ATA
1ª Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da EJUD2 eleito para o Biênio
2018-2020
(03 de outubro de 2018):

Às 17 horas e 19 minutos do dia três de outubro de 2018, na sala de audiências
“Francisco Pugliese”, localizada no 1º andar, do Edifício Sede, em São Paulo, reuniu-se o
Conselho Consultivo da EJUD2, eleito para o biênio 2018/2020, sob a presidência de seu
Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins, Conselheiro Desembargador Marcelo Freire
Gonçalves, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello e Juiz do Trabalho
Titular Rui César Públio Borges Correa. Ausentes a Vice-Diretora, Desembargadora
Bianca Bastos (licença nojo) e o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Fábio Ribeiro da
Rocha (licença paternidade).
O Diretor inicialmente declarou aberta a reunião, dando as boas-vindas aos presentes.
Justificou a necessidade da reunião extraordinária para referendar ações propostas pela
gestão 2018/2020 e incrementar a programação 2018/2019
Propôs a divisão da coordenação de atividades atinentes ao CFI de magistrados e CFC de
magistrados e servidores, bem como das coordenadorias de ensino presencial e a
distância, dentre os membros do Conselho Consultivo da Escola Judicial.
Em seguida, passou aos itens da pauta:
1) Apresentação da Ata da 22ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 26.09.2018
O Conselho, à unanimidade, aprova a Ata da 22 ª reunião do Conselho Consultivo da
EJUD2 eleito para o biênio 2018/2020.
2) Disponibilização na página da EJUD2 a Ata da 22ª Reunião ordinária da EJUD2 do
biênio 2018/2020, realizada aos 26 de setembro de 2018.
Após aprovação, o Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins determinou a publicação
da Ata da 22ª reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 eleito para o biênio 2018/2020
na página da EJUD2.
3) Participações Institucionais dos Conselheiros do biênio 2018/2020:
• Diretor Desembargador Adalberto Martins
- 26.9.2018: participação do Diretor na última reunião do Conselho Consultivo da EJUD2
para o biênio 2016/2018;
- 28.9.2018: participação do Diretor no evento “Os desafios do trabalho contemporâneo no
Brasil”, realizado pela EJUD2, IPEATRA e ABRAT;
• Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz
- 26.9.2018: participação do Conselheiro na última reunião do Conselho Consultivo da
EJUD2 para o biênio 2016/2018;
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Conselheiro Juiz o Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
- 26.9.2018: participação do Conselheiro na última reunião do Conselho Consultivo da
EJUD2 para o biênio 2016/2018;
•

Os Conselheiros da atual gestão manifestaram interesse em participar como
representantes da EJUD2 de modo a promover maior estreitamento na relação EJUD2
com entes externos.
4) Apresentação do estatuto da EJUD2 e definição da atribuição dos Conselheiros
Após apresentação do estatuto da EJUD2, o Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins
propôs ao Conselho Consultivo a divisão da coordenação de atividades atinentes ao CFI
de magistrados e CFC de magistrados e servidores, bem como das coordenadorias de
ensino presencial e a distância, dentre os membros do Conselho Consultivo da Escola
Judicial.
Após livre debate entre os membros presentes do Conselho Consultivo, assim ficou
deliberado:
- que dois magistrados devem compartilhar uma área da coordenação para que possam
alternar períodos de férias e outros afastamento sem prejuízo desse acompanhamento;
- Coordenação Pedagógica da EJUD2 – Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins;
- Coordenação de Núcleos Temáticos – a definir
- Coordenação de Tutoria e Juízes Vitaliciandos – Conselheira Desembargadora Maria
José Bighetti Ordoño Rebello e Juiz do Trabalho Titular Rui César Públio Borges Correa;
- Coordenadoria de Ensino a Distância – Conselheiro Desembargador Marcelo Freire
Gonçalves e Conselheira Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello;
- Coordenadoria de Ensino Presencial – a definir
- Núcleo de Ensino de Servidores e Estagiários – Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rui
César Públio Borges Correa.
O Conselho deliberou que a distribuição somente estará completa e oficializada após a
manifestação da Vice-Diretora e Conselheiro ausentes justificadamente nesta reunião.
Sobre manifestação dos Conselheiros Desembargador Marcelo Freire Gonçalves e Juiz
do Trabalho Titular Rui César Públio Borges Correa quanto a ausência de ações de
formação descentralizadas da Sede, o Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins
esclareceu que na presente data (3.10.2018) a EJUD2 está lançando uma pesquisa entre
os magistrados e servidores ativos do TRT-2 para que estes possam oferecer sugestões
de cursos que esperam sejam oferecidos pela EJUD2 por meio de sua grade formativa.
5) Apresentação das normas da ENAMAT referentes aos Cursos de Formação Inicial
e Cursos de Formação Continuada para Magistrados.
Após apresentação do estatuto da EJUD2, o Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins
informou ao Conselho Consultivo como se deu sua participação na “59ª Reunião de
Trabalho e Assembleia do CONEMATRA” que aconteceu em Campinas nos dias 13 e 14
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de setembro de 2018.
6) Ações de capacitação da EJUD2 em outubro de 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de 17 de outubro a 21 de novembro: Curso: “Feedback: um instrumento de
desenvolvimento pessoal e de equipes – EAD – 8/2018”
de 8 a 22 de outubro: Curso: “Sistema de Processo Administrativo Virtual – PROAD
– EAD – 8/2018”
de 10 de outubro a 13 de novembro: Curso: “Alimentação para uma vida saudável –
EAD – 2/2018”
dia 19 de outubro: Minicurso sobre “Ferramentas de Investigação Patrimonial”
04 de outubro: Ciclo de Palestra para Gestores - Palestra: “Comunicação Assertiva”
05 e 19 de outubro: Curso: “Capacitação da Ferramenta PJE Calc. Para
Magistrados”
15 a 19 de outubro: Curso: “Procedimentos no Controle de acesso com ênfase nas
legislações aplicadas à atividade de segurança judiciária”
08 de outubro a 12 de novembro: Curso: “Formação e Capacitação de
Conciliadores/Mediadores 2018 – Módulo II”
25 de outubro: Ciclo de Palestra para Gestores - Palestra: “Liderança e Feedback”

