ATA
9ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)

Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e sete de julho 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 sua Diretora Substituta Desembargadora Ivete Ribeiro, presente o Diretor
Adalberto Martins (em férias), a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras e o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz (em férias).
Ausente a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos (em licença), e o Conselheiro Juiz
do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro (em licença).
A Diretora Substituta inicialmente declarou aberta a reunião, deu as boas-vindas à
Conselheira e agradeceu as respectivas presenças.
Em seguida, passou aos itens da pauta:
1) Apresentação da Ata da 8ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 29.06.2017.
Por unanimidade, a Ata da 8ª Reunião de Conselho foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Disponibilizada na página da EJUD2 a Ata da 7ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada
aos 27 de abril de 2017.
3) Participações Institucionais dos Conselheiros:
 Diretor Adalberto Martins
- dia 3 de julho: participação do Diretor na posse de Juízes do Trabalho Substitutos
(proveniente do 41º Concurso da Magistratura e por remoção);
 Diretora Substituta Ivete Ribeiro
- dia 3 de julho: participação da Diretora Substituta na 54ª Assembleia
Extraordinária e Reunião de Trabalho do CONEMATRA, realizada na cidade de
Goiânia – GO, na EJUD18. A Diretora Substituta Desembargadora Ivete Ribeiro
registrou ter sido muito interessante o encontro, entregando uma cópia do projeto
apresentado a cada um dos membros presentes;
- dia 7 de julho: reunião com o Exmo. Sr. Presidente do TRT da 2ª Região
Desembargador Wilson Fernandes para entrega e protocolo da minuta de alteração
do programa de estágio no âmbito do TRT da 2ª Região; que foram entregues

cópias à Presidência do TRT da 2ª Região, que comprometeu-se em reencaminhálas a outros setores do TRT da 2ª Região envolvidos com a redação da
normatização afeta aos estagiários;
- dia 13 de julho: participação da Diretora na posse de Juízes do Trabalho
Substitutos (provenientes do 41º Concurso da Magistratura); que após a posse dos
magistrados, a Diretora Substituta Desembargadora Ivete Ribeiro reuniu-se com os
recém-empossados em seu Gabinete, dando-lhes as boas-vindas da Escola
Judicial e informando-os acerca do Módulo Regional do Curso de Formação Inicial;
- dia 18 de julho: reunião com o Exmo. Sr. Juiz Auxiliar da Presidência Marcos
Neves Fava sobre criação da Seção de Arquivo Histórico, Memória e Instrumentos
Arquivísticos e a indicação da servidora Tatiana Rysevas Guerra para a seção; foi
informado pelo Juiz Auxiliar da Presidência a intenção, por parte da Presidência do
TRT da 2ª Região, de integrar o MEMOJUTRA e o sistema INFOJURIS, do TST;
- 20 de julho: a Diretora Substituta entregou à Exma. Sra. Vice-Presidente
Administrativa, Desembargadora Cândida Alves Leão, a apostila com a minuta da
proposta de curso de formação de conciliadores e mediadores, aprovada na 54ª
Assembleia Extraordinária e Reunião de Trabalho do CONEMATRA; na mesma
data, participou de reunião com Magistrados e a Exma. Sra. Vice-Presidente
Administrativa cuja pauta era sobre conciliação e mediação;
- dia 20 de julho: reunião com os juízes tutelados ingressos através do 40º
Concurso da Magistratura e por reaproveitamento.
 Conselheiro Juiz Substituto do Trabalho Ítalo Menezes de Castro
- dia 7 de julho: reunião com o ao Exmo. Sr. Presidente do TRT da 2ª Região
Desembargador Wilson Fernandes para entrega e protocolo da minuta de alteração
do programa de estágio no âmbito do TRT da 2ª Região.
4) Notícias
- foi autorizada pela Presidência a realização de coquetel no encerramento do “1º Ciclo de
Formação Continuada do TRT da 2ª Região”, no dia 18 de agosto de 2017;
- foi autorizada pela Presidência a exposição e comercialização de livros de palestrantes
que participarão do “1º Ciclo de Formação Continuada do TRT da 2ª Região”;
- a EJUD2 recebeu a visita do Desembargador aposentado Carlos Francisco Berardo, que
trouxe seu currículo para compor o corpo docente da EJUD2;
- a EJUD2 recebeu a visita da Juíza do Trabalho Lorena de Mello Rezende Colnago,
permutada do TRT da 9ª Região, que informou sua atividade docente no âmbito daquele
Regional (EJUD9), bem como em cursos de graduação e pós-graduação, manifestando
interesse de integrar o corpo docente da EJUD2;

