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7ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)
Às dezesseis horas e 01 minuto do dia vinte e cinco de maio de 2017, na Secretaria da
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reuniu-se o
Conselho Consultivo da EJUD2, eleito para o biênio 2016/2018, sob a presidência de seu Diretor, o
Desembargador Adalberto Martins, presentes a Conselheira Desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras, a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos, o Conselheiro Juiz do
Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz. Ausentes o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto
Ítalo Menezes de Castro e a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro, esta, em férias.
O Diretor, inicialmente, declarou aberta a reunião, deu as boas-vindas aos Conselheiros e
agradeceu as respectivas presenças.
Em seguida, passou aos itens da pauta:

 Apresentação da ata da 6ª reunião ordinária da EJUD2, realizada em 27 de abril de 2017.
Por unanimidade, a ata da 6ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.

 Informação da publicação da ata da 5ª reunião ordinária da EJUD2 na página da Escola
Judicial.

 Participações institucionais dos Conselheiros.
O Diretor fez a leitura das participações institucionais dos membros do Conselho, consoante
abaixo:


Diretor Desembargador Adalberto Martins

- de 18 a 21 de maio: participação do Diretor no Seminário “Soluções para o Brasil voltar a
crescer”, evento promovido pelo Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da
Magistratura - COPEDEM, ministrando palestra no dia 20.05.2017 dentro do Painel Justiça do
Trabalho sob o tema “TST – Soluções para o Desemprego”;
O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que participou do painel ministrando
palestra em participação conjunta com os Ministros do TST Hugo Carlos Scheuermann e Aloysio
Corrêa da Veiga, sendo Presidente dessa mesa o Corregedor Geral da Justiça do Trabalho,
Ministro Renato de Lacerda Paiva.
Neste ato adentrou a reunião o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro.
Dando continuidade, o Diretor Desembargador Adalberto Martins terminou os esclarecimentos
quanto à participação no Seminário, cujo foco eram representantes de empresas e profissionais
ligados à área econômica.

- 22 e 23 de maio: participação do Diretor na 53ª Assembleia Ordinária e Reunião de Trabalho do
Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho – CONEMATRA.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que a tônica foi a participação das Ejud's
no processo de vitaliciamento de juízes do trabalho substitutos, sendo relatado o trabalho que vem
sendo desenvolvido pela EJUD15.
 Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
- 08.05.2017: participação da Conselheira na aula de abertura do “Curso de Formação e
capacitação de Conciliadores – Módulo II”;
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras registrou a participação do
Diretor da EJUD8, Desembargador Gabriel Napoleão Velloso Filho, em 2 aulas no “Curso de
Formação e Capacitação de Conciliadores”, nos dias 8 e 10 de maio; que os alunos estão
estagiando na semana de conciliação, que ocorrerá de 22 a 26 de maio de 2017;
O Diretor Desembargador Adalberto Martins citou que esse tema (capacitação e formação de
conciliadores) foi discutido no CONEMATRA, pontuando que neste aspecto o TRT da 2ª Região
apresenta um trabalho consolidado.
 Conselheira Desembargadora Bianca Bastos
- 15.05.2017: participação da Conselheira na abertura da oficina do “Curso de Preparação de
Assessor de Desembargador”;
- 24.05.2017: participação da Conselheira no encerramento do “Curso de Reciclagem na
Utilização de Convênios e Investigação Patrimonial na Execução”;
A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos registrou que além de si, outros 3 Desembargadores
atuaram no curso; que as oficinas foram muito produtivas, com relacionamento entre colegas; que
o curso cresceu em todos os sentidos, com 4 horas-aula e oficinas, discriminando a rotina de
trabalhos; que quer ver o resultado das avaliações de reação; que sobre o curso de ferramentas, os
instrutores fizeram atualização nas ferramentas e que houve alto índice de participação; que os
instrutores foram servidores da vara do Juiz Homero Batista Mateus da Silva, com demonstração
de “CCS” (nova ferramenta de investigação patrimonial) junto com os alunos; que é uma
capacitação muito prática.
 Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
- 18.05.2017: participação do Conselheiro na palestra “Atualidades do Direito do Trabalho na
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, ministrada pelo Juiz do Trabalho Substituto
Maurício Pereira Simões;
O Diretor Desembargador Adalberto Martins registrou o sucesso do evento, com participação de 9
magistrados, 60 servidores e 4 estagiários.

