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ATA  
 

5ª Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da EJUD2 eleito para o 
Biênio 2018-2020 

(30 de novembro de 2018) 
 

 
Às 15 horas do dia trinta de novembro de 2018, na sala de reuniões da 

EJUD2, localizada no 10º andar - bloco A do Fórum Ruy Barbosa, reuniu-se o Conselho 
Consultivo da EJUD2, do biênio 2018/2020, sob a presidência de seu Diretor 
Desembargador Sergio Pinto Martins, a Conselheira Desembargadora. Maria José Bighetti 
Ordoño Rebello, o Conselheiro Desembargador Marcelo Freire Gonçalves, o Conselheiro 
Juiz do Trabalho Titular Rui César Públio Borges Correa e o Conselheiro Juiz do Trabalho 
Substituto Fabio Ribeiro da Rocha. Ausente a Conselheira, Desembargadora Bianca 
Bastos, por motivo justificado.  

 
O Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins declarou aberta a reunião, 

dando as boas-vindas aos presentes. Justificou a necessidade da reunião extraordinária 
para referendar ações propostas pela gestão 2018/2020. 
 

Em seguida, passou-se aos itens da pauta: 
 

1) Apresentação da Ata da 4ª Reunião extraordinária da EJUD2, realizada em 
13.11.2018; 
 
2) Convênios  
- Cursos variados 
 

O Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins fez uma explanação sobre as 
instituições de ensino que estão em fase de elaboração de convênio com a EJUD2 para 
cursos de graduação e pós-graduação e reforçou a opinião favorável da Presidente do 
Tribunal para que os convênios sejam realizados em todas as áreas que a instituição 
possa oferecer, de acordo com suas atividades.  

 
 
O Conselho concordou que os convênios firmados devam preferencialmente 

ter foco na área de Direito, mas que podem abranger outros assuntos de acordo com as 
especificidades de cada instituição e que, se possível, sejam estendidos a magistrados, 
servidores e dependentes. Os convênios não devem ter custo para o Tribunal. 
 
- Prazo 36 meses 
 

O Conselho aprovou, por unanimidade, o prazo de 36 meses de duração dos 
convênios tendo cláusula de denúncia até 6 meses. 
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O Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins sugere o desconto de 20 a 
30% com as instituições de ensino para os convênios que vierem a ser firmados, porém 
alertou que o índice pode variar de acordo com a instituição.  

 
Convênios Internacionais 
 
3) Convênio Escola de francês e italiano 

Os contratos de língua italiana e francesa, para curso básico, nas instalações 
da EJUD2, serão continuados, porém estão em objeto de estudo para verificar a melhor 
viabilidade de realização em 2019.  
 
4) Curso de Desporto em conjunto EJUD2 e EJUD15 

O Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins solicitou a inclusão desse 
evento em 2019 em conjunto entre a EJUD2 e a EJUD15 
 
5) Curso de formação inicial de Magistrados 2019 

Com relação às visitas a serem realizadas durante o CFI, o Diretor, 
Desembargador Sergio Pinto Martins informou que pretende incluir na programação do 
curso visitas a grandes empresas.  
 
6) Participações Institucionais dos Conselheiros (a partir de 24.10); 
- Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins 

• 22 e 23.11.2018: participação na 60ª Reunião do CONEMATRA, em Curitiba-PR 
(EJUD9); 

- Conselheira, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello 
• 23.11.2018: participação no “1º Seminário de Direito e Racismo do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região”; 
• 30.11.2018: participação no Seminário: “1 ano da Reforma Trabalhista – análise 

crítica do impacto na CLT”; 
- Conselheiro, Desembargador  Marcelo Freire Gonçalves 

• 23.11.2018: participação no “1º Seminário de Direito e Racismo do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região”; 

- Conselheiro, Juiz  do Trabalho Titular Rui César Públio Borges Correa 
• 30.11.2018: participação no Seminário: “1 ano da Reforma Trabalhista – análise 

crítica do impacto na CLT”; 
- Conselheiro, Juiz do Trabalho Substituto Fábio Ribeiro da Rocha 

• 30.11.2018: participação no Seminário: “1 ano da Reforma Trabalhista – análise 
crítica do impacto na CLT”; 

 
7) Outros assuntos 
- Ciclo de Formação Continuada (semana Institucional) 

O Ciclo de Formação Continuada de Magistrados costuma ser realizado no 
auditório do 1º SS do Fórum Ruy Barbosa no mês de agosto. O Diretor, Desembargador 
Sergio Pinto Martins propõe a realização de um evento similar, mais curto, de 3 dias, no 
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Edifício-Sede, que poderá ser realizado no auditório no Tribunal Pleno, no 20º Andar ou no 
do 24º Andar. O Conselho irá verificar se o período será de terça-feira a quinta-feira ou 
quarta-feira a sexta-feira. 
 
- Divulgação de Eventos 

O Conselheiro, Juiz do Trabalho Substituto Fabio Ribeiro da Rocha informou 
que a Amatra-2 começará a divulgar os eventos da EJUD2 através de suas redes 
sociais, visto que atingem seus associados e tem grande visualização pelos advogados. 

 
- Curso de Assessor de Desembargador e Assistente de Juiz - 2019 

O Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins informou que os cursos de 
Assistente de Juiz e Assessor de Desembargador, para 2019, devem, preferencialmente 
ter 1 ou 2 horas de duração por aula, no máximo, e que a EJUD2 deve entrar em contato 
com a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos. 

 
- Programação de Eventos para 2019 

O Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins solicitou aos Conselheiros, 
que na próxima reunião do Conselho, sejam trazidas propostas de eventos para 
elaboração da grade do 1º Semestre/2019.  

 
O Diretor, Desembargador Sergio Pinto Martins solicitou ao Conselheiro 

Juiz do Trabalho Substituto Fabio Ribeiro da Rocha proposta de cursos voltados para a 1ª 
Instância. 

A próxima reunião do Conselho Consultivo será ordinária no dia 11 de 
dezembro às 13h00 no Edifício-Sede em sala a ser definida. 
 

Nada mais havendo a tratar, o Exmo. Senhor Diretor Desembargador 
Sergio Pinto Martins, declarou encerrada a reunião extraordinária às 16 horas e 13 
minutos. E, para constar, eu, Secretário da Escola Judicial Substituto, lavrei a presente 
ata, que será aprovada, assinada e publicada na página da EJUD2 e por mim subscrita. 

 
Desembargador Sergio Pinto Martins 
Diretor  
 
Desembargador Marcelo Freire Gonçalves 
Conselheiro  
 
Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello 
Conselheira 
 
Juiz do Trabalho Titular Rui César Públio Borges Correa 
Conselheiro  
 
Juiz do Trabalho Substituto Fabio Ribeiro da Rocha 
Conselheiro  
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Maria Claudia Daidone 
Secretária da EJUD2 
 
Servidor Ebert Rodrigues da Silva 
Secretário da EJUD2 Substituto 


