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Ofício n° gÀ /2019 

Salvador, 29 de outubro de 2019. 

A Sua Excelência, o Senhor 
Desembargador GESIVALDO BRITTO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

Assunto: Solicita autorização para viagem institucional — Mutirões de Curatela 

Senhor Presidente, 

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para 
solicitar a Vossa Excelência autorização para promoção de viagem institucional às Comarcas 
de Iaçú, Nazaré e Itaparica, nos dias 11/11, 22/11 e 02/12 do corrente ano, respectivamente, 
em razão da realização de Mutirão de Curatela conforme disposto no Decreto Judiciário n° 
593, de 14 de outubro de 2019, a ser realizada por esta magistrada signatária, acompanhada, 
para fins de assessoramento, da assessora Viviane Souza Chaves e da equipe da Diretoria de 
1° Grau, a Diretora Mariana da Silva Larangeira e a servidora Marcela Nunes Rangel da Silva, 
em face do conhecimento específico na matéria e necessidade de atuação no mutirão, 
aplicando-se, para tanto, o quanto disposto no §3 do art. 10  do Decreto Judiciário n.° 
183/2018. 

Diante do sucesso alcançado com o Mutirão de Curatela ocorrido nas Obras 
Sociais Irmã Dulce percebe-se uma elevada função social na realização de mutirões desta 
natureza, além do bom reflexo à atividade judicante, e foi com base nessa repercussão 
positiva que houve a discussão de novas propostas de Mutirão no Grupo de Eficiência, 
instituído pelo Decreto Judiciário n° 206, de 22 de fevereiro de 2018, na reunião realizada em 
11 de outubro de 2019. A iniciativa surgiu da necessidade de desenvolvimento de ações 
voltadas à valorização do 1° grau de Jurisdição, nos termos da Resolução n° 194/2014, do 
Conselho Nacional de Justiça, e da necessidade permanente de concretizar melhorias na 
prestação jurisdicional. 

Nessa esteira e a fim de viabilizar o célere e eficiente andamento das entrevistas e 
audiências do mencionado Mutirão, considerando que as Comarcas de Nazaré e Iaçú estão 
vagas, não possuindo Juiz de Direito Titular, e tendo em vista o quantitativo do acervo 
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pro 	destinado para prosseguimento no dia destinado a cada Unidade, e em razão do 
deslocamento dos magistrados designados em face dos Decretos Judiciários n.c's 609 e 616, do 
corrente ano, a saber, Dra. Darilda Oliveira Maier, Dr. Érico Rodrigues Vieira, Dra. Patrícia 
Cerqueira Kertzman, Dr. Eduardo Augusto Ferreira Abreu e Dra. Marielza Maués Pinheiro 
Lima, solicito, ainda, a autorização de acompanhamento dos assessores dos magistrados 
supracitados, aplicando-se também o §3 do art. 1° do Decreto Judiciário n.° 183/2018. 

Por fim, solicito que seja autorizada a concessão de diárias, em face dos 
deslocamentos para as Comarcas de Iaçú e Nazaré, aos magistrados, assessores e servidores 
conforme descrito acima, nos termos do art. 3° do aludido regramento normativo, e na forma 
acima indicada. 

Respeitosamente, 

A' OS OS 
Juíza Assessora Especia a Pr sidência II 


