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Ofício n:9 .di6 /2019 

Salvador, 26 de setembro de 2019. 

A Sua Excelência, o Senhor 
Ministro HENRIQUE ÁVILA 
Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 

Assunto: Mutirão de Curatela - Varas de Sucessões de Salvador - Centro de 
Acolhimento à Pessoa com Deficiência (CAPD) das Obras Sociais Irmã 
Dulce - Boas Práticas TJBA 

Senhor Conselheiro, 

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para 
agradecer às congratulações e cumprimentos exarados em sede do Ofício n.° 
12/2019, bem como para, diante do sucesso alcançado com o Projeto "Mutirão de 
Curatela" junto às quatro Varas de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de 
Salvador, instituído pelo Decreto Judiciário n° 526, de 12 de setembro de 2019, e 
realizado, no último dia 20, em posto provisório estruturado no Centro de 
Acolhimento à Pessoa com Deficiência (CAPD) das Obras Sociais Irmã Dulce, 
encaminhar a Vossa Excelência o Pré-Projeto, Plano de Ação do Projeto, 
Cronograma e Relatório Final a fim de registrar a boa prática desempenhada por essa 
Corte de Justiça Baiana. 

O Projeto foi idealizado diante da dificuldade de locomoção e 
transporte dos curatelandos residentes nas Obras Sociais Irmã Dulce e objetivou 
fornecer apoio para realização das audiências nas Ações de Curatela patrocinadas 
pela referida Instituição e em trâmite nas Varas de Sucessões da Capital, garantindo, 
assim, o acesso à justiça, preceito constitucional de construção de uma sociedade 
livre justa e solidária, bem como para atender ao caráter inclusivo do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, contribuindo para o célere andamento processual e 
viabilizando maior agilidade aos julgamentos. 

Por ocasião da realização do referido Mutirão de Curatela, foram 
realizadas, no mesmo dia, 82 entrevistas e 61 perícias entre os 84 moradores do 
Centro de Acolhimento. 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos a 
ensejar a disseminação de tão importante iniciativa. 

Aproveito o ensejo para renovar os essos votos de elevada estima 
e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
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