
Ata da 5ª Reunião do Conselho Consultivo da Ejud4 em 2019

PAUTA:

1.        Aprovação  da  ata  da  Reunião  de  06-12-2019  (disponível  na  aba

Acórdão);

2.        Recomposição da Coordenação Acadêmica e Recomposição das

Comissões no âmbito do Conselho Consultivo;

3.       Assuntos Gerais.

Aos 16 dias do mês de dezembro de 2019, presentes o Diretor e o Vice-diretor

da  Escola  Judicial,  Desembargadores  Ricardo  Martins  Costa  e  João  Paulo

Lucena; os juízes Rozi Engelke e Mateus Lionzo; e os servidores Nadir Jardim

e  Renê  Kapitansky,  tem  início  a  5ª  Reunião  do  Conselho  Consultivo  da

entidade no presente ano. Apurado o quórum previsto no art.  14, parágrafo

único, da RA TRT4 49/2017, o Diretor saúda os presentes e declara aberta a

primeira reunião do mandato. 

1. Aprovação da ata da Reunião de 06-12-2019. Aprovada sem ressalvas.

2.  Recomposição  da  Coordenação  Acadêmica  e  Recomposição  das

Comissões  no  âmbito  do  Conselho  Consultivo.  O  conselho  endossa

sugestão  do  Diretor  à  Coordenação  Acadêmica  da  Escola  Judicial,  nos

seguintes  termos:  Coordenador  Acadêmico,  Conselheiro  Marcelo  Caon;

Coordenadora Acadêmica Substituta, Conselheira Rozi Engelke. A Comissão

do  Mestrado  remanesce  definida  nos  seguintes  termos:  Conselheiros  João

Paulo Lucena (Coordenador), George Achutti e Mateus Lionzo. A Comissão da

Revista será integrada pela Coordenadora Acadêmica  Substituta, Conselheira

Rozi Engelke, pelas Conselheiras Teresinha Maria D. S. Correia e Nadir da

Costa Jardim e pelo Conselheiro Marcelo José Ferlin D`Ambroso. 

3. Assuntos Gerais. O Diretor explicita o propósito de se afastar da jurisdição,

apenas,  em  maio  de  2020.  Noticia  fase  final  de  negociações  com  a



Universidade  do  Vale  dos  Sinos  para  a  proposição  do  primeiro  mestrado

profissional  oferecido  pela  Escola  Judicial  em consórcio  com instituição  de

ensino superior.  Sinala que o correspondente  contrato deverá ser  assinado

ainda no primeiro semestre de 2020, contemplando a participação do Tribunal

em investimento reservado à matrícula de até 15 magistrados ou servidores da

instituição.  O  Vice-Diretor  registra  sua  satisfação  pessoal  por  retornar  ao

Conselho,  sublinhando  o  interesse  de  fomentar,  por  meio  de  atividades

formativas,  cultura  orientada  à  composição  das  lides  trabalhistas  –  o  que

implica  o  engajamento  de  magistrados,  servidores  e  dos  advogados  que

militam na área. A Coordenadora Acadêmica Substituta aduz estar em período

de  aprendizado  na  entidade,  e  adianta  o  interesse  de  contribuir  para  o

aperfeiçoamento  do  serviço  prestado  pela  Escola.  Relata  experiência  como

coordenadora  de grupo de estudos,  apontando dificuldades mas também o

potencial da produção de conhecimentos nesse âmbito. O Conselheiro Mateus

destaca  o  espírito  de  colaboração  por  que  ingressa  no  Colegiado.  A

Conselheira Nadir reafirma a importância de um olhar crítico sobre a Escola, no

intuito  de  aprimorá-la,  e  sublinha  a  honra  de  integrar  o  Conselho.  E  o

Conselheiro Renê manifesta a intenção de retribuir, por meio de sua atuação

na Escola, o aprendizado que o Tribunal lhe proporcionou ao longo da vida

profissional.  Propõe  a  formação  de  um  grupo  estratégico,  organizado  pela

entidade,  para  o  aprimoramento  da  gestão  das  rotinas  de  trabalho  nas

Secretarias  de  Vara.  O  Diretor  agradece  a  presença  de  todos  e  declara

encerrada a reunião.


	Ata da 5ª Reunião do Conselho Consultivo da Ejud4 em 2019

