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Ata da Sessão Ordinária da Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizada na data de 23 de janeiro de
2020.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 15:00 horas, na
sala 305-M do prédio Anexo ao TJBA, 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  da  Excelentíssima  Desembargadora  Cynthia  Maria  Pina
Resende,  presentes,  a  Excelentíssima  Desembargadora  Márcia  Borges  Faria,  o
Excelentíssimo Desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto  e  o  Excelentíssimo
Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto. Esteve presente, também, a Excelentíssima
Juíza Élbia Rosane Sousa de Araújo, Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia-
AMAB e o Sr. Zenildo Garcia Castro, Diretor-Presidente do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado da Bahia-SINPOJUD. Discutida e aprovada a Ata da Sessão
realizada na data de 19 (dezenove) de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Aberta a
Sessão foi apresentada,  pela Excelentíssima Presidente, Desembargadora Cynthia Maria
Pina  Resende,  a  minuta  do  Anteprojeto  da  nova  Lei  de  Organização  Judiciária-LOJ,
ressaltando que o texto foi atualizado de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de
Justiça-CNJ,  sendo reformulados  aspectos  relacionados  aos  Servidores,  às  Varas  e  aos
Cartórios Extrajudiciais, fazendo uma reestruturação visando dotar o Estado da Bahia de
uma  organização  judiciária  mais  moderna  e  eficiente,  compatível  com  a  realidade  e
necessidades atuais, sendo aprovada à unanimidade. A Presidente agradeceu aos colegas
Desembargadores o empenho, apoio e união do grupo que se reuniu 59 (cinquenta e nove)
vezes nesse biênio, destacando a importância e consistência dos 119 opinativos emitidos
que geraram um total de 109 minutas de Resoluções, Emendas Regimentais e Anteprojetos
de Lei sobre matérias variadas e de grande importância para o Poder Judiciário. Agradeceu
também à AMAB, muito bem representada pela sua Presidente, Dra Élbia aos Sindicatos, e
aos Servidores da Comissão, Priscila, Carolina, Mônica e Carlos Henrique pela dedicação.
A Dra Élbia fez um agradecimento especial da AMAB pela forma respeitosa que sempre
foi tratada. A Desembargadora Márcia agradeceu a todos ressaltando que sua participação
na Comissão foi uma experiência que adquiriu e gostou por ter conhecido mais de perto os
Colegas Desembargadores, a Dra Élbia, o Presidente do Sinpojud e as Assessoras Priscila e
Carol  desejando  que  ambas  permaneçam  na  Comissão  pois  nos  ajudam  muito.  O
Desembargador Lidivaldo revelou ter sido a Comissão de Reforma uma grande surpresa,



agradecendo imensamente pela condução do trabalho da Presidente com muita leveza, a
Desembargadora Márcia, ao Desembargador Abelardo, as Assessoras Priscila e Carol, a
Mônica e Carlos Henrique, tendo informado ao Dr. Franco a importância dos servidores da
comissão. A Dra Élbia por sua participação efetiva na Comissão que deixa com saudades
pois o aprendizado será muito útil. O Desembargador Abelardo revelou que falaram que
ele não ia dar conta de tanto trabalho, mas entende que temos missões e devemos cumpri-
las da melhor forma. Destacou que a AMAB teve uma participação efetiva e o Sindicato
também.  Ressaltou  que  a  Comissão  tem  uma  visão  sobre  a  constitucionalidade  das
propostas apresentadas, que o trabalho é árduo, mas que foi um degrau a mais na sua vida,
pois aprendeu muito, comentou que a leveza com que a Desembargadora Cynthia preside
torna a tarefa mais fácil, unindo forças com os componentes da Comissão, um ajudando ao
outro para a obtenção do êxito, nenhum querendo sobressair ao outro, que ficou muito feliz
e sai com a satisfação do dever cumprido. Agradece a Priscila, Carol, Carlos, Mônica e a
sua  Assessora Gabrielli  que o ajudou bastante,  vocês  vestem a camisa  da Comissão e
trazem para nós as matérias polêmicas examinadas de uma forma mais simples, pois as
discussões no Pleno são comuns. Os Servidores Priscila, Carol, Mônica e Carlos Henrique
proferiram  palavras  de  agradecimento  a  todos  os  Desembargadores  e  à  AMAB  pelos
elogios recebidos. A Desa. Cynthia sugeriu aos Membros da Comissão e à Dra Élbia irem
na  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça,  naquele  momento,  entregar  diretamente  ao
Presidentente  em exercício,  Des.  Augusto  de  Lima  Bispo,  uma  cópia  encadernada  da
minuta do Anteprojeto de Lei da nova LOJ, o que foi aceito por todos. Nada mais havendo,
a  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  pelos  membros  desta
Comissão.

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Presidente

DESA. MÁRCIA BORGES FARIA

Membro da Comissão

DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

Membro da Comissão

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Membro da Comissão


