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ATA 

2ª Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da EJUD2 eleito para o Biênio 
2018-2020 

(10 de outubro de 2018) 
 

 Às 16 horas e 39 minutos do dia dez de outubro de 2018, no auditório do 24º andar, do 
Edifício Sede, reuniu-se o Conselho Consultivo da EJUD2, eleito para o biênio 2018/2020, 
sob a presidência de seu Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins, com a presença 
da Vice-Diretora, Desembargadora Bianca Bastos, e dos Conselheiros Desembargador 
Marcelo Freire Gonçalves, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello, Juiz do 
Trabalho Rui César Públio Borges Correa e Juiz do Trabalho Substituto Fábio Ribeiro da 
Rocha. 
   Dada a palavra à Conselheira Desembargadora Maria José, esta se manifestou 
sobre sua participação no evento em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal 
de que participou na EJUD15; que há interesse por parte da EJUD15 em participar de 
eventos em parceria com a EJUD2; o Diretor sugeriu parcerias com a AMATRA2, no que a 
Vice-Diretora Desembargador Bianca Bastos falou que a EJUD2 e a AMATRA 
promoveram diversas ações de formação continuada no biênio 2018/2020, fala esta 
ratificada pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Fábio Ribeiro da Rocha. 
   A Vice-Diretora Desembargadora Bianca registrou que a grade de sugestões 
apresentada na 1ª reunião é bem extensa; que a pauta das reuniões do Conselho 
Consultivo devem ser encaminhadas com antecedência. 
 Neste ato, o Diretor declarou aberta a reunião, dando as boas-vindas aos presentes, 
especialmente à Vice-Diretora Desembargadora Bianca Bastos e ao Conselheiro Juiz do 
Trabalho Substituto Fábio Ribeiro da Rocha. 
 

 1) Apresentação da ata da 1ª Reunião Extraordinária da EJUD2, realizada aos 
03.10.2018 

 Pela Vice-Diretora Desembargadora Bianca Bastos foi informado erro material a ser 
corrigido na folha 4, verso. Pela Conselheira Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño 
foi informado erro material na data de realização de cursos da SSI. Após as retificações 
pertinentes, a ata será aprovada e deverá ser disponibilizada na página da EJUD2. 
 

 2) Complementação da definição da atribuição dos Conselheiros 

 O Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins expôs à Vice-Diretora e Conselheiro 
ausentes justificadamente na 1ª reunião extraordinária da EJUD2, como se deu a 
distribuição das atribuições da EJUD2, consoante constou no registro da ata, de modo que 
ambos pudessem escolher em qual área gostariam de atuar. 
Após discussões, o Conselho, por unanimidade, deliberou que a Coordenadoria 
Pedagógica permanecerá com seu Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins, os 
trabalhos relativos a tutoria e vitaliciamento de juízes com o Conselheiro Desembargador 
Marcelo Freire Gonçalves, representante da EJUD2 no Comitê de Vitaliciamento, e a Vice-
Diretora e demais Conselheiros atuarão conjuntamente nas demais áreas (ensino a 
distância, ensino presencial, estagiários, etc.). 
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 3) Notícias 

 - o Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins informou que: 
• Será providenciada pela secretaria da EJUD2 informações acerca do convênio 

CIEE x AASP, em que o segundo custeia de 30 a 40 estagiários no TJSP por meio 
do CIEE, de modo que tal prática possa ser aproveitada no âmbito do TRT-2; 
 

• Foram comunicadas todas as EJUDs e ENAMAT sobre a posse do novo Diretor e 
Conselho Consultivo da EJUD2 para o biênio 2018/2020; 

 

• Foram encaminhadas as propostas para renovação das assinaturas digitais 
LTRdigital, RT online e Proview, cujo custeio será suportado pela conta 
“apreciação de causas na Justiça do Trabalho” do TRT-2; 

 

• Foram retomadas as consultas com instituições de ensino (FMU, Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo, Instituto Presbiteriano Mackenzie, Faculdade 
Rio Branco e PUC) para realização de convênios com a EJUD2, visando a 
aplicação de descontos para magistrados e servidores em curso de graduação e 
especialização; explicou que conversou com reitor da FMU e conseguiu convênio 
semelhante ao TJSP para propositura de curso com desconto. A Vice-Diretora 
Desembargadora Bianca Bastos registrou que a vocação da EJUD2 é para ações 
de formação inicial e continuada, consoante dispõe normativo da ENAMAT; 

 

Após discussões, o Conselho, à unanimidade, deliberou pela aprovação de celebração de 
convênios com instituições de ensino para desconto no valor de cursos de graduação e 
especialização. 
 