 Notícias.
O Diretor noticiou o seguinte:
 realizada no dia 08 de maio de 2017, na Secretaria da EJUD2, reunião de trabalho com o
Desembargador Jomar Luz de Vassimon Freitas acerca do cumprimento do disposto no

art.47, § 6º, III, da Resolução CSJT nº 185/2017, onde conclui-se pela possibilidade de
realização de 6 capacitações em PJe, para o 2º semestre de 2017, sendo 2 para servidores
(2 turmas de 24 horas-aula, com 22 servidores cada uma, nos meses de agosto e outubro), 2
para magistrados (2 turmas de 8 horas-aula, com 22 magistrados, nos meses de setembro e
novembro) e 2 online (2 turmas com até 35 alunos cada uma, de 20 horas-aula, em meses a
combinar); pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins foi esclarecido que foi
encaminhado ofício em resposta ao Ofício Circular TST, com as capacitações consoante
acima explicitado, bem como, com o quantitativo de capacitações desde 2012 e rol de
instrutores.
 incluído o resultado da avaliação de reação (feedback) na mensagem de agradecimento pela
participação que a EJUD2 encaminha aos palestrantes; pelo Diretor Desembargador
Adalberto Martins será incluída informação de tabulação de conceitos e informação
relevante ao palestrante.
 encaminhado e-mail aos magistrados que se afastaram para estudos no exterior, cujos
pareceres foram referendados por este Conselho, solicitando sugestão de tema e data para
realização de eventos de capacitação no 2º semestre de 2017 ou 1º semestre de 2018, sendo
que há respostas com indicações para o 2º semestre de 2017; pelo Diretor Desembargador
Adalberto Martins foi esclarecido que alguns magistrados já responderam; que o
Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz esclareceu que a finalidade
da pesquisa era a inclusão de ações de capacitação no 2º semestre para 2017.
 o Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz preencheu a vaga oferecida pela ENAMAT ao
TRT da 2ª Região para participação no CFF “Inovações Legislativas Relacionadas à
Justiça do Trabalho”, na modalidade a distância. Pela Conselheira Desembargadora
Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi sugerida uma ação de capacitação desse conteúdo
pela EJUD2, com o que concordou o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia
Schwarz.

 Ações de capacitação realizadas pela EJUD2 em maio de 2017.
Pelo Diretor foi apresentada a grade de eventos e capacitações do mês de maio de 2017
pela EJUD2:
 de 02 de maio a 02 de junho: Curso EAD Autoinstrucional “Ética e Serviço Público - Turma
2/2017”
 de 02 de maio a 02 de junho: Curso EAD Autoinstrucional “Gestão Estratégica com uso de
Balanced Scorecard– Turma 1/2017”
 dias: 08, 10, 15, 17 e 29 de maio de 2017: Curso “Formação e Capacitação de
Conciliadores – Módulo II”
 de 08 a 12 de maio: Curso “Gerenciamento de Crises e Direitos Humanos Aplicados à
Atuação dos Agentes de Segurança”
 de 17 de maio a 20 de junho: Curso EAD “Feedback– Um Instrumento de Desenvolvimento
Pessoal e de Equipes –Turma 1/2017
 dia 18 de maio: Palestra: “Atualidades do Trabalho na Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal”
 de 22 a 24 de maio: Curso: “Reciclagem na Utilização de Convênios e Investigação
Patrimonial na Execução”
 de 22 a 30 de maio: Curso “PJe para Advogados com Deficiência Visual”

 31 de maio: Palestra “Terceirização e a Lei nº 6019/74"

 Ações de capacitação a serem realizadas pela EJUD2 no mês de junho de 2017.







