
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 19 dias do mês de abril de 2022, às 16 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. 

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, Coordenadora do NCJ.

Com a palavra, Dra. Rita Ramos, apresentou modelo do relatório estatístico desenvolvido para a gestão,
contendo as informações de todas as atividades desenvolvidas pelo NCJ até a  presente data,  ainda,
comunicou que a Presidência encaminhou ao Conselheiro do CNJ, Coordenador do Comitê Executivo
da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, a composição atual do NCJ/TJBA, conforme previsto no
art. 12, § 1º da Resolução CNJ n. 350/2020.

Na oportunidade a Dra.  Rita,  apresentou para aprovação do cartaz de divulgação desenvolvido pela
ASCOM para encaminhar à todas as comarcas.

A Supervisora do Núcleo  de Cooperação Judiciária,  Desembargadora Lisbete Maria  Teixeira Cézar
Santos, parabenizou a equipe do NCJ pela criação do modelo de relatório e aprovou o cartaz visando a
ampla divulgação do NCJ.

Retornando a palavra a Dra. Rita, que prontamente, solicitou a autorização da Desembargadora para
elaborar com o servidor Walter Nogueira o projeto a ser apresentado ao Presidente Desembargador
Nilson Soares Castelo Branco, com objetivo de propagação do Núcleo no âmbito deste Tribunal.

Com a palavra,  a  Supervisora do Núcleo de Cooperação  Judiciária,  Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Cézar Santos, respondeu de forma positiva a criação do projeto e outras ações.
 
Por fim, a Desembargadora Lisbete agradeceu a presença de todos e solicitou que a próxima reunião,
seja apresentado o esboço do projeto para análise e aprovação.

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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Deliberações:

a) Encaminhar o cartaz de divulgação a todas as comarcas;

b) Atualizar as informações do Portal do TJBA (Cooperação Judiciária) 

c) Criação e desenvolvimento de um projeto sobre a Cooperação para ampliar a divulgação do NCJ;
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