
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno

Ata da Sessão Ordinária da Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizada por videoconferência, na data
de 09 de setembro de 2020. 

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 16  horas, na sala
virtual acessada a partir do link  https://guest.lifesize.com/3325617,com uso de senha
disponibilizada,  foi  instalada  a  Sessão  Ordinária  da  Comissão  de  Reforma  Judiciária,
Administrativa e  Regimento Interno do Tribunal  de Justiça do Estado da Bahia, sob a
Presidência do Excelentíssimo Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, presentes,
os Membros Titulares, o Excelentíssimo Desembargador  Pedro Augusto Costa Guerra, a
Excelentíssima Desembargadora Ivone Bessa Ramos e a Excelentíssima Desembargadora
Lígia Maria Ramos Cunha Lima. Presentes,ainda, as Excelentíssimas Juízas Dra. Nartir
Dantas Weber, na qualidade de Presidente da AMAB – Associação dos Magistrados da
Bahia e,  Drª.   Maria  Helena Coppens Motta,   a  quem o Relator  garantiu o direito  de
sustentação oral, nesta Reunião designada para deliberação acerca da proposta em análise,
referente a unidade de titularidade da magistrada. Discutida e aprovada a Ata da Sessão
realizada na data de 13 (treze) de julho do ano de dois mil e vinte. Foram apresentados 04
(quatro) processos  para julgamento. O PA TJ-ADM  2020/30753,  expediente requerido
pelo   Excelentíssimo  Desembargador  Lourival  de  Almeida  Trindade,  na  condição  de
Presidente deste Poder, solicitando apreciação de Proposta de Resolução que dispõe sobre
a transformação da 5ª Vara Cível da Comarca de Itabuna, na 2ª  Vara da Fazenda Pública da
mesma Comarca, foi aprovado, à unanimidade, o Opinativo nº. 11/2020 com Minuta de
Resolução, acatada  como proposta  pelo  Requerente,  apenas  com Emenda  de  Redação
alterando trecho do primeiro e do terceiro "Considerando",  com o fito tão somente de
adequar a redação normativa à técnica legislativa. O PA TJ-ADM-2019/13988 expediente
requerido  pelo  Excelentíssimo  Desembargador  Gesivaldo  Nascimento  Britto,  à  época,
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia,  que  instituiria Comissão Organizadora para as
Comemorações relativas ao aniversário do primeiro Tribunal das Américas e daria outras
providências  foi  referendada,  à  unanimidade,  Decisão  monocrática  do  Excelentíssimo
Relator  no  sentido  de  julgar  prejudicado  o  arrazoado.  O  PA TJ-ADM-2020/26801
expediente requerido pelo  Excelentíssimo Desembargador Lourival de Almeida Trindade,
na condição de Presidente deste Poder, com Minuta de Resolução para a transformação da
2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Trânsito da Comarca de Salvador na 21ª Vara
do  Sistema  dos  Juizados  Especiais  do  Consumidor,  foi  aprovado,  à  unanimidade,  o
Opinativo  n°  10/2020  com  Minuta  de  Resolução,  no  sentido  de  acatar  in  totum a
proposta  na  forma  apresentada  pelo  Requerente,  ao  tempo  em que  determinou  que  a



secretaria  proceda o  apensamento  a  estes  autos  do Processo TJ-ADM-2019/64864,
acompanhado  do TJ-ADM-2019/71260.   A pedido  da  Excelentíssima  Magistrada  Drª.
Maria  Helena  Coppens  Mota,  deferido  pelo  Excelentíssimo  Relator,  foi  realizada  a
sustentação  oral  nesta  Reunião.  A magistrada  saudou  a  todos,  agradecendo  por  terem
permitido a sua participação, por demonstrar a equidade e senso de justiça, bem como por
respeito à magistratura. Fez algumas ponderações sobre a matéria posta em julgamento
como: na instrução diariamente existir situações fáticas de provas, necessidade de ouvir
testemunhas e/ou prepostos; comparando números, fez referência a quantidade de veículos
trânsitando  em Salvador, com detalhamento da evolução no número crescente de veículos
e habitantes,desde a criação do Juizado de Trânsito até os dias atuais, frizando que julga
feitos também da região metropolitana, Rodovias Federais e Estaduais;  não ter demandas
repetitivas;  que com as RAT – Registro de Acidente de Trânsito,  cada pessoa descreve o
acidente  e  o  magistrado  tem que  desvendar  a  versão  condizente  com o  fato;  perícias
trazidas pelas partes para o magistrado analisar; relatou a lotação paradigma  da unidade
que  precisa de reforço já pela demanda atual. A Dra. Nartir Dantas Weber, na condição de
Presidente da AMAB, também se manifestou parabenizando a todos, evidenciando como,
democraticamente,  o  Excelentíssimo  Relator  Desembargador  Pedro,  ouviu  a  Juíza  e  a
AMAB; trazendo à discussão a pouca quantidade de magistrados, com grande escassez de
juízes para viabilizar as demandas do 1º Grau de Jurisdição, sugerindo o Tribunal buscar
alternativas, como uso da inteligência artificial, com coordenação de uma equipe para dar
condições de eficiência ao juiz. Demonstrou preocupação acerca da proposta, pois como já
fora magistrada do Juizado Especial de Trânsito, vivenciou de perto todas as dificuldades
enfrentadas pela magistrada, reforçando a sustentação oral feita pela colega. Sugeriu como
possível solução, a se pensar ou, requerer posteriormente,  acabar com a especialização
para distribuição em todos os outros Juizados com competência Cível. Foi relacionada a
distribuição  dos  feitos  realizados  em  Secretaria  com  respectivos  relatores.  Nada  mais
havendo,  o  Presidente  da  Comissão  declarou  encerrada  a  sessão,  determinando  a
publicação  da  presente  ata,  que  lida  e  conferida,  vai  devidamente  assinada  por  mim,
Mônica Maria Teixeira de Carvalho Almeida, Supervisora de Expediente, e pelo Presidente
desta Comissão. 

Desembargador Jatahy Júnior

 Presidente da Comissão de Reforma Judiciária,
Administrativa e Regimento Interno


