
                                                                                

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Ata de Reunião – Outubro/2021

Data: 05/10/2021 Hora: 14:30 Local: Sala Virtual – Aplicativo “Lifesize”
Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho
Presentes: Magistrados: Juíza Ana Cláudia Mesquita, Juíza Laura Scalldafferi Pessoa,

Juíza Marina Rodamilans  de Paiva  Lopes  da Silva,  Juíza  Renata  Mirtes
Benzano  de  Cerqueira,  Juiz  Gilberto  Bahia  de  Oliveira,  Dr.  Raimundo
Nonato Borges Braga, Juiz Marcelo Britto. 

Servidores:  Dr.  José  Romilson  Mascarenhas,  Dra.  Vanessa  Travessa
(AAS), Dr. Fábio Aleksandro Costa Bastos (representado pela Dra. Marcela
Gonzaga  –  AEPII), Dr.  Jorge  Medrado  (DSP),   Dra.  Leonice  Salgado
(CDESC).

Ausentes:  

Assuntos Tratados: Avanços durante o ano de 2021, divulgação de projetos e
apresentação de informações sobre os índices de consumo nos últimos 12 meses. 

Aos 05 dias do mês de outubro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, teve início a 10ª
reunião  virtual  do  Núcleo  Socioambiental  (2021),  pelo  aplicativo  Lifesize,  onde
presentes  estavam:  a  Desa.  Maria  de  Fátima  Silva  Carvalho,  Coordenadora  do
referido  Núcleo  e  seus  componentes:  Juíza  Ana  Cláudia  Mesquita,  Juíza  Laura
Scalldafferi Pessoa, Juíza Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva, Juíza Renata
Mirtes Benzano de Cerqueira, Juiz Gilberto Bahia de Oliveira, Dr. Raimundo Nonato
Borges Braga, Juiz Marcelo Britto e os servidores: Dr. José Romilson Mascarenhas,
Dra. Vanessa Travessa (AAS), Dr. Fábio Aleksandro Costa Bastos (representado pela
Dra. Marcela Gonzaga – AEPII), Dr. Jorge Medrado (DSP),  Dra. Leonice Salgado
(CDESC). As ausências foram devidamente justificadas. 
Iniciando os trabalhos, a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho agradeceu
a participação dos presentes,  informando a pauta elaborada para este encontro. Na
ordem, foram indicados os seguintes temas:  Acompanhamentos no Sistema SIGA,
Atualizações sobre o CEJUSC Socioambiental, últimas informações sobre Webinário
ODS 14 (Vida na Água), Convite ao Núcleo Socioambiental para ministrar palestra
aos estagiários de Pós-Graduação, informações sobre consumo e redução de gastos de
água e energia elétrica. 
Anunciou  sobre  o  andamento  do  PLS  2021-2026,  Questionário  Socioambiental,
eventos ocorridos durante o mês de setembro/2021, projeto de energia fotovoltaica e
campanhas previstas para o mês de outubro/2021. 
Dada  palavra  ao  Dr.  Gilberto  Bahia,  informou  sobre a  estruturação  do  CEJUSC
Socioambiental,  com fila  processual do  sistema  PJE devidamente elaborada  para
recebimento automático dos processos.
Dra.  Renata  e  Dra  Marina  sugeriram  a  possibilidade  de  envio  de  ofício  aos
Magistrados, via AEPII, informando o funcionamento do CEJUSC Socioambiental,
sugerindo o envio de processos  aptos  a conciliação por  Mediadores/Conciliadores
habilitados,  estando  a  Unidade  à  disposição  para  recebimento  dos  processos  de
temática socioambiental, na competência territorial das Comarcas da Baía-de-Todos-
os-Santos e Região Metropolitana de Salvador (RMS), cuja manifestação foi acolhida
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pelos presentes. 
Desª  Maria  de Fátima  trouxe esclarecimentos  sobre a  condução dos  trabalhos  do
Webinário ODS 14, com agendamento de reunião com o Cerimonial  para os devidos
fins.  De  igual  modo,  sinalizou  sobre  o  convite  ao  Núcleo  Socioambiental  para
ministrar palestra aos estagiários de pós-graduação, com participação dos integrantes
que compuseram a aula para os novos juízes. 
Apresentou recebimento de dados de economia do consumo de água e energia elétrica
nos últimos 12 (doze) meses, em comparação entre os períodos de setembro/2018 a
agosto/2019 e setembro/2020 a agosto/2021, com redução total de R$ 6.388.418,00
(seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais). 
Sobre o Questionário Socioambiental, Dr. José Romilson e Dr. Gilberto destacaram a
realização de ajustes para melhor análise dos dados, com apoio da COSIS/SETIM, de
forma a tornar eficaz a proposta. Dra Leonice pontuou o direcionamento necessário
para  melhor  aproveitamento  das  informações  obtidas,  com  o  envio  de  questões
segmentadas às Comarcas do Interior. 
Desª  Maria  de Fátima comunicou os eventos ocorridos no mês de setembro/2021,
como:  reunião com supervisores  da EPIC Serviços,  Programa  Recicle  Já  Bahia e
CSERV para discutir  avanços nos projetos de reciclagem; Veiculação das dicas de
economia do consumo de energia no Portal do Tribunal de Justiça e Campanha de
destinação adequada dos resíduos através do envio de ofícios ao Ministério Público
da Bahia e Defensoria Pública do Estado. 
Propôs aos presentes a elaboração de notícias ilustrativas para difundir as campanhas
de  economia  do  consumo.  Além  disso,  deu  a  palavra  à  Dra.  Marcela  Gonzaga
(AEPII)  que  prestou  maiores  informações  acerca  do  Projeto  Vale  Luz,  a  ser
implantado nesta Corte.  
Dra. Vanessa Travessa trouxe projetos para o período entre os dias 18 a 22 de outubro
em comemoração ao Dia do  Consumo Consciente,  com a exposição de trabalhos
manuais de mulheres que sofrem violência doméstica, cartilhas educativas e materiais
recicláveis,  com apoio da  COELBA e LIMPURB. Para tanto,  destacou que serão
elaborados  materiais  de  divulgação com apoio  da  ASCOM.  Acolheu,  também,  a
sugestão da Desª Maria de Fátima para elaboração de campanha natalina com uso de
materiais recicláveis. 
Dr.  Jorge  Medrado  comunicou  sobre  os  projetos  de  readequação  estrutural  do
almoxarifado, destacando o projeto de inventário dos bens, bem como a apuração de
materiais inservíveis nas Unidades do Interior a serem armazenados.
Drª  Leonice  Salgado  ressaltou  a  importância  das  campanhas  de  consumo  de
eletricidade, pontuando a urgência das medidas de conscientização, diante do grave
cenário energético no País, ao mesmo tempo sugerindo o envio de e-mail aos Juízes
das Comarcas do Interior para destacar a importância da participação das Unidades
durante o Webinário ODS 14. 
Dr.  Raimundo  e  Dra.  Laura  propuseram a  elaboração  de mascote  para  indicar  a
necessidade  de  economia  no  consumo  de  energia  elétrica  para  intensificar  a
conscientização aos servidores, sendo acolhida por todos. 
Desa.  Maria  de  Fátima  agradeceu  a  participação  de  todos  os  membros,  ficando
designado o próximo dia 09/11/2021, às 14:30h para uma nova reunião.
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Nada  havendo  a  constar,  encerramos  a  presente  Ata.  Eu,  Matheus  Honorato dos
Santos Oliveira, cadastro 969.421-8, escrevi.

Finalização: 16:00h.
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