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4ª Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da EJUD2
Biênio 2018-2020
29 de abril de 2019, segunda-feira

Às 16 horas e 41 minutos do dia 29 de abril de 2019, auditório do
Tribunal Pleno, localizado no 20º andar do Edifício-Sede, reuniu-se o Conselho Consultivo
da EJUD2, do biênio 2018/2020, sob a presidência de seu Diretor Des. Sergio Pinto
Martins, Vice-Diretora Des. Bianca Bastos, Conselheiro Des. Marcelo Freire Gonçalves,
Conselheira Des. Maria José Bighetti Ordoño Rebello, Conselheiro Juiz Rui César Publio
Borges Correa e o Conselheiro Juiz Fabio Ribeiro da Rocha.
O Diretor Des. 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) Debater sobre as diretrizes do CFI – Protocolo de Ingresso
- Relatório com as cargas horárias de cada um dos magistrados inscritos.
A EJUD2 preparou uma tabela com juízes interessados em serem tutores e nessa
tabela também foi informada a carga horária de capacitação continuada no segundo
semestre de 2018, que é o semestre de referência. A tabela foi enviada para a
Corregedoria e ao final foram deliberados cinquenta e três magistrados a serem tutores
dos juízes do curso de formação inicial.
- Grade Formativa do Protocolo de Ingresso de 27 de maio a 19 de junho
A programação da Enamat, para o exercício jurisdicional, possui 20 dias com
atividades específicas. A EJUD2 fará alguns ajustes para adequar as atividades dentro de
14 dias úteis para alinhar a carga horária com a Enamat. O Conselheiro Juiz Fabio Rocha,
sugeriu que os juízes façam as atividades do protocolo na jurisdição, em geral, das 9h às
15hs e das 15h às 17h30 e sejam complementadas com palestras voltadas à atividade
jurisdicional no próprio auditório da EJUD2. O Conselho, por unanimidade aprovou a
sugestão.
O Conselheiro Juiz Fabio Rocha, apresentou a grade formativa que foi analisada,
discutida e aprovada pelo Conselho da EJUD2, por unanimidade.

2) Semana Institucional: 7 a 9 de Agosto de 2019
O Diretor Des Sergio Pinto Martins solicitou aos Conselheiros que informem nomes
de palestrantes para auxiliar na montagem da Programação do Curso de Formação
continuada que será realizada no período de 7 a 9 de agosto de 2019.
A Desa. Regina Duarte sugeriu, incluir uma palestra sobre a Lei de Proteção de
Dados e a correlação com o Trabalho, na Semana Institucional. O Conselho irá analisar e
solicitará à Secretaria da EJUD que verifique com a Des. Regina Duarte demais
informações.

3) Outros assuntos
- Solicitação do Diretor da EJUD2 sobre aumento de espaço do auditório da Escola Judicial
- Curso de Conciliadores – CEJUSC-Sede
A Conselheira Des. Maria José Bighetti Ordoño Rebello informou que um curso
sobre conciliação está sendo proposto pela Des aposentada Regina Dubugras. O objetivo é
capacitar 12 magistrados da sede para futura instalação do CEJUSC-sede. Inclusive para
magistrados aposentados. A proposta é de oito encontros, sendo dois por semana.
O espaço será realizado no edifício-sede e ficará a cargo da Desa aposentada
Regina Dubugras. O Conselho, por unanimidade, aprovou o curso e será mais detalhado
oportunamente.

A próxima reunião do Conselho Consultivo será informada posteriormente.
Nada mais havendo a tratar, o Exmo. Diretor Des. Sergio Pinto Martins,
declarou encerrada a reunião extraordinária às 18 horas e 44 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.
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