
Ata da 3ª Reunião do Conselho Consultivo da Ejud4 em 2019

PAUTA:

1. Aprovação da ata da Reunião de 14-06-19 (disponível na aba Acórdão);

2. Recomposição da Comissão de Revista e de outras publicações do Tribunal;

3. Pendências das Reuniões do Conselho Consultivo da Escola Judicial;

4. Assuntos Gerais.

Aos 16 dias do mês de agosto de 2019, na presença da Diretora da Escola

Judicial, Desembargadora Carmen Izabel Centena Gonzalez; do Vice-Diretor

da  Escola  Judicial,  Desembargador  Ricardo  Hofmeister  de  Almeida  Martins

Costa;  do  Coordenador Acadêmico da Escola Judicial,  Juiz  Adriano Santos

Wilhelms;  do  Coordenador  Acadêmico  substituto  da  Escola  Judicial,  Juiz

Marcelo Caon Pereira; dos Conselheiros da Escola Judicial  Teresinha Maria

Delfina  Signori  Correia  (Desembargadora  aposentada),  George  Achutti

(Desembargador),  Marcelo José Ferlin  D'Ambroso (Desembargador),  Brígida

Joaquina Charão Barcelos  Toschi  (Desembargadora),  Maria  Cristina  Santos

Perez  (Juíza  do  Trabalho),  Natacha  Moraes  de  Oliveira  (servidora);  e  do

Secretário Executivo da Escola Judicial, Diogo de Seixas Grimberg, tem início a

3ª Reunião do Conselho Consultivo da entidade no presente ano. Apurado o

quórum previsto no art. 14, parágrafo único, da RA TRT4 49/2017, a Diretora

da Escola Judicial cumprimenta a todos e relembra que haverá recomposição

parcial do Conselho neste ano. A Diretora retifica passagem de reunião anterior

a que referiu  possibilidade de haver  mais vagas à suplência de servidores.

Sinala que a próxima eleição se destina à seleção de um membro titular e de

um membro suplente à representação de servidores. Sublinha que nada obsta

que  a  futura  Direção,  após  estudo,  delibere  por  ampliar  a  composição  de

servidores no Conselho, uma vez que hoje a Ejud é responsável pela formação

de todos os servidores do Tribunal. A Diretora informa que as inscrições para

renovação do Conselho Consultivo serão de 18 a 30 de setembro e a votação

de 07 a 11 de outubro, com divulgação em 14 de outubro de 2019, à exceção

da renovação dos conselheiros Desembargadores, a qual se realiza no âmbito

do Tribunal Pleno em 04 de outubro de 2019.



1. Aprovação da ata da Reunião de 14-06-2019: aprovada sem ressalvas.

2.  Recomposição da Comissão de Revista e de outras publicações do

Tribunal: a Diretora anuncia a necessidade de recomposição da Comissão da

Revista em virtude da aposentadoria da servidora Carmem Ligia Machado da

Silva, indicando a servidora Nadir da Costa Jardim para substituí-la, o que é

aprovado à unanimidade.

3) Pendências das Reuniões do Conselho Consultivo da Escola Judicial: a

Diretora ressalta  o trabalho impecável  e  altamente profissional  da servidora

Rosangela Menchick como Secretária-Executiva, durante o afastamento para

estudos  do  Secretário  Diogo  Grimberg,  informando  que  solicitou  a  ela  que

resgatasse  eventuais  pendências  de  reuniões  anteriores  do  Conselho

Consultivo,  a  seguir  informadas:  na  reunião  do  dia  18  de  junho  de  2018,

deliberou-se pela elaboração de convênio com a Universidade de Syracuse,

em Nova Iorque, para curso de especialização. O referido convênio, sugerido

pelo  Conselheiro  Marcelo  D’Ambroso,  está  pronto  para  ser  assinado,

aguardando somente  o retorno do Secretário  titular  Diogo para atuar  como

fiscal do contrato, pois a servidora Rosangela está se aposentando em poucos

dias  e,  se  viesse  a  assinar,  seria  necessário  formalizar  termo  aditivo  para

