
Integrantes:
Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, Desembargadora Supervisora do NCJ. 
Rita de Cássia Ramos de Carvalho, Juíza Auxiliar da Presidência II e Coordenadora do NCJ
Walter Nogueira Neto, servidor designado para o NCJ. 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA

Aos 06 dias do mês de junho de 2022, às 15:30 horas, em razão de convite da Coordenadora deste
Núcleo, compareceram à sala do gabinete da Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, os
membros integrantes do Núcleo de Cooperação Judiciária, instituído por meio do Decreto Judiciário nº
872, de 30 de novembro  de 2020, a  Juíza Rita  de Cássia Ramos de Carvalho  e o Servidor Walter
Nogueira Neto. Pauta: Apresentação do esboço do Projeto da Cooperação Judiciária, alinhamento das
demandas e o que ocorrer. 

Iniciada a reunião, a Supervisora do Núcleo de Cooperação Judiciária, Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Cézar Santos, cumprimentou e agradeceu a todos, e, de logo, passou a palavra para a Juíza Rita
Ramos, Coordenador do NCJ.

Com a palavra, Dra. Rita Ramos, apresentou o esboço do Projeto no qual denominamos de PROJETO
COOPERAÇÃO  JUDICIÁRIA  -  ALCANCE  DE  TODOS,  visando  transferir  e/ou  compartilhar
conhecimentos,  experiências  e  boas  práticas  por  intermédio  do  desenvolvimento  de  capacidades
humanas  e  institucionais  com vistas  a  alcançar  um salto  qualitativo  e  quantitativo  na  Cooperação
Judiciária, passou a palavra para o servidor Walter Nogueira, para explanar sobre os serviços que seriam
oferecidos no projeto.

Com a  palavra,  o  servidor  agradeceu  a  Desembargadora  Lisbete  e  a  Dra.  Rita,  pela  confiança,  e
apresentou os seguintes serviços a serem incorporados aos projeto:

01 - Compilação das ações realizadas no âmbito do Poder Judiciário (relatórios mensais com divulgação
no portal do TJ e CNJ).
02 - Aproximação com os magistrados (Divulgação e Orientação).
03 - Realização de encontros virtuais de Boas Práticas (prever novas formas de cooperação judiciária, no
âmbito da Justiça estadual.)
04 - Vídeos Informativos (Desembargadores, Juízes, servidores e/ou convidados).
05 - Plantão de Dúvidas / Monitoria
06 - Podcast (rádio do Tribunal)
07  -  Colóquio:  A importância  da  Cooperação  Judiciária  para  Cumprimento  de  Recambiamento  de
presos. Expositores: Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos e o Des. Pedro Augusto Costa
Guerra. 
08 - Palestras, Cursos e Seminários (atendendo a Recomendação n. 17/2021 do CNJ)

A Supervisora do Núcleo  de Cooperação Judiciária,  Desembargadora Lisbete Maria  Teixeira Cézar
Santos, solicitou informações quanto ao cumprimentos das metas, passando a palavra para Dra. Rita.
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Com a palavra, Dra. Rita informou que neste primeiro semestre, visamos atingir em média 50% das
unidades  em  divulgação  do  cartaz  e  os  demais  serviços  serão  desenvolvidos  durante  o  biênio
2022/2024.
Em relação ao item 08, devemos instar a Universidade Corporativa para que seja oferecida capacitação
com o tema da cooperação judiciária, tanto no Curso de Formação Inicial dos Magistrados, quanto no
Curso de Formação continuada, para magistrados e servidores nos termos da Recomendação CNJ nº
17/2021.

A Supervisora do Núcleo  de Cooperação Judiciária,  Desembargadora Lisbete Maria  Teixeira Cézar
Santos, parabenizou a equipe do NCJ pela criação do projeto e solicitou para Dra. Rita, providências
para que seja apresentado o projeto ao Presidente do TJBA e que após a aprovação do Presidente o
encaminhamento de expediente a UNICORP para requerer a capacitação citada. 

Por fim, a Desembargadora Lisbete agradeceu a presença de todos.

Nada mais havendo a registrar, determinou-se que fosse lavrada a presente ata.

Assim sendo, eu, Walter Nogueira, lavrei a presente ata.

Deliberações:

a) Preparar a apresentação visual do projeto para apresentar ao Presidente do TJBA;

b) Elaborar expediente com lavra da Desembargadora para requerer junto a UNICORP capacitação em
Cooperação Judiciária;

c) Agendamento com o Presidente para apresentação do projeto;
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