
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA EJUD4 EM 2018

PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da ata da Reunião de 09-4-2018;

2. Comissão do mestrado – recomposição;

3. Assuntos gerais.

Aos 07 dias do mês de maio de 2018, na presença da Diretora da Escola Judicial, Desem-

bargadora Carmen Gonzalez; do Vice-Diretor da Escola Judicial, Desembargador Ricardo

Martins Costa; da Coordenadora Acadêmica da Escola Judicial, Juíza Raquel Hochmann

de Freitas (Juíza do Trabalho); dos Conselheiros da Escola Judicial, Teresinha Maria D. S.

Correia  (Desembargadora Aposentada),  João Paulo Lucena (Desembargador),  Adriano

Santos Wilhelms (Juiz do Trabalho), Maria Cristina Santos Perez (Juíza do Trabalho), Car-

men Ligia Machado da Silva (Diretora de Secretaria de Vara do Trabalho); e do Secretário

Executivo da Escola Judicial, Diogo Grimberg, tem início a 2ª Reunião do Conselho Con-

sultivo da entidade no presente ano. Apurado o quórum previsto no art. 14, parágrafo úni -

co, da RA TRT4 49/2017, a Diretora inaugura os trabalhos.

1. Aprovação da ata da reunião de 09-4-2018. Aprovada, por unanimidade, a ata da últi-

ma reunião do Conselho, conforme apresentada no Sistema NovaJus4, sem ressalvas.

2. Comissão do mestrado – recomposição. A Diretora relembra os atuais componentes

da Comissão, parte deles desligados da Escola: Desembargadores Alexandre Corrêa da

Cruz e Brígida Toschi; Juízes Leandro Krebs Gonçalves e Gustavo Trierweiler. Sugere a

recomposição dessa Comissão, remanescendo definidos, após consulta aos membros do

Colegiado,  os seguintes integrantes:  Desembargadores Ricardo Martins Costa e João

Paulo Lucena; Juízes Raquel  Hochmann de Freitas e Adriano Santos Wilhelms. Rema-

nesce definido, ademais, que o Secretário Executivo da Escola prestará suporte direto à

Comissão.

3. Assuntos gerais. A Diretora comenta que, após sua reestruturação, a Escola passou a

carecer  de  um  número  maior  de  salas  de  aula.  Sublinha  que,  além  do  auditório,  a

entidade  tem se  valido,  basicamente,  de  duas  salas  de  aula,  também havendo  dois

pequenos  laboratórios  de  informática.  Considera  importante  buscar  otimizar  o  espaço



térreo do prédio, no intuito de suprir essa necessidade, mediante eventual precipitação

das  reformas  pertinentes.  Ante  a  notícia  de  que  existe  projeto  destinado  ao

aproveitamento daquele espaço pela Escola, solicita que a Secretaria o requisite junto ao

setor competente. Adianta a importância de uma reunião com a Desembargadora Vânia

Cunha Mattos, Presidente do Tribunal, no intuito de inteirá-la do assunto. Sugere que

nessa reunião tomem parte os conselheiros interessados. O conselheiro Lucena sinala

que o ambiente do antigo restaurante das Varas deverá sediar o Memorial da Justiça do

Trabalho.  A Diretora  reputa  plenamente  conciliável  a  transferência  do  Memorial  com

eventual ampliação do número de salas de aula da Escola. Acerca de solicitação partida

do  conselheiro  Adriano,  na  última  reunião  do  colegiado,  a  Diretora  esclarece  que  a

gestora da SETIC informou a consolidação, até 15 de maio, de ferramenta destinada à

citação  de  jurisprudência  colhida  no  site  do  Tribunal.  Quanto  a  grupos  de  estudo,  a

Diretora sinala o levantamento estimativo dos custos implicados no pagamento de diárias

para o presente ano: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Anuncia o interesse de aproveitar a

vinda da orientadora pedagógica da entidade, proximamente, para promoção de um grupo

focal com os respectivos coordenadores, no intuito de aprimorar o seu funcionamento. A

Diretora tece comentários, finalmente, sobre a boa acolhida do Minicurso sobre a Reforma

junto a magistrados e servidores da Instituição. O Vice-Diretor endossa essa repercussão

e alude, também, ao êxito de evento realizado em 26-4-2018, relativo à Política Nacional

de  Mediação  e  Conciliação.  Propõe  a  eventual  confecção  de  cartilha  sobre  o  tema,

mediante contribuições partidas das entidades parceiras no evento. A Diretora acolhe a

proposição,  deixando-a  a  cargo  do  proponente,  entretanto,  que é  o  coordenador  das

atividades do NUPEMEC-JT em âmbito regional. A Diretora agradece a presença de todos

e encerra os trabalhos.


