ATA
6ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)
Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e sete de abril 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 Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro, a
Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras e o Conselheiro Juiz do
Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz. Ausentes os Conselheiros Desembargadora Bianca
Bastos, por motivo familiar, e Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro, em licença
médica.
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:
1) Apresentação da ata da 5ª reunião ordinária da EJUD2, realizada em 23 de março de 2017.
Por unanimidade, a ata da 5ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Informação da publicação da ata da 4ª reunião ordinária da EJUD2 na página da Escola
Judicial.
3) Participações institucionais dos Conselheiros.
O Diretor fez a leitura das participações institucionais dos membros do Conselho, consoante
abaixo:
•

Diretor Desembargador Adalberto Martins

- 29/3/2017: participação do Diretor na 3ª reunião do Sistema Integrado de Formação de
Magistrados do Trabalho – SIFMT, biênio 2016-2018, na ENAMAT (Brasília);
- 30/3/2017: CFI – participação do Diretor na palestra sobre Temas Contemporâneos de Direito
“Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho”, ministrada pelo Professor Doutor Cássio
Scarpinella Bueno;
- 31/3/2017: CFI - participação do Diretor no encerramento do Curso de Formação Inicial de
Juízes do Trabalho Substitutos – CFI Regional;
- 27/4/2017: CFI - participação do Diretor na abertura do “5º Congresso da Magistratura Laboral
de São Paulo – Judiciário e Sociedade”.
•

Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro

- 29/3/2017: participação da Vice-Diretora na 3ª reunião do Sistema Integrado de Formação de
Magistrados do Trabalho – SIFMT, biênio 2016-2018, na ENAMAT (Brasília);

- 31/3/2017: participação da Vice-Diretora na abertura do “IV Encontro de Qualidade de Vida do
TRT da 2ª Região”.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras consultou qual foi a pauta da
3ª reunião do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho – SIFMT. Pelo Diretor
Desembargador Adalberto Martins foi esclarecido que a pauta foi voltada aos informes gerais da
ENAMAT e realização do concurso nacional de magistratura.
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro ratificou as informações.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras consultou se houve alguma
diretriz para a 2ª Região, e o Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que a Diretora
da ENAMAT registrou as sugestões a serem levadas à Presidência do TST e ao Conselho da
ENAMAT acerca do concurso nacional.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras supôs que nessa reunião a
pauta tivesse contemplado o projeto pedagógico. O Diretor Desembargador Adalberto Martins
esclareceu que não e acrescentou que o Projeto Pedagógico da EJUD2 precisa de formalização.
•

Conselheiro Ítalo Menezes de Castro

- 31/3/2017: CFI – participação do Conselheiro no encerramento do Curso de Formação Inicial de
Juízes do Trabalho Substitutos – CFI Regional.
4) Notícias.
O Diretor noticiou:
• a apresentação do novo layout da página da EJUD2:
Foi apresentado o novo layout da página da EJUD2, aprovado por unanimidade. Pela ViceDiretora Desembargadora Ivete Ribeiro foi sugerida a criação de um link na página da EJUD2
para a página da biblioteca, com o que concordou o Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz.
• a apresentação do Ofício Circular TST GP JAP PJE nº 045: Capacitação em PJe.
Esclareceu o Diretor Desembargador Adalberto Martins que também o Desembargador Jomar Luz
de Vassimon Freitas, coordenador do PJe, foi informado do ofício para que apresentem à
Presidência minuta de resposta até o dia 22/5/2017; que há dúvida sobre quem deve iniciar os
trabalhos para atendimento do solicitado no ofício; esclarece, ainda, como vem sendo feita a
capacitação em PJe pela EJUD2 desde 2012; que, por ora, não cabe deliberação do Conselho
acerca da realização da capacitação, vez que envolve outros setores do TRT da 2ª Região.
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro registrou que o apoio da EJUD2 consistiria em
remunerar e oferecer estrutura física para a execução da capacitação, com o que concordou o
Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz. O Diretor Desembargador
Adalberto Martins registrou que possivelmente vai se reunir com o Presidente do Comitê de PJe e
talvez não vai haver tempo para novas deliberações com o Conselho, comprometendo-se a trazer
notícias na próxima reunião.
5) Ações de capacitação realizadas pela EJUD2 em abril de 2017.
Pelo Diretor foi apresentada a grade de eventos e capacitações do mês de abril de 2017 pela
EJUD2:

