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PRESIDÊNCIA 

Ofício r)/3 /2019 

Ao Excelentíssimo Senhor, 
Rafson Saraiva Ximenes 
Defensor Público Geral 
Defensoria Pública do Estado da Bahia 
Salvador - BA 

Salvador, 04 de dezembro de 2019. 

Assunto: Mutirão de Curatela das Comarcas de Iaçú, Nazaré e Itaparica 

Excelentíssimo Defensor Público Geral, 

Ao cumprimentar Vossa Excelência, reporto-me ao Ofício n.° 1.084, anteriormente 
encaminhado, para agradecer por todo o apoio e engajamento despendido pelos digníssimos 
representantes da Defensoria Pública do Estado da Bahia à realização dos Mutirões de Curatela 
na Vara Plena da Comarca de Iaçú, e nas Varas Cíveis das Comarcas de Nazaré e Itaparica, nos 
dias 11 e 22 de novembro e 02 de dezembro do ano corrente, conforme instituído pelo Decreto 
Judiciário n° 593, de 14 de outubro de 2019. 

Considerando a relevância da ação promovida por esta Corte Estadual, bem como, 
diante da inestimável colaboração que a participação da Defensoria Pública do Estado da Bahia 
proporcionará, informo que os resultados superaram todas as expectativas o que, 
consequentemente, implica diretamente na redução do estoque dos processos das Unidades 
Judiciais, além de imprimir celeridade na efetivação da prestação jurisdicional, com a garantia 
do acesso à cidadania e à dignidade da pessoa humana, restando evidenciada a importância que 
o comprometimento e empenho na vossa atuação trouxeram ao sucesso deste projeto. 

Como Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sinto-me 
honrado ao saber que posso contar com a vossa valiosa colaboração desta Instituição, podendo 
afirmar, sem sombra de dúvidas, que os resultados apresentados abaixo foram o reflexo direto 
da brilhante atuação de cada uma das Instituições integrantes do Sistema Judiciário. 

Descrição heti (11/11) Nazaré 22/11 Ita •  arica (1)2/12) 
Perícias 46 43 22 
Sentenças de mérito 29 36 6 
Sentenças de extinção 10 13 6 
Audiências realizadas 36 47 22 
Decisão proferida 11 1 14 

Por fim, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e 
distinta consideração. 

Atenciosamente, 

DESEMBARGADOR A 	DE LIMA BISPO 
PRESIDENTE E 	CÍCIO 
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