de 1º de junho a 1º de julho: Curso EAD “Atendimento ao Cidadão” – Turma 2/2017
de 1º de junho a 1º de julho: Curso EAD “Formando Conciliadores” – Turma 2/2017
dia 1º de junho: Painel “Atualidades da Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho”
dia 5 de junho: Painel “O Direito do Trabalho em Épocas de Crise Econômica”
de 05 a 09 de junho: Curso “Abordagem e Técnicas no uso Seletivo de Força”
dia 7 de junho: Painel “Uniformização da Jurisprudência no Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região”

O Diretor Desembargador Adalberto Martins registrou que está sendo preparado um relatório do
quantitativo de magistrados que participaram das ações de capacitação da EJUD2.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu a realização de mais
uma ação de capacitação ainda no mês de junho, para magistrados. Ainda, que os cursos poderiam
ser distribuídos ao longo do calendário anual, ainda que sem a indicação dos palestrantes; sugeriu
que fosse feita, com a maior brevidade possível, a divulgação do programa do 1º CFC, com o que
concordaram os Conselheiros Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz e Juiz do Trabalho
Substituto Ítalo Menezes de Castro. O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu realizar a
divulgação da grade com antecedência de 2 meses.
A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos sugeriu, para o mês de junho, uma palestra com
debate e reflexão sobre a nova lei de gorjetas, com o que todos concordaram, com data a definir,
das 17h00 às 20h00, no auditório da EJUD2; após discussões, deliberou-se pelo convite à
Desembargadora Vólia Bomfim Cassar. Aprovada pelo Conselho a realização da palestra.
7) Aquisição de livros e coleções para renovação do acervo físico da Biblioteca da EJUD2
O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que as sugestões partiram da
Coordenadoria de Biblioteca com base nas coleções e nos volumes mais consultados.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu encaminhar um
ofício a todos os magistrados autores para doar volumes à Biblioteca do TRT da 2ª Região, com
estante destaque “Pratas da Casa” ou uma vitrine, e com abertura de um link na página da EJUD2
divulgando obras doadas.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz esclareceu que a Coordenadoria
de Biblioteca adota a prática de agradecer as doações; que é factível o encaminhamento de ofício a
todos os magistrados para doação de acervo de produção própria.
Após discussões, por unanimidade, o Conselho deliberou pela aquisição dos livros e coleções, à
exceção daqueles de autoria de magistrados da 2ª Região, para os quais serão encaminhados
ofícios com vistas a eventual doação.

8) Portaria GP nº 64/2016.
8.1. Relação de magistrados cuja documentação foi encaminhada pela Presidência do TRT2 para
elaboração de parecer












juíza Ana Lúcia de Oliveira
juiz Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira
juíza Eliane Aparecida da Silva Pedroso
juiz Fernando César Teixeira França
juíza Letícia Neto Amaral
juíza Lígia do Carmo Motta Schmidt
des. Lilian Gonçalves
juiz Roberto Vieira de Almeida Rezende
juiz Tabajara Medeiros de Rezende Filho
des. Willy Santilli

Pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins foram apresentados os documentos recebidos pela
Presidência. O parecer da Desembargadora Lilian Gonçalves não está pronto neste momento.
Após discussões, o Conselho referendou os pareceres ora apresentados, que serão encaminhados à
Presidência, observando que o parecer referente à juíza Lígia do Carmo Motta Schmidt já fora
encaminhado anteriormente, mas seria reenviado à Presidência do Tribunal.
9) Solicitações de realização de eventos em parceria com a EJUD2.
- solicitação de apoio institucional no evento em comemoração ao “Dia Mundial do Meio
Ambiente” - evento proposto pela Comissão Permanente de Gestão Socioambiental do TRT da 2ª
Região; esclarecido pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro que
participou de uma reunião onde foi esclarecido o lançamento de um projeto no âmbito da gestão
socioambiental. Aprovado o apoio institucional pelo Conselho Consultivo.
10) Apresentação e análise das propostas (preliminares) para o “1º Ciclo de Formação
Continuada do TRT da 2ª Região”.
Pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi apresentada a minuta
da programação do 1º CFC do subgrupo de direito processual. A programação foi aprovada pelo
Conselho Consultivo. Foi solicitada a divulgação da programação com antecedência.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu a divulgação da grade
científica com chamada pelos títulos e eixos.
11) Construção da grade de ações de formação para o 2º semestre de 2017
Curso de Formação Inicial para Juízes do Trabalho Substitutos – CFI
Cursos de Formação Continuada para Magistrados
“1º Ciclo de Formação Continuada para Magistrados do TRT da 2ª Região” – 30 horas-aula

