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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, tenho a satisfação de informar a Vossa

Excelência que a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas programou para o primeiro semestre do fluente ano a realização de
curso de nivelamento e atualização em Registro de Candidaturas, com foco nas
Eleições de 2022.

Nessa toada, temos acompanhado o excepcional desempenho da
servidora Roberta Maia Gresta, analista judiciário, lotada no Tribunal
Superior Eleitoral - TSE, atualmente no cargo de Assessora Especial da
Presidência, ressaltando sua exitosa vida acadêmica, como professora e autora
de diversos artigos. Por oportuno, faço juntada de seu brilhante currículo:

 
Doutora em Direito Político (UFMG). Mestre em Direito
Processual (PUC -MG). Graduada em Direito (UFMG).
Coordenadora Adjunta do curso de Especialização em Direito
Eleitoral (PUC Minas Virtual). Professora de cursos de pós-
graduação lato sensu. Servidora efetiva, cargo analista
judiciário, do quadro do TRE-MG. Assessora Especial da
Presidência do TSE. Conteudista e instrutora de diversas
Escolas Judiciárias Eleitorais em cursos para magistrados e
servidores. Autora do livro "Introdução aos fundamentos da
processualidade democrática" e de diversos artigos jurídicos e
capítulos de livro sobre Direito Eleitoral, Processual e
Processual Eleitoral. Autora da tese “Teoria do processo
eleitoral democrático: a formação dos mandatos a partir da
perspectiva da Cidadania” e da dissertação “Ação temática
eleitoral: proposta para a democratização dos procedimentos
judiciais eleitorais coletivos”. Coordenadora do "Grupo
Temático V - Contencioso Eleitoral" do Grupo de Trabalho
para Sistematização das Normas Eleitorais (SNE) do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).Membro fundadora da Academia
Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP).
Coordenadora acadêmica da ABRADEP (2015-2019). Autora
do blog “A Fala”. Colaboradora de blog jurídicos (Jota,
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Justificando e Empório do Direito). Colaboradora do projeto
Observatório Eleitoral (interinstitucional).

 

 

Assim sendo, submeto  a Vossa Excelência a realização do curso
intitulado “REGISTRO DE CANDIDATURA NAS ELEIÇÕES 2022”,
conforme anexo, evento 1010952, tendo por público-alvo os Juízes, Promotores
Eleitorais e Chefes de Cartórios, a ser realizado em Maceió/AL, com carga
horária de 15h, preferencialmente, na semana de 16, 17, 18 e 20 de abril, em
formato online, através da plataforma Zoom do Tribunal, ressaltando que o
servidor, após contato prévio por nossa unidade, demonstrou disponibilidade de
agenda e predisposição em realizar o evento.

 
Considerando a similaridade da temática abordada no curso acima

com o eixo temático "REGISTRO DE CANDIDATURA E
INELEXIBILIDADE" da ofícina que será disponibilizada pelo TSE, sugerimos
desde já a atuação da professora Gresta também como tutora na referida
capacitação do TSE, nos dias 23 e 24/04/22.

 
Objetivando dar celeridade aos atos, peço vênia para juntar

minuta de ofício a ser expedido para a Presidência do TSE (1010957).
Impende esclarecer que o evento será remunerado por meio da

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, nos termos da Resolução TSE
nº 23.545/2017, e custeado pelo orçamento da EJE.

Respeitosamente,
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
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