
ATO EJUD21 nº 001 

 

O Diretor da Escola Judicial da 21ª Região, Desembargador 

Eridson João Fernandes Medeiros, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO as medidas de isolamento social adotadas 

em razão da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e a disrupção no 

calendário de cursos presenciais nas Escolas Judiciais de todo o país; 

 

CONSIDERANDO que a promoção de eventos ao vivo, 

popularizados como “lives” via redes sociais (YouTube, Instagram, 

Facebook etc), tornou-se uma solução viável para a realização de eventos 

de capacitação e de interação com o público isolado em suas residências; 

 

CONSIDERANDO que até o presente a Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) não 

definiu regras sobre a certificação da carga horária para eventos de 

capacitação/“lives” assistidos por magistrados e que não tenham sido 

certificados pelas Escolas Promotoras; 

 

CONSIDERANDO que desde o início da Pandemia muitos 

magistrados solicitaram a averbação da carga horária de “lives” assistidas e 



não certificadas pelas escolas promotoras, mas cuja confirmação de 

freqüência foi recebida pela EJUD21, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. A partir da data da publicação deste Ato, a EJUD21 

certificará os magistrados e servidores que constarem das listas 

encaminhadas por outras EJUDS, e, no caso dos magistrados, serão 

certificados aqueles que responderem à avaliação reflexiva que será 

disponibilizada diretamente no site da Escola Judicial, discriminando o 

nome da “live”, a Escola Judicial promotora e as questões de avaliação 

formalizadas. 

§ Único. Considerando o tempo passado desde o início da 

Pandemia, o número de eventos telepresenciais/lives assistidos por muitos, 

e que o conteúdo discutido nas lives anteriores pode não estar mais 

disponível na memória para que seja realizada uma avaliação reflexiva na 

presente data, a Escola Judicial certificará os participantes magistrados que 

constem das listas encaminhadas pelas Ejud’s até a presente data. 

Natal, 28 de outubro de 2020. 

 

ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS 

Diretor da EJUD21 

Publique-se. 
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