
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA H 
5a Av do CAB. n° 560, 3° andar, sala 303/Sul, Edf Sede do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, Centro Administrativo da Bahia — CAB, Salvador - BA. 
CEP.:41.746-900 Telefone: (071) 3372-5076 —aep2@tjba.jus.br  

Ofício n.° )£11 /2019 

Salvador, 18 de novembro de 2019. 

A Ilustríssima Senhora 
Perita 

Assunto: Procedimento para entrega do laudo Mutirão de Curatela — Comarca de 
Nazaré e Itaparica 

Senhora Perita, 

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para 
informar que, em virtude da seleção de V. S.a, e conforme indicação constante no 
bojo do Ofício n.° 186/2019, para participação dos próximos Mutirões de Curatela a 
serem realizados nas Comarcas de Nazaré e Itaparica, nos dias 22/11 e 02/12 do 
corrente ano, e em virtude da experiência adquirida no último Mutirão realizado no 
dia 11 de novembro na Comarca de Iaçú, haverá adequação do procedimento para as 
datas supraindicadas, e para tanto é recomendável que a entrega do laudo pericial 
seja feita logo após a realização da perícia. 

A referida flexibilização do prazo para entrega do laudo pericial 
justifica-se pela natureza e propósito da realização do Mutirão de Curatela, uma vez 
que há destinação de recursos humanos e financeiros para otimizar o fluxo do 
trabalho na Unidade. A entrega do laudo pericial na mesma oportunidade viabilizará 
a prolação de sentença pelos magistrados designados alcançando assim amplo êxito 
na Ação Social, beneficiando os jurisdicionados que necessitam da garantia do 
acesso à cidadania e à dignidade da pessoa humana, fundamentos do Estado 
Democrático de Direito dispostos na Constituição Federal. 

Assim, no intuito de aperfeiçoar o procedimento, imprimir 
celeridade e contribuir para o bom andamento dos trabalhos nos dias de Mutirão, 
segue em anexo modelo de laudo pericial a ser utilizado nas Comarcas indicadas, 
podendo cada profissional promover os ajustes que entender necessários 
considerando-se as particularidades de cada caso. 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se 
façam necessários. 

Aproveito o en 	renovar o e sos otos de estima e 
distinta consideração. 

Atenciosament 

RITA OS 
Juíza Assessora Espe 1 da Presid ncia II 