Cursos de línguas estrangeiras (italiano, espanhol e francês) – 45 horas-aula por semestre
Área Administrativa/Funcional
Painel: “Hastas Públicas na Justiça do Trabalho” – 06 horas-aula; (sugestão da Des. Bianca Bastos)
Capacitação em PJe para magistrados – 08 horas-aula;
Direito Material do Trabalho
Palestra: “O Juízo Arbitral e o Conflito entre Trabalhador e Organismo Internacional” – 03 horasaula; (evento não realizado em 2016)
Palestra: “Teletrabalho – Efeitos Jurídicos da Subordinação Exercida por Meios Telemáticos e
Informatizados” – 03 horas-aula;
Oficina de Direito Coletivo do Trabalho – 06 horas-aula; (evento não realizado em 2016)
Palestra: “A Aderência das Normas Coletivas aos Contratos Individuais de Trabalho” – 03 horas-aula;
Ciclo de Palestras: “Direito do Trabalho e Normas da OIT” – 12 horas-aula; (sugestão da Des. Regina
Maria Vasconcelos Dubugras)

Painel: “Mediação Judicial e Conciliação: Resolução 174 do CSJT” – 06 horas-aula; (sugestão da Des.
Regina Maria Vasconcelos Dubugras)

Painel: “ Negociado X Legislado” – 06 horas-aula; (sugestão do Juiz Ítalo Menezes de Castro)
Curso: “Direitos Fundamentais e Pessoas com Deficiência” – 12 horas-aula;
Palestra: “A Aplicação das Normas Coletivas sob a Ótica da Jurisprudência e das Decisões do STF” –
03 horas-aula; (sugestão da Des. Regina Maria Vasconcelos Dubugras)
Direito Processual do Trabalho
Curso de Tutelas Especiais na Justiça do Trabalho – 12 horas-aula; (sugestão da Des. Bianca Bastos)
Curso: “Responsabilidade Patrimonial na Execução” – 06 horas-aula; (sugestão da Des. Bianca Bastos)
Palestra: “A Instrução Normativa nº 39 do TST” – 03 horas-aula; (sugestão da Des. Regina Maria Vasconcelos
Dubugras)

Curso: “Impactos do Novo CPC nas Súmulas do TST” – 09 horas-aula; (sugestão da Des. Regina Maria
Vasconcelos Dubugras)

Curso: “Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho” – 12 horas-aula;
Curso: “A Aplicação do Novo CPC ao Processo do Trabalho” – 24 horas-aula. (sugestão do Juiz Ítalo
Menezes de Castro)

Palestra: “Aplicação da Teoria dos Jogos na Mediação e Conciliação Trabalhista – 03 horas-aula;
(sugestão do Des. Adalberto Martins)

Curso sobre Execução Trabalhista (sugestão da Des. Regina Maria Vasconcelos Dubugras)
Subnúcleo Temático de Ensino dos Servidores
Curso de Formação Inicial para Servidores – CFI
Cursos de formação continuada para Servidores
Ciclo de Palestras para Formação Continuada de Estagiários – periodicidade mensal – 3 horas-aula
(cada palestra);
Curso Preparatório para Assistente de Juiz – 15 horas-aula;
Curso Preparatório para Assistente de Juiz na Execução – 09 horas-aula;
Curso: “Alterações Introduzidas pelo Novo CPC para Servidores” – 08 horas-aula;
Capacitação em PJe para Servidores do TRT2 – 24 horas-aula;
Curso: “Ação Rescisória na Justiça do Trabalho” – 12 horas-aula;