substituir o fiscal titular. Trata-se de convênio guarda-chuva, que tardou em sua

tramitação em virtude de ser um convênio internacional, e que visa a facilitar

estudos de magistrados e servidores que se interessem em prestar cursos na

referida Universidade, com duração de 5 anos a partir da assinatura. A Diretora

informa que, em outra reunião ocorrida em 09 de julho de 2018, foi  tratado

sobre  curso  teórico-prático  de  defesa  pessoal  promovido  pelo  Exército

Brasileiro. A Diretora relata extrema dificuldade de contato com o Exército, e

que somente em abril deste ano obteve retorno do Coronel Rangel dando conta

de que, por questões orçamentárias, o curso poderia ser oferecido somente no

segundo semestre de 2019, e que fariam contato, o que até agora não ocorreu.

A  Diretora  sugere  que  se  aguarde  eventual  contato  do  Exército  para

disponibilização de vagas em curso de segurança, sem novo contato da Ejud.

A Diretora sugere a data do dia  25 de outubro para a próxima reunião do



Conselho, a partir das 09h, tratando da apresentação dos setores da Ejud, pois

na  sexta-feira  anterior  (18/10)  haverá  o  evento  com a  docente  portuguesa

Teresa Alexandra Coelho Moreira  -   Professora Auxiliar  da Universidade do

Minho (Portugal). Acerca do evento, a conselheira Maria Cristina pergunta se

será gravado, pois estará em férias. A Diretora se comprometeu a falar com a

professora no intuito de que venha a ser autorizada a gravação do evento, para

ulterior  disponibilização  pelo  núcleo  de  Ead.  A  última  das  pendências  de

reuniões anteriores aludidas pela Diretora diz respeito ao Centro de Pesquisas,

o qual considera criado, tanto assim que previsto no regulamento da Escola. A

Diretora informa que pretendia realizar no segundo semestre deste ano um

curso de formação para os servidores da Escola Judicial e para os magistrados

que demonstrassem interesse em trabalhar com pesquisa. Para tanto, contatou

o Professor Doutor Henrique Carlos de Castro, da UFRGS, e o Professor Jorge

Branco,  dando  início  às  tratativas  para  o  oferecimento  da  capacitação.

Entretanto,  por  força  de  circunstâncias  pessoais  e  familiares,  o  Professor

Henrique Castro não pode se engajar no projeto em 2019. A Diretora aproveita

o  ensejo  para  informar  que,  na  última vinda da Professora  Doutora  Acácia

Zeneida  Kuenzer  a  Porto  Alegre,  no  corrente  ano,  para  tratar  do  Encontro

Institucional, aproveitou para solicitar auxílio na formatação do sobredito centro

de pesquisas.  Um relatório  será repassado aos conselheiros até a próxima

reunião, devendo ser assunto para deliberação final (configuração do Centro de

Pesquisa).

Assuntos  gerais:  o  Vice-Diretor  da  Escola  Judicial  anuncia  avanço  nas

tratativas  com  a  UNISINOS  para  fins  de  formalização  de  um  mestrado

profissional. Sinala que o tema deverá passar, naturalmente, pelo crivo da nova

administração do Tribunal. Acerca do mestrado com a PUCRS, o Vice-Diretor

relata que ainda pode ser assinado, porém o tema está suspenso por força da

saída do principal articulador do projeto, Professor Doutor Ingo Sarlet, daquela

instituição. Em relação ao mestrado com a UFRGS, o Vice-Diretor ressalta que

está sendo articulado pela juíza Luciane Cardozo Barzotto, porém os trâmites

revestem maior burocracia. Sem outros assuntos a tratar, a Diretora agradece

a presença de todos e declara encerrada a reunião.
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