
 

 
 

Ata de Reunião 

Assunto: Informações acerca do Núcleo de Cooperação 
Judiciária, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Data: 
17 de outubro de 2022 

Local: Gabinete da Desembargadora 
Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos 

Hora Início/Fim: 
11:00 às 11:40h 
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Integrantes: 
Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, Desembargadora Supervisora do Núcleo de Cooperação TJBA.  
Desembargador Eleitoral Vicente Oliva Buratto – Supervisor do Núcleo de Cooperação do TRE/BA 
Walter Nogueira Neto, servidor designado para o NCJ.  

 
DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

 
Aos 17 dias do mês de outubro de 2022, às 11 horas, em razão da solicitação formulada pelo 
Desembargador Eleitoral Vicente Oliva Buratto, 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, para participar de uma 
reunião, tendo como pauta: O funcionamento do Núcleo do Poder Judiciário e o fluxo de atendimento. 
 
Iniciada a reunião, a Supervisora do Núcleo de Cooperação Judiciária, Desembargadora Lisbete Maria 
Teixeira Cézar Santos, cumprimentou e agradeceu a todos, e, de logo, agradeceu o convite do 
Desembargador Eleitoral para alinhamento estratégico entre as instituições sobre a cooperação 
judiciária. 
 
Passou a palavra para Desembargador Eleitoral Vicente Oliva Buratto, que prontamente, também 
agradeceu o acolhimento recebido pela Desembargadora.  
 
Dando prosseguimento, o Desembargador Eleitoral Vicente Oliva Buratto, iniciou informando que 
atualmente foi designado para compor o Núcleo de Cooperação do Tribunal Regional Eleitoral, e foi 
surpreendido com uma demanda do TRE/MS, e gostaria de conhecer o fluxo desenvolvido pelo TJBA e 
todo o funcionamento da unidade desta corte. 
 
A Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, Supervisora do NCJ, apresentou a página do 
Núcleo disponível no portal do TJBA, onde é possível consultar diversas informações sobre a unidade.  
 
O Núcleo é coordenado pela Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho, que atualmente acumula a função 
de Juíza Auxiliar da Presidência para Assuntos Institucionais. O núcleo também conta com um servidor 
com dedicação integral e um colaborador de apoio. 
 
Sinalizou, ainda, que o Núcleo de Cooperação Judiciária do TJBA é integrante da Rede Nacional de 
Cooperação Judiciária e da Rede Nordeste de Cooperação, para prestar auxílio aos magistrados da Corte 
baiana e dos demais Tribunais pátrios, além das instituições integrantes ou não do sistema de justiça. 
 
Dada a palavra ao servidor do NCJ, Walter Nogueira para que de forma sucinta, explanasse um pouco o 
fluxo de atendimento dos pedidos recepcionados pelo Núcleo. 
 
O servidor Walter Nogueira, informou que todos os pedidos de cooperação são tratados de forma 
individual e com a maior celeridade. Normalmente as demandas são encaminhadas via correio 
eletrônico, que é analisada pela equipe do NCJ – facilitando a comunicação com todos os envolvidos. 
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Informou ainda, que existem alguns pedidos via contatos telefônicos do NCJ. A maior demanda do 
Núcleo, vem dos pedidos de cooperação para o cumprimento de carta precatória ou recambiamento de 
presos, devolvendo a palavra para a Desembargadora Supervisora. 
 
Assim, a Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, parabenizou a iniciativa do 
Desembargador Eleitoral Vicente Oliva Buratto, e que estaríamos a disposição para formalização de 
convênio entre as instituições, com o objetivo de compartilhar informações e cooperações 
administrativas e/ou processuais do NCJ, além das boas-práticas desenvolvidas, com o intuito de 
agilizar as demandas dos jurisdicionados. 
 
De modo simultâneo, Desembargador Eleitoral Vicente Oliva Buratto, externou a possibilidade dessa 
parceria e pontuou que após a eleições, haja vista a necessidade de uma dedicação maior para o 
desempenho das suas atividades, entrará em contato para novos alinhamentos estratégicos de benefícios 
mútuos para as instituições e a população baiana. 
 
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. 
 
 
 
 

Reunião realizada no Gabinete da Desa. Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos 


