
Ata da 4ª Reunião do Conselho Consultivo da Ejud4 em 2019

PAUTA:

1. Aprovação da ata da Reunião de 16-8-2019;

2. Apresentação da Escola Judicial; e

3. Assuntos Gerais.

Aos 06 dias do mês de dezembro 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 titulares da Escola Judicial Teresinha

Maria Delfina Signori Correia (Desembargadora aposentada), George Achutti

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

Moraes  de  Oliveira  (Servidora),  Nadir  da  Costa  Jardim  (Servidora);  dos

Conselheiros  eleitos  da  Escola  Judicial  Rozi  Engelke  (Juíza);  e  Renê

Kapitansky  (Servidor)  e  dos  servidores  Camila  Frigo,  Lara  Martins  Borges

Fortes, Adriana Werner, Adriana Sarmento, Marco Aurélio Popoviche de Mello

e Diogo Grimberg, tem início a 4ª 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  manifesta,  inicialmente,  satisfação  por  haver

desempenhado, no último biênio, as atribuições próprias à gestão da Escola.

Revela, afinal, haver aprendido mais do que ensinado. Considera um privilégio

a experiência de haver trabalhado na entidade. Entende haver desempenhado

um bom trabalho, cumprindo as metas a que se propôs: expandir a área do

ensino a distância; criar uma revista científica - para o que destaca o auxílio

dos magistrados Leandro Krebs Gonçalves e José Felipe Ledur -; e afirmar a

reestruturação da Escola, tendo em conta, ao final de 2017, a incorporação de

competência  relativa  à  formação  dos  servidores  da  área  administrativa  do

Tribunal.  Reconhece  que  a  Escola,  por  sua  equipe  e  pelo  trabalho  que

oportuniza realizar,  permanecerá em seu coração.  Agradece o trabalho e o

esforço  dos  servidores  da  entidade,  reconhecendo  sua  dedicação  e



qualificação. O Desembargador Marcelo parabeniza a Diretora pela excelente

gestão e se coloca à disposição da Presidência e da nova gestão da Escola,

para apoio permanente. O Vice-Diretor registra a honra de haver participado da

gestão da Escola no último biênio, sinalando o interesse de dar continuidade ao

trabalho realizado pela entidade ao longo da última década. Anuncia a intenção

de  apresentar  um  plano  de  mestrado  à  qualificação  de  magistrados  e

servidores da casa. Anuncia, ainda, o propósito de  fazer da Escola um centro

de requalificação de servidores para o enfrentamento da ampla reestruturação

por que, doravante, deve passar a Justiça do Trabalho. Tem a esperança de

que este  momento  da Justiça  do Trabalho,  em que sofre intensos ataques

externos,  venha  a  fazê-la  renascer,  diferente  e  fortalecida.  Realizada,  ao

depois,  a  apresentação  do  trabalho de  cada  uma das  subáreas da Escola

Judicial  (Secretaria  Executiva,  Coordenadorias  de  Formação  e

Aperfeiçoamento Administrativo e Jurídico, Ensino à distância, Publicações e

Biblioteca), manifestaram-se outros conselheiros da entidade, todos no sentido

de parabenizar o trabalho realizado ao longo da última gestão. O Coordenador

Acadêmico manifesta sua gratidão aos servidores da entidade, revelando haver

aprendido  muito  no  trabalho  desenvolvido,  especialmente,  junto  à

Coordenadoria  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  Jurídico.  O  Coordenador

Acadêmico Substituto alude à seriedade e ao afinco do trabalho desenvolvido

na entidade. A Conselheira Natacha, representante dos servidores do Tribunal,

encerra o mandato, sinalando o compromisso de manter-se à disposição da

Escola. A Conselheira eleita Rozi Engelke, que tomará posse em 13-12-2019,

tendo sido convidada a tomar parte na presente reunião para o fim de iniciar

ambientação no Colegiado, destaca a importância da Escola ater-se a temas

relevantes  no  futuro:  inteligência  artificial  e  sustentabilidade  ambiental.

Aprovada sem ressalvas a ata  da  reunião do dia  16-8-2019,  a  Diretora  da

Escola Judicial agradece a presença de todos, deseja sorte à próxima gestão e

declara encerrada a reunião. 
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