•

dias 27 e 28 de abril: 5º Congresso da Magistratura Laboral de São Paulo – Judiciário e
Sociedade;
• dia 25 de abril: Palestra “Treinamento de mídia: quando o entrevistado é você” – com o
jornalista Heródoto Barbeiro;
• dias 24 de abril a 22 de maio: Curso de Preparação de Assessor de Desembargador;
• dias 3 a 7 de abril: Curso de Técnicas de Direção Defensiva;
• dias 3 de abril a 10 de maio: Curso “Gestão da Qualidade – EAD – 1/2017″;
• dias 17 de abril a 21 de maio: Curso “Media Training – EAD – 1/2017″.
• dias 19 de abril a 6 de junho: Curso “Introdução à Docência On-line – EAD – 1/2017″.
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro registrou que a Conselheira Desembargadora
Bianca Bastos informou que na 1ª aula do “Curso de Preparação de Assessor de Desembargador”
apenas 28 alunos compareceram; foi esclarecido que a Secretaria da EJUD2 entrou em contato
com os alunos faltantes e 6 destes desistiram do curso; que tais vagas foram disponibilizadas e
preenchidas pelos inscritos na “fila de espera”.
6) Ações de capacitação a serem realizadas pela EJUD2 no mês de maio de 2017.
•

Dias 2 de maio a 2 de junho: Curso EAD Autoinstrucional: “Ética e Serviço Público Turma 2/2017”;
• dias 2 de maio a 2 de junho: Curso EAD Autoinstrucional: “Gestão Estratégica com uso de
Balanced Scorecard– Turma 1/2017”;
• dias 8, 10, 15, 17 e 29 de maio de 2017: Curso: “Formação e Capacitação de
Conciliadores – Módulo II”.
Pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi apresentado o balanço
do “Curso de Formação de Conciliadores” bem como foi esclarecido que o estágio supervisionado
iniciará na Semana de Conciliação com a participação dos alunos do Curso de Formação de
Conciliadores; questionou acerca do resultado das avaliações de reação; pelo Diretor
Desembargador Adalberto Martins foi esclarecido que a partir do CFI 2016 foi aplicada avaliação
de reação e o resultado foi analisado, trazendo subsídios para a formulação do próximo curso; a
Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu a apresentação desse
resultado ao Conselho; o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu o
feedback ao professor/palestrante para que este possa fazer uma autoavaliação.
• Dias 8 a 12 de maio: Curso: “Gerenciamento de Crises e Direitos Humanos Aplicados à
Atuação dos Agentes de Segurança”;
• dias 17 de maio a 20 de junho: Curso: “Feedback– Um Instrumento de Desenvolvimento
Pessoal e de Equipes –EAD - Turma 1/2017”;
• dia 18 de maio: Palestra: “Atualidades do Direito do Trabalho na Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal”.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins justificou a inclusão de evento sugerido pelo
Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro; a Conselheira Desembargadora
Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu o incremento dessa ação de capacitação com temas
voltados a elementos de modificação da Justiça do Trabalho, tais como Lei das Gorjetas,
Terceirização e Reforma da CLT; o Diretor Desembargador Adalberto Martins relembrou que as
sugestões dos Conselheiros foram acatadas em reunião pretérita, motivo pelo qual essa ação de
capacitação foi confirmada como apresentada pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo
Menezes de Castro; a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro consultou se seria possível
implementar na programação até junho de 2017 ações de capacitação voltadas exclusivamente a

