
Ata da 2ª Reunião do Conselho Consultivo da Ejud4 em 2020

PAUTA:

1. Aprovação da ata da reunião do dia 20-4-2020;

2. Pedido de afastamento da jurisdição da Juíza Jaqueline Maria Menta para

cursar Mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa - UAL; e

3. Assuntos Gerais.

Aos  10  dias  de  agosto  de  2020,  na  presença  do  diretor  da  Escola  Judicial,

desembargador  Ricardo  Martins  Costa;  do  vice-diretor  da  Escola  Judicial,

desembargador João Paulo Lucena; do coordenador acadêmico da Escola Judicial,

juiz Marcelo Caon Pereira; da coordenadora acadêmica substituta da Escola Judicial,

juíza  Rozi  Engelke;  dos  conselheiros  titulares  da  Escola  Judicial  Beatriz  Renck

(desembargadora),  Marcelo  José  Ferlin  D'Ambroso  (desembargador),  Brígida

Joaquina Charão Barcelos (desembargadora) e Cesar Zucatti Pritsch (juiz substituto)

tem início  a  2a reunião  do Conselho  Consultivo  da entidade  em 2020.  Apurado  o

quórum previsto no art. 14, parágrafo único, da RA TRT4 49/2017, o diretor saúda os

presentes e dá início ao ato. 

1. Aprovação da ata da reunião do dia 20-4-2020:

Aprovada, sem ressalvas e à unanimidade. 

2.  Pedido de afastamento da jurisdição da Juíza Jaqueline Maria  Menta para

cursar Mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa – UAL:

O diretor passa a palavra à Conselheira-Relatora, Desa. Beatriz Renck. A conselheira

resume o pedido de afastamento da jurisdição formulado pela juíza Jaqueline Maria

Menta, no intuito de viabilizar sua integração ao Mestrado em Direito da Universidade

Autônoma  de  Lisboa  -  UAL.  Nos  termos  da  proposta  de  parecer  previamente

encaminhada aos demais membros do Colegiado,  reputa supridos os pressupostos

fixados  na  Ato  Regulamentar  Ejud4  05/2017,  seja  pela  plena  compatibilidade  do

conteúdo do curso com a tabela de competências da Enamat, seja pelo prestígio da

instituição  estrangeira  de  ensino.  Opina,  portanto,  pelo  deferimento  do  pedido  de

afastamento da jurisdição. Os demais conselheiros presentes à reunião acompanham

a Conselheira-Relatora,  remanescendo  considerados,  no  mesmo sentido,  os  votos

antecipados  pelos  conselheiros  Teresinha  Maria  Delfina  Signori  Corrêa  e  Mateus



Crocoli Lionzo, que justificaram ausência com base em procedimentos odontológico e

médico, respectivamente. 

3. Assuntos Gerais:

O Diretor  tece breve consideração sobre o incremento do número de servidores e

magistrados  do  TRT4  capacitados  pela  Escola  Judicial  no  primeiro  semestre  do

presente ano. Enfatiza a rápida adequação da entidade às mudanças decorrentes da

disseminação da epidemia da COVID-19.  Alinha as próximas atividades formativas

promovidas pela Escola e, agradecendo a presença de todos, declara encerrada a

reunião. 
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