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OFÍCIO 003/2011/AP/BA                                                           MARAÚ, 09 DE NOVEMBRO DE 2011. 

À Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Telma 

Laura Silva Britto, 

Referência: Processo Administrativo nº 50230/2009 

Assunto: Pedido de reconsideração da decisão do Tribunal Pleno que autorizou a desativação da comarca 

de Maraú – BA 

A APEMA – Associação dos Amigos da Península de Maraú/BA, legalmente constituída e 

nesse ato representando a vontade de seus associados e também não associados, indignados ao tomar 

conhecimento do feito vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar que reconsidere 

a decisão de desativar a Comarca de Maraú, considerando que: 

1 – O Município tem uma extensão territorial de 823 km²; 

2 – O Município tem mais de 19.000 habitantes; 

3 – O Município tem mais de 12.000 eleitores 

4 - Seria impraticável para a comunidade acessar Ubaitaba uma vez que  as  estradas são de terra, 

precárias e em épocas de chuva se tornam intransitáveis; 

5 – O Município possui Juiz Titular; 

6 – Seria impossível a transferência dos atuais servidores para outro Município; 

7 – Outras Comarcas menos importantes que a de Maraú não foram desativadas; 

8 – Maraú está se transformando num importante pólo turístico pelas suas reconhecidas belezas naturais, 

além e principalmente de ser um dos “65 Destinos Indutores Para o Turismo Nacional e 

Internacional” eleito pelo governo federal e monitorada pela Fundação Getulio Vargas; 

9 – Maraú está atraindo importantes e vultosos investimentos na área de hotelaria, esporte aquático e 

ecológico; 

10- O Município possui sede própria. 

Além das razões acima apresentadas, nos parece que existem razões de cunho legal, que não nos 

atrevemos a citá-las por desconhecimento, para que nosso município não perca o importante status de 

comarca. 

Diante do exposto, Sra. Desembargadora, temos a certeza que nosso anseio seja prontamente 

atendido. 

Cordialmente, 

________________________________________ 

Haroldo Maretti Cardia 

Presidente 

 