- está sendo providenciada a contratação do “Curso Básico de Italiano”, com previsão de
início dia 15 de agosto de 2017;
5) Ações de capacitação da EJUD2 em julho de 2017

 dias 29, 29 e 30 de junho, 4, 5, 6, 14, 17 e 18: Capacitação em PJe para
Magistrados – Módulo Regional de Formação Inicial;
 de 06 de julho a 06 de agosto: Curso “Formando Conciliadores – EAD – 3/2017″ exclusivo para os juízes recém-empossados provenientes do XLI Concurso da
Magistratura – Módulo Regional de Formação Inicial;
 de 10 de julho a 10 de agosto: Curso “Formando Conciliadores – EAD – 3/2017″ exclusivo para os juízes recém-empossados provenientes do XLI Concurso da
Magistratura – Módulo Regional de Formação Inicial;
 de 19 de julho a 19 de agosto: Curso “Formando Conciliadores – EAD – 3/2017″ exclusivo para os juízes recém-empossados provenientes do XLI Concurso da
Magistratura – Módulo Regional de Formação Inicial.
6) Ações de capacitação da EJUD2 em agosto de 2017









de 15 de agosto a 19 de dezembro: Curso Básico de Língua Italiana
de 24 a 31 de agosto: Curso de PJe para servidores do TRT da 2ª Região
dias 3, 4, 17 e 18 de agosto: 1º Ciclo de Formação Continuada do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região
de 21 a 25 de agosto: Curso de Técnicas de Direção Defensiva
de 28 de agosto a 18 de setembro: Curso Mandado de Segurança na Justiça do
Trabalho
de 6 de agosto a 7 de setembro: Curso “Cálculo de Liquidação de Sentença – EAD
– 1/2017″
de 7 de agosto a 11 de outubro: Curso “Libras Básico para a Justiça do Trabalho –
EaD – Turma 2/2017″
de 14 a 29 de agosto: Curso “Sistema de Processo Administrativo Virtual – PROAD
– EAD – 4/2017″

O Diretor Desembargador Adalberto Martins registrou que para o mês de agosto havia
sido proposta a realização de um curso sobre execução, que até o momento não foi
formatado; foi sugerida a adoção de uma regra para propositura de cursos, com a
apresentação escrita da minuta deste ao coordenador pedagógico, no caso, o próprio
Diretor da EJUD2, para posterior alocação operacional por parte da Secretaria da EJUD2,
com o que, todos os presentes concordaram.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras solicitou a palavra
para esclarecer alguns procedimentos relativos ao “1º Ciclo de Formação Continuada do
TRT da 2ª Região”. Propôs a abertura do Módulo de Processo no dia 4.8.2017 com uma
explanação acerca do que se espera com o “1º Ciclo de Formação Continuada do TRT da
2ª Região”. A Diretora Substituta Desembargadora Ivete Ribeiro manifestou-se no sentido
de que a apresentação do “1º Ciclo de Formação Continuada do TRT da 2ª Região” cabe