magistrados, com o tema “Súmulas do TST e do TRT da 2ª Região”; a Conselheira
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras informou que sugeriu o curso de execução
trabalhista para magistrados e servidores, com a minuta de curso pronta; consultou quando será
discutida a programação para o 2º semestre; restou deliberado que as sugestões para a grade
formativa do 2º semestre de 2017 serão apresentadas na próxima reunião de Conselho; pelo
Diretor Desembargador Adalberto Martins foi esclarecido que as ações que não forem concluídas
no 1º semestre poderão ser realizadas no 2º semestre. Após discussões, deliberou-se que na
programação de junho poderão ser realizadas as seguintes ações de capacitação: “Atualidades na
Jurisprudência do TST e atualidades na Jurisprudência do TRT da 2ª Região”, nos dias 1 de junho
de 2017 (jurisprudência do TST, sob a coordenação do Conselheiro Juiz do Trabalho Titular
Rodrigo Garcia Schwarz) e 8 de junho de 2017 (jurisprudência do TRT, sob a coordenação da
Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras), no horário das 16h30 às
19h30 com 1 mediador e 2 palestrantes em cada painel, cujo público-alvo será de magistrados e
servidores.
• Dias 22 a 24 de maio: Curso: “Reciclagem na Utilização de Convênios e Investigação
Patrimonial na Execução”;
• dias 22 a 30 de maio: Curso: “PJe para Advogados com Deficiência Visual”.
7) Apresentação da lista de interessados na doação do acervo em duplicidade da Biblioteca da
EJUD2 – eleição de instituições e destinação do residual.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins leu o art. 3º do Ato EJUD2 nº 02/2015, registrando
que foi publicado informe na internet que noticiou o descarte, sendo que várias instituições e
pessoas físicas se interessaram; que as inscrições de pessoas físicas não preenchem o requisito do
art. 3º; e que se deve estabelecer qual a interpretação a ser atribuída ao termo “instituições”. Pela
Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro foi dito que “instituição” afasta a pessoa física; após
discussões, concluiu-se pela doação às instituições relacionadas nos números 6, 8, 16, 20, 21 e 22
da relação apresentada; deliberou-se que, se algum contemplado desistir da retirada de livros, o
acervo ficará à disposição do próximo da lista (pela ordem cronológica) até seu esgotamento.
8) Portaria GP nº 64/2016.
Parecer elaborado e já encaminhado à Presidência do Tribunal para referendo do Conselho.
• Des. Regina Maria Vasconcelos Dubugras:
Lido pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins o parecer referente ao afastamento da
Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras, que foi referendado por
unanimidade pelo Conselho.
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu a realização de um evento no segundo
semestre com a participação dos magistrados afastados para estudos, cujos pareceres foram
emitidos pela EJUD2, em atendimento ao Ofício GP nº 684/2016; pelo Conselheiro Juiz do
Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz foi sugerida a criação de uma pesquisa, através de
ferramenta própria, em que os magistrados indicariam conteúdo de seu interesse, desde que
vinculado ao tema objeto de estudo no exterior, para participar de evento a ser formatado para o 2º
semestre de 2017; a Secretária da EJUD2 deverá providenciar a relação de nomes, e-mail e minuta
do instrumento de pesquisa até 2/5/2017, quando serão encaminhados à Vice-Diretora
Desembargadora Ivete Ribeiro e ao Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz
.

9) Solicitações de realização de eventos em parceria com a EJUD2.
- Apresentação da minuta da programação do “10º Congresso Nacional de Oficiais de Justiça
Avaliadores Federais, a se realizar nos dias 6, 7, 8 e 9 de setembro de 2017 – proposta oferecida
pela AOJUSTRA, sem ônus para a EJUD2.
Após leitura da programação, foi aprovado o apoio institucional ao evento, sem despesas a cargo
da EJUD2.
- Referendada a realização da Palestra “Terceirização e a Lei nº 6019/74”, no dia 31/5/2017, das
18h00 às 19h30.
Pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi consultado quais os
demais eventos de junho de 2017, propondo-se a formatar um curso sobre execução para o mês de
junho de 2017, juntamente com a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos, com 30 horas de
duração, em 10 encontros de 3 horas-aula cada.
10) Aprovação do estudo feito pelo Conselheiro Ítalo Menezes de Castro acerca da
normatização do Programa de Estágio.
Pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins foi proposto o adiamento da apreciação do estudo,
ante a ausência do Conselheiro proponente.
11) Apresentação e análise das propostas (preliminares) para o “1º Ciclo de Formação
Continuada do TRT da 2ª Região”.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins apresentou a planilha do subgrupo de Direito
Material do Trabalho, feita pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz,
esclarecendo o Diretor que a temática abordada será “A Reforma Trabalhista”; a Conselheira
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras reiterou sugestão de realizar dois dias
seguidos de Direito Processual e dois dias seguidos de Direito Material; a Vice-Diretora
Desembargadora Ivete Ribeiro não concordou, mantendo a deliberação anterior: dias 3 e 18 –
Direito Material, dias 4 e 17 – Direito Processual.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras informou que o subgrupo de
Direito Processual escolheu trabalhar com eixos temáticos, sendo que os temas serão apresentados
por 1 palestrante (45 minutos) e debatidos por 2 painelistas (20 minutos cada), cada um deles com
uma parte do tema do palestrante para debater, prestigiando os magistrados da 2ª Região como
painelistas; o Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu que os painelistas sejam
convidados a debater sem remuneração, vez que, como participantes do evento, terão o cômputo
das horas averbadas; a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
concordou, desde que tal informação conste do convite; os nomes serão indicados na próxima
reunião de Conselho; o Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a uniformização dos
horários, iniciando-se o evento às 9 horas, com 1h30 de intervalo para almoço, e término às 18
horas, com 2 intervalos para café (um pela manhã e um pela tarde), perfazendo o total de 30 horasaula.
12) Outros assuntos.
- Divulgação da abertura de inscrições para o CFF sobre “Inovações Legislativas
Relacionadas à Justiça do Trabalho – modalidade a distância”, promovido pela ENAMAT,