7) Ações de capacitação da EJUD2 em novembro de 2018
•

•
•
•

•
•

5, 6, 7, 8 e 9.11.2018: Curso de Capacitação de Técnicos de TI em Informática para
o Desenvolvimento de Sistemas e Portais (evento realizado em parceria com a
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão);
de 5.11 a 5.12.2018: Curso “Liderança Organizacional: Estilos e Técnicas” – EAD –
2/2018;
8.11.2018: Palestra “Gerenciamento de Processos”;
8.11.2018: Palestra “Trabalho Infantil e Exploração Sexual” (evento realizado em
parceria com a Comissão para Erradicação do Trabalho Infantil do TRT da 2ª
Região;
de 21.11 a 5.12.2018: Curso “Conscientização em Segurança da Informação e
Comunicações” – EAD – 2/2018;
de 21.11.2018 a 5.12.2018: Curso: “Sistema de Processo Administrativo Virtual –
PROAD“– EAD – 9/2018

•
•
•

23.11.2018: “1ª Seminário Racismo e Direito do TRT da 2ª Região”
26 a 30.22.2018: “Curso de Segurança de Autoridades” (evento realizado em
parceria com a SSI)
30.11.2018: Palestra do ciclo de palestras para gestores com tema a definir
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Após discussões do Conselho consultivo da EJUD2, foi solicitado à secretária da EJUD2
uma planilha com a distribuição dos valores investidos em ações de capacitação até o
momento, discriminando-se valores investidos em ações de capacitação não originárias da
EJUD2 e ações de capacitação obrigatórias.
8) Grade formativa do 1º Semestre/2019
Dado o adiantado do horário e a importância do tema, o Diretor Desembargador Sergio
Pinto Martins sugeriu seja este tema debatido na próxima reunião de Conselho, com o
que, todos concordaram.

9) Renovação da assinatura digital Ltr
O Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins esclareceu que este assunto foi colocado
na pauta da reunião de Conselho pois seria necessária a aprovação do valor proposto
para a renovação da assinatura digital da revista Ltr para o período 2018/2019. Após
contato direto com o presidente da editora, foi esclarecido que o valor apresentado à
EJUD2 é o mesmo proposto a outros órgãos públicos, inclusive ao TST, que aceitaram,
pois o valor se mantem desde 2016, sofrendo seu primeiro reajuste em 2018.
A editora não pode praticar valores diferentes entre entes públicos, no caso, TST e outros
tribunais.
Após discussões o Conselho, à unanimidade, deliberou pela renovação da assinatura da
revista Ltr digital.
10) Outros assuntos
O Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins fez as seguintes proposituras para
deliberação no Conselho Consultivo da EJUD2:
- retomada de convênios com instituições de ensino (FGV, PUC, FMU, Instituto Rio
Branco, Instituto Presbiteriano Mackenzie, etc) para oferecimento de cursos de
especialização, mestrado e doutorado com certificação das horas-aula pela instituição
conveniada, bem como criação de convênios com instituições de ensino internacionais
(Portugal, Roma e Sevilha);
- realização de convênio com instituição que ministre curso de francês modular, para
possível continuidade do curso que foi interrompido em 2015;
- realização de ações de capacitação nas circunscrições, especificamente no que tange ao
curso de formação e capacitação de conciliadores;
- realização do curso de cálculos trabalhistas para servidores;
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- realização de palestras sobre crimes envolvendo aspectos da JT – falso testemunho e
desacato;
- realização de palestra envolvendo a terceirização e saúde na questão de home care no
dia 26 de outubro;
- realização de convênio com a APDD para realização de eventos com aproveitamento de
100% da carga horária.
Após discussões o Conselho, à unanimidade, aprovou as sugestões do Diretor.
Tendo assunto por deliberar, o Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins entendeu por
bem marcar outra reunião extraordinária para o próximo dia 10.10.2018, às 16h30min, no
Edifício Sede, em local a ser definido. A secretária da EJU2 deverá tomar providências
nesse sentido e comunicar a todos.
Tendo em vista o adiantado da hora, o Excelentíssimo Diretor Desembargador Sergio
Pinto Martins declarou encerrada a reunião extraordinária às 18h56min. E, para constar,
eu, Secretária da Escola Judicial, lavrei a presente ata, que será aprovada, assinada e
publicada na página da EJUD2 e é por mim subscrita.
Desembargador Sergio Pinto Martins
Desembargador Marcelo Freire Gonçalves
Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello
Juiz do Trabalho Rui César Públio Borges Correa

Servidora Andrea Torres Sanchez
Secretária da EJUD2
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