
 

 
 

Ata de Reunião 

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

Data: 
24 de outubro de 2022 

Local: Gabinete da Desembargadora 
Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos 

Hora Início/Fim: 
11:00 às 11:30h 
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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 24 dias do mês de outubro de 2022, às 11 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: 
Apresentação do PAC da Cooperação.  
 
Iniciada a reunião, a Supervisora do Núcleo de Cooperação Judiciária, Desembargadora Lisbete Maria Teixeira 
Cézar Santos, cumprimentou e agradeceu a todos, e, de logo, informou que encontra-se muita satisfeita com a 
execução dos serviços do NCJ, e que essa nova proposta desenvolvida (PAC da Cooperação) alinhada na última 
reunião realizada em 14 de outubro de 2022, será de grande importância ao judiciário, pois o desenvolvimento 
do Plano, baseia-se na cooperação entre as instituições, provenientes de atuais convênios firmados entre esta 
Corte e as instituições parceiras, quais sejam: o Tribunal de Regional do Trabalho da Quinta Região (TRT - 5ª 
Região), a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) e a Federação do Comércio do Estado da Bahia 
(Fecomércio). 
 
Passou a palavra para a Juíza Rita Ramos, Coordenador do NCJ. 

 
Com a palavra, Dra. Rita Ramos, apresentou o projeto final e suas especificidades e logo após solicitou 
autorização da Desembargadora Supervisora do NCJ, para encaminhar ao Presidente do Tribunal, o 
Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, o projeto e as capacitações a serem realizadas. 
 
Assim, conforme destacou a Juíza Coordenadora, inicialmente, o PAC da Cooperação contemplará três ações de 
capacitação, por meio de seminários, na modalidade presencial e/ou virtual, com duração de 4 (quatro) 
horas/aulas cada.  
 
Dando continuidade, a primeira capacitação será um seminário, no qual teremos como palestrante e convidados o 
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão do Tribunal Superior do Trabalho – TST, que abordará o tema: 
“ATIVIDADE JURISDICIONAL, TECNOLOGIA E ACESSO À JUSTIÇA: DESAFIO PERMANENTE”, 
programado para o dia 05 de dezembro de 2022, às 14h e a Desa. Débora Maria Lima Machado, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para assinatura do convênio de Cooperação entre os Tribunais. 
 
A segunda e a terceira capacitação ainda não foram definidas as respectivas datas, porém os palestrantes já 
indicaram os seus temas, para a segunda capacitação a convite do Núcleo de Cooperação, contaremos com a 
presença do Dr. Kelsor Fernandes, Presidente da Fecomércio e o Dr. Nelson Daiha Filho, Superintendente 
Executivo da Fecomércio, que abordarão a “MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NO ÂMBITO EMPRESARIAL”, 
durante o seminário. Já na terceira etapa do PAC da Cooperação, também a convite do Núcleo de Cooperação, a 
participação da Presidente da JUCEB - Dra. Marise Prado de Oliveira Chastinet, que apresentará no 
SEMINÁRIO o tema “DIREITO EMPRESÁRIAL APLICADO À ERA DIGITAL”, fechando assim essa fase do 
plano de ação. 
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Retornando a palavra a Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, solicitou que fosse encaminhado o 
Ofício nº 18/2022/NCJ à UNICORP, com brevidade, visando dar conhecimento ao Desembargador Nilson, a 
iniciativa do NCJ, registrando no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, bem como requerer o 
apoio da Universidade Corporativa da TJBA para o cumprimento das ações do projeto.  
 
A Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, solicitou a atuação da equipe do NCJ nas demais 
demandas do projeto, para dar efetividade e a sua execução, ou seja, o encaminhamentos de expedientes para: 
Cerimonial, a ASCOM, e SEAD.  
 
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) Encaminhar o Ofício para conhecimento do Desembargador Presidente, Nilson Soares Castelo Branco. 
 
b) Abertura e registro do expediente via SIGA. 
 
c) Elaboração de convite para os participantes da Mesa conforme descrito no PAC da Cooperação, item 7, 
capacitação I. 
 
d) Encaminhar expediente sobre o auxílio das unidades (CERIMONIAL, ASCOM e SEAD) para execução do 
projeto. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião realizada em 14.10.22, para o 
alinhamento para evolução do novo projeto da 

Cooperação Judiciária. 

Apresentação do PAC da Cooperação e 
desenvolvimento estratégico para a execução do 

Plano. 