 - retomadas as consultas para realização de curso de língua estrangeira modular (básico, 
intermediário, avançado); que foram solicitados orçamentos dos cursos de línguas 
estrangeiras; que o diretor propõe cursos modulares; que deve haver comparação entre os 
cursos de língua francesa; 
 

A Vice-Diretora Desembargadora Bianca Bastos esclareceu que foi deliberado em reunião 
de Conselho do biênio 2016/2018 pela manutenção do curso básico de língua estrangeira 
suportado pela EJUD2 e que a proposta orçamentária da EJUD2 contempla este tipo de 
curso; que deve ser priorizada a formação de um público maior através de transmissão 
simultânea, motivo pelo qual se empregou parte do orçamento da EJUD2 na contratação 
da empresa de filmagem. 
O Diretor, visando ao esclarecimento do Conselho Consultivo, solicitou seja apresentado 
pela secretaria da EJUD2 o dossiê de contratação da empresa de filmagens. 
O Conselheiro Juiz Fábio Ribeiro da Rocha propôs a continuidade do curso básico de 
língua estrangeira custeado pela EJUD2 e que o(a) interessado(a) em continuar esse 
estudo deve procurar a continuidade  do curso por conta própria no local da instituição. 
Que pode haver convênio, nessa hipótese, entre EJUD2 e instituição de ensino, para 
aproveitamento e registro das horas-aulas no histórico acadêmico do magistrado. 
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 - o Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins afirmou que a Exma. Sra. Ministra Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi disponibilizou à EJUD2 curso a distância produzido pelo TST 
sobre reforma trabalhista; a secretaria da EJUD2 deverá entrar em contato com o TST 
para obter mais informações. 
 

4) Complementação da grade do 1º Semestre/2019 

 A Vice-Diretora Desembargadora Bianca Bastos sugeriu pautar na próxima reunião todas 
as ações que serão sugeridas pelo Diretor e Conselheiros, já com a minuta da ação de 
formação (encaminhar e-mail para a secretaria da EJUD2), com o que concordou o Diretor 
Sergio Pinto Martins. 
O Conselheiro Juiz Rui César Públio Borges Corrêa sugeriu realizar ações de formação na 
Baixada Santista, com a utilização de instalações da OAB. A Vice-Diretora e o Conselheiro 
Juiz do Trabalho Substituto sugeriram ao Conselheiro Rui apresentar na próxima reunião 
de Conselho a minuta desse projeto, com o que concordou o Diretor Sergio Pinto Martins, 
sugerindo sejam consultados os magistrados Nelson Bueno do Prado e Paulo Mota como 
professores/palestrantes/instrutores dessas ações. 
O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Fábio Ribeiro da Rocha informou que os juízes 
de 1º grau têm necessidade de cursos rápidos e práticos sobre a reforma trabalhista. 
 

5) Encerramento do Ano Letivo de 2018 

 O Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins informou que, em contato com o Ministro 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Diretor da ENAMAT, o consultou sobre a possibilidade 
de este palestrar no encerramento do Ano Letivo da EJUD2 em dezembro, com o que este 
concordou. 
Após discussões, o Conselho, à unanimidade, aprovou a sugestão. A data será 
confirmada na próxima reunião (7 ou 14 de dezembro). 
 

 6) Grade formativa do CFI Regional 
 Ante o adiantado do horário, o Diretor Desembargador Sergio Pinto Martins sugeriu seja 
esse assunto debatido na pauta da próxima reunião, com o que todos concordaram. 
 A próxima reunião de Conselho será dia 24 de outubro de 2018, às 16h30. 
 Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Diretor, Desembargador Sergio Pinto 
Martins, declarou encerrada a reunião extraordinária às 18 horas e 29 minutos. 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 

  
Vice-Diretora Desembargadora Bianca Bastos 

  
Desembargador Marcelo Freire Gonçalves 

  
Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello 

  
                                Juiz do Trabalho Rui César Públio Borges Correa 
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                                Juiz do Trabalho Substituto Fábio Ribeiro da Rocha                          
                                   

Servidora Andrea Torres Sanchez 

 


