
 

 

                                                                  RIBUNAL 

DETIÇ DO ESTADO DA BAHIA 

5ª Avenida do CAB, nº 560 – Prédio Anexo I - sala 305A 

Ata de Reunião – Dezembro/2022 
 

 

Data: 19/12/2022 Hora: 10:00 Local: Sala 305 – Anexo II 

Solicitante: Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 

Presentes: Magistrados e Magistradas: Juízas Ana Cláudia Silva Mesquita Braid, 

Laura Scalldaferri Pessoa, Rita de Cássia Ramos de Carvalho (AEP II), 

Renata Mirtes Benzano de Cerqueira e o Juiz Raimundo Nonato Borges 

Braga. 

 

Servidores e Servidoras: Lígia Matos, Renato Trigueiro e Sarah Reis 

(DPG), Luciane Laborda (SEPLAN), Maurício de Oliveira e Silva (CTJUD), 

Vanessa Travessa (AAS), Moisés Bisesti (ASCOM), Drª Leonice Salgado 

(CDESC), Jorge Medrado Júnior (DSP) e José Romilson Mascarenhas 

(Núcleo Socioambiental).  

Ausentes:  Devidamente justificados.  

Tema: Encerramento das atividades do ano de 2022. 

Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 10 horas, na Sala de Reunião 

n. 305 – Multiuso – Anexo II da Sede do Poder Judiciário do Estado da Bahia, teve 

início a 12ª reunião do Núcleo Socioambiental (2022) onde presentes estavam: a 

Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Coordenadora do referido Núcleo e seus 

componentes: Juízas Ana Cláudia Silva Mesquita Braid, Laura Scalldaferri Pessoa, 

Rita de Cássia Ramos de Carvalho (AEP II), Renata Mirtes Benzano de Cerqueira 

e o Juiz Raimundo Nonato Borges Braga e os servidores e servidoras Lígia Matos, 

Renato Trigueiro e Sarah Reis (DPG), Luciane Laborda (SEPLAN), Maurício de 

Oliveira e Silva (CTJUD), Vanessa Travessa (AAS), Moisés Bisesti (ASCOM), Drª 

Leonice Salgado (CDESC), Jorge Medrado Júnior (DSP) e José Romilson 

Mascarenhas (Núcleo Socioambiental). As ausências foram devidamente 

justificadas. 

Iniciando os trabalhos, a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho saudou 

os presentes, pontuando as atividades realizadas com a contribuição essencial das 

Secretarias, Unidades e a Mesa Diretora nos projetos elaborados pelo Núcleo 

Socioambiental. 

Noticiou a análise dos indicadores de desempenho sustentável avaliados pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para delineamento das pontuações 

concedidas por meio do Selo CNJ de Qualidade. 

Destacou a continuidade das proposições sustentáveis à Mesa Diretora com base 

na Resolução CNJ nº 400/2021, PLS 2021/2026 e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, para o avanço 

da gestão pública eficiente do TJBA. 
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Dada palavra à Drª Luciane Laborda, comunicou as ações desenvolvidas pelo setor 

de estatística do TJBA para aferição dos dados mensais e anuais obtidos 

mensalmente pelas Unidades Gestoras e Secretarias da Corte baiana.  

A Coordenadora do Núcleo Socioambiental destacou a participação dos 

integrantes da Unidade nos trabalhos praticados, com campanhas e intervenções 

para sensibilização dos componentes da Corte, a fim de constituir o banco de boas 

práticas.  

Anunciou a elaboração do Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de 

Justiça do Estado do Maranhão para troca de conhecimentos, experiências e 

consultoria sobre os indicadores sustentáveis, contando com servidor designado 

para atuar como fiscal do contrato sob suporte da Assessoria Especial da 

Presidência - Assuntos Institucionais (AEPII).  

Drª Rita Ramos atualizou as informações, destacando a remessa do processo à 

Presidência, pontuando os próximos passos para validação das atividades, 

sugerindo, também, a divulgação através da Assessoria de Comunicação do TJBA 

(ASCOM).  

Dando continuidade, a Desª Maria de Fátima Carvalho conferiu as propostas e 

acompanhamento das intervenções sugeridas no Plano de Gestão - Ano de 2022, 

aguardando a realização de encontro do mês de janeiro/2023. 

Divulgou o encerramento das análises dos processos de obras e novas 

construções do Tribunal de Justiça encaminhados pela Coordenação de 

Projetos/Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJBA, com emissão de pareceres 

pautados nas disposições legais vigentes. 

Drª Laura Scaldaferri, Drª Ana Cláudia Mesquita propuseram o avanço do projeto 

“Núcleo Itinerante”, contando com participação dos integrantes da Unidade, da 

Comissão de Acessibilidade e da Rede de Governança para o contato direto nas 

Comarcas do Interior do Estado da Bahia. 

Drª Rita Ramos sugeriu a elaboração de plano de trabalho a fim de possibilitar a 

emissão de diárias e suporte técnico da Presidência, reforçando a existência da 

Rede de Governança que contém regimento próprio, sob a liderança da Desª 

Cynthia Resende.  

Sugeriu a fixação de metas e cotas de consumo mensal para as Unidades Gestoras 

e Secretarias visando equacionar os indicadores e permitir a obtenção do Selo 

CNJ de Qualidade nos próximos anos.  

Drª Leonice Salgado comunicou a criação de comissão para tratar sobre a 

implementação dos procedimentos virtuais no âmbito, contando com a 

participação da Cdesc, SEAD e SETIM.  
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Drª Renata Cerqueira propôs a sensibilização das medidas de economia dos 

insumos mensais, a exemplo da impressão frente e verso de decisões judiciais 

através de comunicado interno aos Magistrados e Magistradas.  

Dr. Maurício Silva trouxe aos presentes as medidas de utilização adequada de 

combustível, dando o exemplo a Cidade de São Paulo que propôs o uso eficiente, 

de modo a reduzir a emissão de poluentes.  

Desembargadora Maria de Fátima Carvalho agradeceu o apoio integral do 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal, Desembargador Nilson Soares 

Castelo Branco, Mesa Diretora, Desembargadores, Juízes e Diretores, bem como 

de todos os componentes e servidores lotados no Núcleo Socioambiental em 

razão do cumprimento do dever e a dedicação contínua e permanente com a pauta 

sustentável, sem os quais não poderíamos atingir as metas estabelecidas na 

legislação pertinente, desejando a todos boas novas e ano novo de paz e 

realizações. 

Lembrou a todos sobre a participação no Curso de Formação de Juízes, a ocorrer 

no final do mês de fevereiro/2022. 

Ficou acordado entre os presentes a designação do próximo dia 23/01/2023, às 

14h30min, na modalidade virtual, para uma nova reunião. Nada havendo a constar, 

encerramos a presente Ata. Eu, Matheus Honorato dos Santos Oliveira, Servidor 

do Núcleo Socioambiental, Cadastro nº 969.421-8, escrevi. 

Finalização: 12h 

 


