
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 15 dias do mês de março de 2022, às 15 horas, em razão de convite da Supervisora 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: Alinhamento estratégico para o funcionamento do NCJ.

Iniciada a reunião, a Supervisora do Núcleo de Cooperação Judiciária, Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira  Cézar  Santos,  cumprimentou  a  todos  e  solicitou  um  breve  histórico  sobre  os  trabalhos
desenvolvidos pela NCJ, e, de logo, passou a palavra para a Juíza Rita Ramos.

Com a palavra, Dra. Rita Ramos, apresentou o servidor Walter Nogueira, a quem caberá a execução do
atos a serem praticados pelo Núcleo e explanou sobre os trabalhos a serem realizados no NCJ, em
especial a tramitação interna e fluxo de funcionamento.

Destacou que, em sua grande maioria, as demandas encaminhadas ao Núcleo de Cooperação Judiciária
do  TJBA são  realizadas  via  e-mail  institucional  (juizdecooperacao@tjba.jus.br)  de  duas  ordens:  1.
Solicitações de informações sobre encaminhamento de Cartas Precatórias; 2. Solicitações de celeridade
em recambiamento de presos.

Apresentou o fluxo interno das demandas: 
1.  -  Carta precatória  -  Após a verificação da solicitação, é encaminhado um e-mail para a  unidade
responsável,  dando  ciência  do  pedido  de  cooperação  e  prestando  as  informações  necessárias,
estipulando um prazo de 15 dias, sobre o status da demanda.

Assim, caso não seja recebida a informação no prazo fixado, o pedido será reiterado via mensagem
eletrônica e/ou por ligação telefônica para a unidade judiciária e/ou Juiz responsável, conforme lista de
Magistrados disponibilizada pela AEP I.
 
Por  fim,  recebida  resposta,  é  enviada  mensagem eletrônica  ao  Juízo  Deprecante  e  ao  Núcleo  de
Cooperação  do  Tribunal  solicitante,contendo  as  informações  sobre  o  status da  Carta  Precatória,
registrando em planilha própria para controle interno do NCJ.

2. - Recambiamento de presos - Após recebida a solicitação de celeridade no recambiamento de presos,
é  encaminhada  uma mensagem eletrônica  (e-mail)  ao  Grupo  de  Monitoramento  e  Fiscalização  do
Sistema  Carcerário  –  GMF,  Supervisionado  pelo  Desembargador  Pedro  Guerra,  para  ciência  e
providências,  registrando  em planilha  própria  para  controle  interno  do  NCJ e  aferição  mensal em
relatório a ser apresentado à Desembargadora Supervisora. 
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Do mesmo modo, ao receber a resposta do GMF, o NCJ encaminha a informação ao Juiz Cooperador
solicitante ou Núcleo de Cooperação.

Com a palavra, a Desembargadora Lisbete elogiou o trabalho atualmente feito pelo NCJ e salientou que
é de suma importância a ampla divulgação do Núcleo no âmbito do Judiciário  Baiano, para que os
magistrados tenham ciência da ferramenta de cooperação e passem a utiliza-la sempre que necessário.

Pontuou que a Resolução nº 350, do CNJ abrange o rol de competências do Núcleo, trazendo em seu
art. 6, o rol exemplificativo de possíveis atos de cooperação.

Sugeriu a criação, pela ASCOM, de um banner de divulgação do Núcleo de Cooperação Judiciária a ser
publicizado na aba de comunicados do site do TJBA, e também enviado a todos os magistrados.

Complementou que o banner  poderá conter o  Decreto Judiciário  nº 872, do  TJBA,  que instituiu  o
Núcleo, e o rol de competênciasdescrito na Resolução nº 350, do CNJ.

Por fim, a Desembagradora Lisbete agradeceu a presença de todos e solicitou que a próxima reunião,
apresentação do Relatório Estatístico da unidade e deu por encerrada a reunião.

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

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