Curso: “Direito Administrativo Voltado para o Serviço Público” – 12 horas-aula;
Curso: “Normas e Procedimentos em Vigor sobre Licitações e Contratos” – 20 horas-aula;
Curso: “Gerência de Contratos na Administração Pública – Programa de Fiscalização Atualizado” –
20 horas-aula;
Curso: “Direção Defensiva” – 40 horas-aula;
Curso: “Gerenciamento de Crises/Direitos Humanos” – 40 horas-aula;
Evento: “Comemoração ao “Dia do Meio Ambiente” - 03 horas-aula;
Simpósio: “Saúde em Foco no TRT da 2ª Região” – 18 horas-aula;
Subnúcleo Temático de Ensino a distância – EAD (Cursos on-line para Magistrados e Servidores)
Curso: “Moodle para Tutores” – 08 horas-aula – Semipresencial;
Curso: “Gestão do Tempo” – 30 horas-aula – Colaborativo;
Curso: “Introdução a Temas Socioambientais” - 30 horas-aula – Colaborativo;
Curso: “Curso Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico” - 20 horas-aula – Autoinstrucional;
Curso: “Administração de Vara do Trabalho” – 40 horas-aula – Colaborativo;
Curso: “Como ser um Aluno Virtual de Sucesso” – 20 horas-aula – Colaborativo;
Curso: “Gestão de Processos” – 20 horas-aula – Autoinstrucional.
Curso: “Planejamento Estratégico” – 20 horas-aula – Autoinstrucional;
Curso: “Atividade de Inteligência” 40 horas-aula – Colaborativo (SSI);
Curso: “Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico – 20 horas-aula – Autoinstrucional;
Curso: “Cálculo de liquidação de sentença” – 10 horas-aula;
Curso: “Assédio Moral nas Relações de Trabalho” – 40 horas-aula – Colaborativo;
Curso: “Pesquisa Patrimonial” – 40 horas-aula – Colaborativo;
Curso: “Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil – fase de conhecimento” Colaborativo – 20 horas-aula;
Curso: “Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil – fase de execução” - Colaborativo
– 10 horas-aula;
Pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi consultado se as ações já
estarão pré-aprovadas, no que o Diretor Desembargador Adalberto Martins afirmou que sim, restando
a indicação do palestrante, distribuição dentro do calendário e apresentação da minuta do evento.
Pela Conselheira Desembargadora Bianca Bastos foi relembrado que o curso de responsabilidade
patrimonial foi incrementado pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
com evento a ser realizado em dupla, para o 2º semestre, com início no mês de agosto.
Após discussões, o Conselho aprovou a realização do evento, fundindo o curso de execução e
responsabilidade patrimonial.
Pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz foi consultado se a programação é
fixa; foi esclarecido pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins que novas ações podem ser
propostas a qualquer momento.
12) Aprovação do estudo feito pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de
Castro acerca da normatização do Programa de Estágio
Após discussões, o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro comprometeuse em trazer a última versão redigida, que será reencaminhada aos conselheiros, vindo
oportunamente à pauta para referendo.

13) Outros assuntos
- Painel “O Direito do Trabalho em Épocas de Crise Econômica” – 2h30min (2,5 horas-aula)
Palestrantes: Professor Márcio Pochmann e Professor Hélio Zylberstajn
Mediador: Desembargador Valdir Florindo. O evento foi referendado pelo Conselho.

A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 29 de junho de 2017, às 16h00, na
Secretaria da EJUD2 (Fórum Ruy Barbosa, 10º andar, Bloco “A”).
Nada mais havendo a tratar, às 18h35 o Excelentíssimo Desembargador Diretor declarou
encerrada a reunião. E, para constar, eu, Secretária da Escola Judicial, lavrei a presente ata, que,
aprovada, é assinada pelos Conselheiros e por mim subscrita.

Desembargador Adalberto Martins
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
Desembargadora Bianca Bastos
Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz
Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
Servidora Andrea Torres Sanchez

