eficiente dos 
recursos naturais. 
Destacou a capacitação dos servidores sobre sustentabilidade como um requisito institucional e  
divulgação de campanhas educativas para sensibilização de todos.  
Desa Maria de Fátima pontuou a apresentação do material do PLS nas reuniões da Reunião de 
Análise da Estratégia - RAE, bem como elencou os Tribunais que não realizam compras de co-
pos plásticos desde o ano de 2015. Comunicou que o PLS é a bússola do Tribunal no gerencia-
mento de suas ações, destacando a participação dos servidores e das Secretarias nos encontros 
para possibilitar sua internalização.
Relembrou o direcionamento dos trabalhos do Núcleo para acompanhamento das ODS, com 
apoio de Dr. José Romilson para gestão das tarefas: 

1 – Água limpa e saneamento (Dra. Marta Moreira);
2 – Energia acessível e limpa (Dra. Ana Cláudia);
3 – Inovação e Tecnologia (Dr. Raimundo Braga);
4 – Infraestrutura (Dr. Marcelo Britto);
5 – Consumo Responsável (Dra. Marina Rodamilans); 
6 – Ações Sociais e Institucionais (Dra. Renata Mirtes);
7 – Informação e Controle (Dr. Gilberto Bahia);
8 – Projetos e Processos (Dr. Gilberto Bahia).

Desa. Maria de Fátima, Dra. Ana Cláudia Mesquita, Dra. Ana Cincurá, Dr. Raimundo Braga, 
Dra. Marta Moreira sugeriram a exposição dos principais tópicos no Portal do Poder Judiciário 
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do Estado da Bahia (PJBA), bem como para solicitar informações à COELBA a propósito da im-
plantação de energia fotovoltaica com a SEAD e a SEPLAN, fato acolhido pelos presentes.  
Desª Maria de Fátima coletou informações sobre o andamento do Questionário Socioambiental  
dirigido à SETIM, aguardando a confecção e finalização do layout do arquivo. 
Dr. Gilberto Bahia transmitiu atualizações sobre o CEJUSC Socioambiental, com a busca dos 
Magistrados das Comarcas integrantes para destinação dos processos à Unidade e indicação de 
conciliadores para início das atividades.
Drª Marcela Gonzaga compartilhou o Projeto “Vale Luz” da Coelba aos participantes, visando 
eficiência energética, com ideais sustentáveis e economia do seu consumo, conforme a demanda 
apresentada. Para o PJBA, a intenção é de realizar o Termo de Cooperação de Conduta, a exem-
plo da cidade de Mata de São João/BA, com apoio do Tribunal. 
Drª Bárbara Magalhães esclareceu aos presentes a finalização da Campanha “Mostre sua Horta”,  
divulgando aos componentes do Núcleo Socioambiental as imagens participantes e que foram 
apresentadas no Portal do Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA). Por fim, destacou os 
pontos que integraram o Plano de Contribuição da Assessoria de Assistência Social (AAS) inse-
rido no Plano de Logística Sustentável 2021-2026.
Dr. Raimundo, Dra. Marta, Dra. Renata, Dra. Marina trouxeram propostas para distribuição de 
mudas e indicações sobre campanhas com enfoque nos ODS da Agenda 2030 em conjunto com 
a Coordenadoria da Mulher do PJBA.  
Desa Maria de Fátima sugeriu a confecção de proposta a ser encaminhada à Presidência, seguin-
do os exemplos dos Tribunais Superiores, bem como base no Projeto de Lei nº 386/2021 da Câ-
mara dos Deputados para suspender a compra de copos plásticos nos processos licitatórios, pro-
posta acolhida pelos componentes presentes do Núcleo Socioambiental. 
Dr. Marcelo Britto indicou a campanha para aquisição de copos sustentáveis para ser presentea-
dos no Dia do Servidor e no Dia do Magistrado, com mensagem informativa de conscientização 
sustentável, também aprovada para adoção destas providências.   
Desa. Maria de Fátima agradeceu a participação de todos os membros, ficando designado o pró-
ximo dia 10/08/2021, às 14:30h para uma nova reunião.

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

Finalização: 16:50h.
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