
Moção de Aplausos ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.  

Nesta oportunidade, permita-me apresentar moção de aplausos ao Presidente do 
Tribunal de Justiça, Des. Lourival Almeida Trindade, e toda a sua equipe.  

Nesse curto espaço de cinco meses, dos quais, os três últimos, como sabemos, 
vivenciados sob os limites, inclusive de isolamento social, que a pandemia nos 
impôs, merece destaque e reconhecimento as medidas tomadas pelo 
Desembargador Lourival Trindade, no comando do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia, eleito para o biênio 2020/2022.  

Os esforços empreendidos pelo Presidente do PJBA e sua equipe, buscando 
contornar a crise que se abateu em todo o cenário mundial, acarretou a tomada 
de medidas urgentes e inovadoras, edição de decretos e normativos, além de 
atos conjuntos com os demais Membros da Mesa Diretora, visando a 
preservação da vida, da saúde de todos, sem descuidar da necessidade de adoção 
de ações eficazes para garantir a prestação jurisdicional, a continuidade dos 
serviços, além do controle dos gastos.  

Nessa senda, deve-se destacar medidas que trouxeram resultados positivos, 
frise-se, antes mesmo das ações restritivas em decorrência da pandemia, dentre 
as quais, destaco as seguintes:  

a) A revisão e negociação dos contratos, desde o início da gestão, que resultou 
numa economia, em 40 (quarenta) dias de gestão, mais de R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais); b) Menor índice na despesa de pessoal da última década 
referente ao primeiro  

quadrimestre do ano de 2020, obtendo percentual de 4,8% da Receita Corrente 
Líquida do Estado;  

c) No regime de teletrabalho, o Tribunal de Justiça da Bahia ganhou destaque 
nacional, sendo o que mais proferiu sentenças, no período de 16.03 a 19.04, 
considerando os tribunais de médio porte;  

d) Inovação com a viabilização das sessões virtuais no 2o grau, com a 
viabilização de sustentação oral;  

e) Julgamento por videoconferência nas Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais, com direito a sustentação oral por parte dos advogados;  

f) Edição do Ato Conjunto no 006, trazendo medidas de contingenciamento, 



visando  

assegurar o equilíbrio financeiro e eficiência nos serviços prestados, buscando 
minimizar os prejuízos trazidos pela pandemia, preocupando-se com a saúde de 
todos.  

Registre-se que, apesar do isolamento social imposto pelo momento singular 
que passamos, o Presidente deste Sodalício, juntamente com a sua equipe, 
comparece, diariamente, a esta Corte, a fim de acompanhar de perto o 
desenvolvimento das ações empreendidas e solução dos problemas 
apresentados, com o otimismo que lhe é peculiar, apesar dos tempos sombrios.  

Ante as razões expedidas, apresento esta Moção de Aplausos para o 
Desembargador Lourival Almeida Trindade, Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, como forma de manifestar o reconhecimento pela atuação 
neste enorme desafio de gerir o Poder Judiciário do Estado da Bahia, sem se 
afastar dos seus princípios éticos, sempre de portas abertas, nesse momento de 
incertezas, do qual não existe nenhum histórico para que se possa fazer 
previsões futuras, buscando inovação e modernização, além do diálogo com os 
pares e a transparência de todos os seus atos para, em conjunto, vencermos a 
crise.  

 

Salvador, 17 de junho de 2020. 

Desembargador Raimundo Sergio Cafezeiro. 

	


