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Documento de Oficialização da Demanda
 

1Identificação da Demanda
 

1.1Título

Viabilizar a participação de servidores da Secretaria Judiciária no Congresso Nacional Sobre Macrocriminalidade e Combate
à Corrupção (https://conteudo.esmafe.com.br/macrocriminalide-e-combate-a-corrupcao/).
Local: Curitiba - PR
Data: 13 de maio.
Servidores:
Maximiniano Simões Sobral
Gonsalo André Agostini Ribeiro
Marcus Cléo Garcia
Hugo Frederico Vieira Neves
Júlio César de Castro
Carlos Valério Gerber Wietzikoski

1.2Unidade Demandante

 

Unidade Secretaria Judiciária Data 03/05/2019

Responsável pela Demanda Maximiniano Simões Sobral

2Contexto
 

2.1Motivação

Tendo em vista a ratificação da competência atribuída pelo Supremo Tribunal Federal à Justiça Eleitoral, relativa ao
julgamento dos crimes do Direito Penal Comum conexos aos crimes eleitorais (INQ 4435, de 14/3/2019, Plenário), faz-se
necessário, de forma urgente e coordenada, qualificar o quadro de assessores e assistentes dos Juízes do Pleno deste
Tribunal nas matérias afetas à essa nova realidade, em especial quanto aos crimes de corrupção, lavagem de capitais,
remessa ilegal de divisas e crimes contra a ordem financeira, sobre os quais não há expertise nem jurisprudência formada
neste Tribunal. Neste contexto, o evento sugerido é composto pelos principais agentes públicos que atuaram nos últimos
anos na Operação Lava Jato, que é o paradigma de apreciação e julgamento de crimes desta ordem, com larga experiência e
notório conhecimento a serem transmitidos. Vale destacar que, historicamente, a Assessoria dos Juízes do Pleno quase
nunca utiliza os recursos de capacitação de servidores deste Tribunal, tendo parte de seus integrantes participado apenas de
congressos de Direito Eleitoral a cada 2 anos, às vésperas das eleições. Não se desconhece o atual cenário de restrição
orçamentária da EJESC para 2019 e, em sendo assim, os servidores que vierem a ser autorizados a participar do evento,
desde já, se comprometem a multiplicar aos demais as informações adquiridas.
 



2.2Resultados Esperados

Aprimorar os conhecimentos dos servidores deste Tribunal que, posteriormente, atuarão como multiplicadores.
 

2.3Alinhamento Estratégico

 

Alinhamento Estratégico Objetivos, Ações e Iniciativas

PEI
objetivo estratégico: Aperfeiçoamento da gestão de pessoas
ação estratégica: Incentivar e aprimorar a medição da participação dos
servidores em eventos de capacitação

Instrumento Estratégico Setorial

Planejamento Estratégico da EJESC

· objetivo estratégico: C2 - Promover formação e aperfeiçoamento continuado de
servidores;

· objetivo estratégico: R4 – Obter e executar o orçamento necessário às ações;

· ação estratégica: Execução do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento
(PACD 2018)

 

2.4Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser
contratado?

[   ] Menos de 1 ano  [   ] De 1 a 3 anos  [ x  ] Mais de 3 anos
 
 

2.5Unidades que farão uso do objeto da demanda ou serão beneficiadas

 

 [   ] Uma Unidade [ X  ] Duas unidades [   ] Três unidades [   ] Mais de Três unidades
 

2.6Expectativa de entrega

Imedidata

3Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da
Contratação
 

Nome do Servidor (titular) Maximiniano Simões Sobral

Telefone 3712

E-mail sobral@tre-sc.gov.br

Nome do servidor
(substituto)

Gonsalo Agostini Ribeiro



Telefone 3837

E-mail gonsalo@tre-sc.jus.br

4Integrante Técnico na Equipe de Planejamento da
Contratação
 

Nome do Servidor (titular) Felícita Souza Valverde

Telefone 7444

E-mail felicita@tre-sc.jus.br

Nome do servidor
(substituto)

Tarciso José Karvat

Telefone 3814

E-mail Tarciso.karvat@tre-sc.jus.br
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