Ata de Reunião
Assunto: Discussão da proposta de alteração do ato normativo n.
350/2020- CNJ e assuntos pertinentes ao Núcleo de Cooperação
Judiciária.
Redator: Marcela Gonzaga

Data: 28/05/2021

Local: Sala Virtual do Gabinete Hora Início/Fim: 14:10
da Desembargadora Lisbete
às 15:05

Integrantes:
Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, Desembargadora Supervisora do NCJ.
Fábio Alexsandro Costa Bastos, Juiz Assessor Especial da Presidência II, Coordenador do NCJ.
Marcela Valverde Gonzaga, Assessora da AEPII e secretária do Grupo;
Tyronne Jesus Araújo Junior, Servidor da AEPII.

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA

Aos 28 dias do mês de maio do corrente ano, às 14 horas, em razão de convite da supervisora deste
Núcleo, compareceram à sala virtual do gabinete da Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Cézar
Santos, o Dr. Fábio Alexsandro Costa Bastos e os servidores atuantes no Núcleo de Cooperação
Judiciária, instituído por meio do Decreto Judiciário nº 872, de 30 de novembro de 2020, para deliberar
acerca da proposta de alteração do ato normativo n. 350/2020- CNJ e assuntos pertinentes ao Núcleo de
Cooperação Judiciária.
1. Discussão da proposta de alteração do ato normativo n. 350/2020 – CNJ. Aprovação do Ofício
em resposta:
Iniciada a reunião, a Supervisora do Núcleo de Cooperação Judiciária, Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Cézar Santos, cumprimentou a todos, teceu breves comentários acerca da proposta de alteração
da Resolução n. 350, do CNJ e oportunizou aos integrantes do Núcleo a palavra.
Com a palavra, Dr. Fábio Alexsandro Costa Bastos, Coordenador do NCJ, concordou com a
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, no sentido de que as alterações propostas são
pertinentes e informou que o ofício da lavra da Desembargadora será encaminhado à presidência.
2. Convite para Evento do TRE/PA. Seminário Cooperação Judiciária na Justiça Eleitoral.
Participação do Conselheiro Mário Guerreiro:
Com a palavra, Marcela Gonzaga, Assessora da AEP II, informou que o Núcleo recebeu um
informativo da realização de Seminário de Cooperação Judiciária pela Justiça Eleitoral do Pará, que
contará com mesa composta pelo Conselheiro do CNJ, Mario Augusto Guerreiro, e o Juiz Federal
Marcio Antônio Miranda Clementino.
Dr. Fábio, Coordenador do NCJ, salientou que o seminário tem conteúdo restrito à cooperação
judiciária no âmbito da Justiça Eleitoral, dessa forma informou que não seria producente incluí-lo na
agenda de eventos e/ou cursos deste Poder Judiciário Estadual.
Com a palavra, a Desembargadora Lisbete concordou com a ponderação feita por Dr. Fábio.
3. O que ocorrer.
3.1. Divulgação da Cooperação Judiciária no âmbito do PJBA.
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No que tange às possíveis atividades, com o fito de dar maior publicidade aos trabalhos deste Núcleo de
Cooperação, Dr. Fábio Alexsandro sugeriu que se solicite da ASCOM a gravação de pequenos vídeos
e/ou áudios, com magistrados, doutrinadores e pessoas com expertise no assunto, para publicar no
portal do TJBA, e página do Núcleo de Cooperação, difundindo o conhecimento sobre o instituto.
Assim sendo, solicitou à assessora Marcela a elaboração de proposta de texto explicativo, para que a
Desembargadora Lisbete seja a primeira a explanar sobre a matéria.
Restou sugerida, ainda, a elaboração de matéria, com a disponibilização das minutas de Solicitação de
Cooperação Judiciária, existentes no livro de Fredie Didier.
3.2. Solicitação de curso/workshop à UNICORP.
Dr. Fábio complementou que é importante capacitar os magistrados a utilizarem a Cooperação
Judiciária. Por este motivo, sugeriu a elaboração de oficio à UNICORP, solicitando apoio no sentido de
realizar curso ou seminário virtual, com conteúdo mais voltado a demonstrar as possíveis formas de
utilização da cooperação judiciária, disponibilizando material complementar com minutas de ofícios de
solicitação de cooperação e as diversas matérias que podem ser abordadas.
Sugeriu que o corpo docente conte com magistrados das diversas áreas de jurisdição, com capacitação
no assunto de cooperação judiciária, para difundir melhor o conhecimento e a cultura do juiz de
cooperação.
A Desembargadora Lisbete elogiou a proposta e sugeriu os nomes dos magistrados Laura Scaldaferri,
Moacir Pitta Lima, Suélvia dos Santos Reis e Gilberto Bahia, colocando-se à disposição para dialogar
com o Diretor da UNICORP, Desembargador Nilson Castelo Branco.
Por fim, a Desembargadora Lisbete agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.
Nada mais havendo a registrar, determinou-se que fosse lavrada a presente ata.
Assim sendo, eu, Marcela Gonzaga, lavrei a presente ata, disponibilizando o link de gravação:
https://manage.lifesize.com/singleRecording/48079d37-fc93-433a-9074-a7a78c86995e
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