ao Diretor da EJUD2 no dia da abertura do evento. Proposto pela Conselheira
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras o envio de ementas
complementares aos painelistas, incluindo os respectivos temas, sugestões de abordagem
dos artigos pertinentes a cada tema, presentes na Reforma Trabalhista, para que os
painelistas possam, ou não, incluí-los nas respectivas apresentações. Após discussões e
votação, o Conselho entendeu que a proposta é louvável, mas desaconselhável ante a
exiguidade de tempo.
O Conselho deliberou que haverá espaço para perguntas, que serão encaminhadas à
mesa para respostas ao término da apresentação.
7) Criação da Seção de Arquivo Histórico, Memória e Instrumentos Arquivísticos do
TRT da 2ª Região - SAHMIA, vinculada à Coordenadoria de Biblioteca do TRT2
- foi criada através do Ato GP 23/2017, publicado aos 6.7.2017, a Seção de Arquivo
Histórico, Memória e Instrumentos Arquivísticos do TRT da 2ª Região – SAHMIA; o
Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz foi eleito, por aclamação,
responsável pelo acompanhamento da nova seção – SAHMIA.
O Conselho deliberou pelo encaminhamento de ofício à Presidência informando que no
prazo de 30 dias será feito o estudo acerca da localização da SAHMIA dentro do
Planejamento Estratégico do TRT da 2ª Região; pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Titular
Rodrigo Garcia Schwarz foi solicitada a realização de uma reunião dia 1º.8.2017, às
15h00, na Secretaria da EJUD2, com a Secretária da EJUD2, o Diretor da Coordenadoria
de Biblioteca e os servidores Heroneudo e Tatiana, para tratar de assuntos afetos à
SAHMIA.
8) Indicação de Magistrados e servidores para participar do MEMOJUTRA
- recebimento do Prot. 2571/17 com solicitação de indicação de magistrados e servidores
para participação no “Encontro Nacional Permanente em Defesa da memória da Justiça
do Trabalho – MEMOJUTRA”, nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, em Porto Alegre, bem
como, solicitação de estudo quanto à possibilidade de alinhamento do planejamento
estratégico do TRT2 com o compromisso da preservação histórica e documental. A
Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro propôs a indicação do Conselheiro Juiz do
Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz e a servidora Tatiana Rysevas Guerra, ambos
representando a SAHMIA; pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras foi indicada a Desembargadora Magda Kersul de Brito, que deverá ser
consultada com a brevidade que o assunto requer.
9) Solicitação de realização de estudo sobre utilização de sistema de automatização
do acervo histórico
- recebimento do Prot. 2590/17 com solicitação de estudo acerca da aquisição e utilização
de sistema informatizado para uso no centro de memória e arquivos da Justiça do
Trabalho. Da mesma forma, pelo Conselho restou deliberado pela O Conselho deliberou
pelo encaminhamento de ofício à Presidência informando que no prazo de 30 dias será

apresentado estudo acerca da aquisição e utilização de sistema de automação
uniformizada para uso em centros de memória da Justiça do Trabalho.
10) Solicitações de realização de eventos em parceria com a EJUD2
- solicitação de apoio institucional para a realização do “Curso Reciclagem e Formação de
Novos Membros das Brigadas do TRT2”: a Seção de Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho requer o apoio institucional da EJUD2, para realização da
reciclagem e capacitação de brigadistas no âmbito da 2ª Região; por unanimidade, restou
aprovado o apoio institucional do Conselho, sem ônus para a EJUD2;
- solicitação de apoio institucional na realização do evento de conscientização “Aprender
com as Diferenças, Acessibilidade: direito de todos”: o Exmo. Sr. Presidente da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão sugeriu alteração da data para realização do
evento dia 19.10.2017, das 16h30 às 19h00, com utilização de verba da própria comissão;
por unanimidade, restou aprovado o apoio institucional, sem ônus para a EJUD2;
- solicitação de realização de curso de capacitação de técnicos em informática para
desenvolvimento de sistemas e portais com diretrizes de acessibilidade: o Exmo. Sr.
Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão solicita a realização da
capacitação indicada para servidores da área de TI; por unanimidade, restou aprovada a
realização do evento, sem ônus para a EJUD2;
- solicitação de apoio institucional da EJUD2 para realização do Curso de Contratos e
Licitações, proposta pelo Controle Interno do TRT da 2ª Região; por unanimidade, restou
aprovada a realização do evento, sem ônus para a EJUD2.
- solicitação de apoio institucional ao “VII Congresso da Academia Brasileira de Direito do
Trabalho”: proposta oferecida pela Conselheira Desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras; aprovado pelo Conselho a divulgação do evento pelas vias
ordinárias da EJUD2, bem como a averbação de 8 horas-aula, consoante Resolução nº
09/2011 da ENAMAT, desde que requerida pelo Magistrado, devendo apresentar o
certificado expedido pela Academia.
11) Indicação de ações de capacitação para o 2º semestre de 2017
 pela Diretora Substituta Desembargadora Ivete Ribeiro
- realização de uma ação de capacitação cujo tema sejam as Reformas Trabalhistas,
sempre às sextas-feiras, distribuindo-se o conteúdo da seguinte maneira:
1ª palestra: A evolução histórica da Reforma Trabalhista;
2ª palestra: A Reforma Trabalhista, inconstitucionalidades, sua aplicação e a Magistratura
3ª a 8ª palestras: temas relevantes (p.ex. férias, contratos, jornadas após a reforma); pela
Diretora Substituta Desembargadora Ivete Ribeiro foi proposta a realização de ações
também nas circunscrições; sugeriu a realização do evento como 1 ciclo de palestras,
 pela Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras

- realização de Curso em caráter de prioridade sobre a reforma trabalhista aberto a
servidores e magistrados; pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras foi sugerida a realização de ações de capacitação em 2 turmas, 1 na Sede e
outra na 1ª instância, com professores do âmbito da 2ª Região, sendo apresentada a
minuta escrita da ação de capacitação, formatada com distribuição do conteúdo em 10
encontros presenciais de 3 horas-aula cada um, às sextas-feiras, no auditório do 1º ss do
Fórum Ruy Barbosa.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a indicação de magistrado acadêmico
para ministrar o conteúdo.
Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu a realização do
curso no 1º grau e palestras específicas, de conteúdo voltado ao 2º grau, no auditório do
24º andar, do Edifício Sede.
Restaram divididos 2 subgrupos, um responsável pelo curso no 1º grau (Conselheira
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras e Conselheiro Juiz do Trabalho
Titular Rodrigo Garcia Schwarz) e outro pelas palestras na Sede (Diretor Desembargador
Adalberto Martins e Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro).
- continuidade do projeto de Painéis, incluindo dois magistrados sendo um deles dentre os
que fizeram curso no exterior sobre temas atuais com perspectivas do direito nacional e
comparado;
Neste ato retirou-se a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
(18h47).
12) Solicitação do Juiz Marcelo Azevedo Chamone de averbação de 21 horas pela
participação no “9º Congresso Internacional da Anamatra”
- o Magistrado requereu através de e-mail encaminhado à Presidência do TRT da 2ª
Região no dia 4.7.2017 às 16h18, a averbação da totalidade das horas pela participação
no “9º Congresso Internacional da Anamatra”, realizado de 20 a 24 de fevereiro de 2017,
na França; por unanimidade, restou aprovada a averbação de 8 horas-aula, consoante já
esclarecido à AMATRA no ofício encaminhado aos 7.7.2017, consoante ofício EJUD2 nº
122/17.
13) Apresentação de palestrantes para as ações de capacitação que comporão a
grade da EJUD2 no 2º semestre de 2017
- foram aproveitadas as sugestões oferecidas para composição da grade formativa da
EJUD2 pelos Exmos. Srs. Conselheiros para o 1º semestre, que não restaram realizadas.
Aguarda-se a indicação dos nomes de palestrantes, painelistas, instrutores, etc. O
Conselho deliberou pelo encaminhamento de e-mail com a relação de cursos a cada
membro do Conselho para indicação dos palestrantes.

A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 31 de agosto de 2017, às 16
horas, na Secretaria da EJUD2 (Fórum Ruy Barbosa, 10º andar, Bloco “A”).
Nada mais havendo a tratar, às 19h01 a Excelentíssima Desembargadora Diretora
Substituta 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