na modalidade a distância, de 12 de maio a 25 de junho de 2017 – 1 vaga, destinada a
magistrados que tenham concluído o CFF em educação à distância promovido pela
ENAMAT.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que a vaga foi oferecida ao Des. Elmar
Trotti Júnior que, após consultado, não a aceitou; sugeriu consulta à ENAMAT sobre a
possibilidade de outro magistrado que não tenha cursado o CFF à distância ministrado pela
ENAMAT participar do curso; caso não seja possível, o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular
Rodrigo Garcia Schwarz concordou em participar também dessa capacitação.
- Solicitação de compartilhamento do conteúdo do curso na modalidade a distância
“Introdução a Temas Socioambientais” para projeto acadêmico destinado à UNIFESP pelo
servidor José Marcos Alves.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu para qual finalidade o material será
utilizado lendo o requerimento formulado pelo servidor. O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular
Rodrigo Garcia Schwarz e a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro questionaram sobre a
propriedade intelectual e direitos autorais do material, se permitem sua utilização para o fim
solicitado. O Conselho deliberou pela realização de uma consulta à Assessoria Jurídica do TRT da
2ª Região sobre a utilização do material para a finalidade pretendida.
- Apresentação da listagem de Magistrados do TRT da 2ª Região com produção doutrinária.
Pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi sugerida a publicação
da listagem na nova página da EJUD2; pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins foi
justificada a realização do levantamento, de modo a solicitar do magistrado autor a doação de um
volume à biblioteca da EJUD2 para manter o acervo atualizado.
- Apresentação do memorando nº 19/2017 SSIPQV/ACESSIB: agradecimento da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão pela participação no CFI e solicitação de inclusão
do tema “acessibilidade e inclusão” na grade de eventos da EJUD2, tais como CFI de
magistrados e servidores e ações de capacitação para chefes e gestores.
Após leitura, foi aprovada a inclusão do tema nas capacitações destinadas a servidores (CFI e
gestores), sempre que possível.
Foi incluído na pauta item acerca da frequência no “5º Congresso da Magistratura Laboral de São
Paulo”.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu o registro de 7 horas-aula pela frequência no
dia 27/4/2017, com o que concordou a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras; a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu a certificação total do evento, 14
horas-aula, posto que o inscrito não pode ser penalizado pela falta de acesso ao evento; o
Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz manifestou-se pela concordância
com a posição da Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro; esclareceu que o Ministro
Maurício Godinho Delgado encaminhou um vídeo de cerca de 20 minutos, que será apresentado no
evento. Após discussões, o Conselho deliberou que haverá certificação parcial de 7 horas-aula, sem
prejuízo de eventual deliberação futura se as atividades no dia 28 de abril de 2017 ficarem
totalmente inviabilizadas.
Foi incluída na pauta a apreciação do requerimento da EJUD8 (Ofício TRT/EJUD8 nº 074/2017).
O Conselho deliberou pelo deferimento do pedido.

A data para a próxima reunião do Conselho Consultivo será dia 25 de maio de 2017, às
16h00, na Secretaria da EJUD2 (Fórum Ruy Barbosa, 10º andar, Bloco “A”).

Nada mais havendo a tratar, às 18h45 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 Ivete Ribeiro
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz
Servidora Andrea Torres Sanchez

