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Magistratura, nº CM-01, de 24 de janeiro de 2011, criou o Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na realização de
periciais judiciais, diretamente ligado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o objetivo e diminuir as
dificuldades encontradas pelos magistrados em obter peritos que aceitassem realizar seu labor gratuitamente e só pode
ser aplicada nas causas onde tenha ocorrido o deferimento da assistência judiciária gratuita. A um cotejo dos autos,
observei que o magistrado presidente do feito, por despacho nos autos, deferiu a realização da perícia e nomeou profissi-
onal cadastrado no Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais que inclusive prestou declaração aceitando os termos da
Resolução CM-01. Noutra banda, o profissional cumpriu seu mister e já apresentou o laudo, fato que motivou a solicitação
do pagamento dos seus honorários. A Resolução Nº CM 03, de 19 de setembro de 2011, que altera o Anexo I da Resolução
nº CM-01, de 24 de janeiro de 2011, fixa o valor máximo da remuneração básica, a título de ajuda de custo para realização de
perícia judicial, do Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na Realização de Perícias Judiciais, nos casos de perícia
psiquiátrica em ações de interdição, em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por perícia realizada em audiência e R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) de local. O valor pleiteado se encontra dentro do que foi fixado na Resolução CM-03. Nestas
condições, em conformidade com Resolução do Conselho da Magistratura, nº CM-01, de 24 de janeiro de 2011, com o artigo
11, inciso I, da Lei nº 11.918/2010 e com o Decreto Judiciário nº 171, de 08 de fevereiro de 2018, publicado no DJE nº 2.081,
AUTORIZO o pagamento dos honorários solicitados à PSIQUIATRA CAMILA GOROBETS TRENTO FERREIRA, ao valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais).  Publique-se.

 SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Tribunal de Justiça da Bahia, em cumprimento ao disposto no edital do Festival de Música - Dia do Servidor, publicado no
Diário Oficial n. 2216, de 04 de setembro de 2018, e do Aditivo ao Edital de Inscrição, publicado no Diário Oficial n. 2229, de
24 de setembro de 2018, torna público o resultado da Seleção realizada, nos termos que segue:

MÚSICAS SELECIONADAS:

Relação, POR SERVIDOR RESPONSÁVEL pela inscrição, das 10 (dez) Músicas selecionadas para participar da grande no
dia 26 de outubro de 2018.

MÚSICAS SUPLENTES:

Relação, POR SERVIDOR RESPONSÁVEL pela inscrição, das 04 (quatro) Músicas selecionadas para suplência da grande
final no dia 26 de outubro de 2018.

Iramar Viana Martinez de Almeida
Secretária-Geral da Presidência
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