ATA
11ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)

Às dezesseis horas e quarenta e oito minutos do dia vinte e sete de setembro 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 Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro, a Conselheira Regina
maria Vasconcelos Dubugras, a Conselheira Bianca Bastos e o Conselheiro Juiz do
Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz. Ausente o Diretor Desembargador Adalberto
Martins e o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro.
A Vice-Diretora 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 10ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 31.08.2017
Por unanimidade, a ata da 10ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Disponibilizada na página da EJUD2 a Ata da 9ª Reunião ordinária da EJUD2,
realizada aos 26 de julho de 2017
3) Participações Institucionais dos Conselheiros:
A Vice-Diretora fez a leitura das participações institucionais dos membros do Conselho,
consoante abaixo:
• Diretor Adalberto Martins
- dia 6 de setembro: participação do Diretor na abertura solene do "10º Congresso
Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais";
- dia 11 de setembro: participação do Diretor no encerramento do Curso de Formação
Inicial de Magistrados do "XLI Concurso da Magistratura";
- dia 13 de setembro: participação de Reunião com Exmo. Senhor Ministro Renato de
Lacerda Paiva, Corregedor Geral da Justiça do Trabalho na sala de reuniões da EJUD2;
- dia 15 de setembro: participação do Diretor como Presidente de Mesa no Seminário " O
Impacto da Reforma Trabalhista nos Direitos Fundamentais Estabelecidos na Constituição
Federal”;

- dias 21 e 22 de setembro: participação na 55ª Assembleia Extraordinária e Reunião de
Trabalho do CONEMATRA, realizada em Recife.
• Vice-Diretora Ivete Ribeiro
- dia 13 de setembro: participação de Reunião com Exmo. Senhor Ministro Renato de
Lacerda Paiva, Corregedor Geral da Justiça do Trabalho na sala de reuniões da EJUD2;
- dias 21 e 22 de setembro: participação na 55ª Assembleia Extraordinária e Reunião de
Trabalho do CONEMATRA, realizada em Recife. A Vice-Diretora Desembargadora Ivete
Ribeiro narrou a qualidade da abertura do evento, que deverá se repetir na realização do
CONEMATRA em São Paulo, nos dias 1º e 2 de março de 2018.

•

Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras

- dia 13 de setembro: participação da Conselheira na abertura do Curso Reforma
Trabalhista e a Lei 13467/2017";
- dia 13 de setembro: participação de Reunião com Exmo. Senhor Ministro Renato de
Lacerda Paiva, Corregedor Geral da Justiça do Trabalho na sala de reuniões da EJUD2;
• Conselheira Desembargadora Bianca Bastos
- dia 13 de setembro: participação de Reunião com Exmo. Senhor Ministro Renato de
Lacerda Paiva, Corregedor Geral da Justiça do Trabalho na sala de reuniões da EJUD2;
• Conselheiro Juiz Titular do Trabalho Rodrigo Garcia Schwarz
- dia 15 de setembro: participação do Conselheiro como Palestrante no Seminário " O
Impacto da Reforma Trabalhista nos Direitos Fundamentais Estabelecidos na Constituição
Federal”;
- dia 21 de setembro: participação do Conselheiro na mesa de abertura do evento "
Campanha TRT2 Sustentável”
•

Conselheiro Juiz Substituto do Trabalho Ítalo Menezes de Castro

- dia 13 de setembro: participação de Reunião com Exmo. Senhor Ministro Renato de
Lacerda Paiva, Corregedor Geral da Justiça do Trabalho na sala de reuniões da EJUD2;
4) Notícias
A Vice-Diretora noticiou o seguinte:

- foi publicada a Ata da Correição Ordinária realizada no TRT da 2ª Região, registrando os
trabalhos desenvolvidos pela EJUD2; que a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro
registrou que o Corregedor Geral “sugeriu” a realização de capacitação em ferramentas de
investigação patrimonial.
Neste ato, adentrou o Diretor Desembargador Adalberto Martins (16h58)
A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos explicou como ocorreu a capacitação que
já ocorreu na EJUD2; o Diretor Desembargador Adalberto Martins registrou que a
Corregedora Regional consultou se já há algum projeto da EJUD2 para atendimento dessa
demanda. Após discussões, restou deliberado pela realização de uma apresentação para
magistrados e um curso com conteúdo específico para servidores; a Conselheira
Desembargadora Bianca Bastos ficou responsável pela realização da capacitação.
- a EJUD2 recebeu doações do Juiz Homero Batista Mateus da Silva em resposta ao
ofício expedido com solicitação de doação. As obras já se encontram à disposição na
Biblioteca Nebrídio Negreiros;
- encaminhados à Presidência do TRT da 2ª Região os estudos realizados pela servidora
Tatiana Rysevas Guerra sobre ferramentas de automação do acervo histórico e inclusão
da “Memória” no planejamento estratégico do TRT da 2ª Região, não havendo, até o
momento, resposta da Presidência.
- encaminhado à Presidência do TRT da 2ª Região ofício com indicação do Juiz do
Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro e servidor Messias Pedro de Ávila para
participarem do MEMOJUTRA nos dias 26 e 27 de outubro, em Porto Alegre; foram
deferidas as participações do Juiz Ítalo Menezes de Castro e do servidor Messias Pedro
de Ávila.
- o TRF da 3ª Região oferece 1 vaga para Magistrado do TRT da 2ª Região para
participação no Curso de Formação de Formadores em “Noções de Metodologias
Pedagógicas Ativas”, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017, das 9h00 às 18h00, na
sede do TRF3; o Conselho deliberou pela participação da Conselheira Desembargadora
Bianca Bastos.
- no dia 18 de outubro de 2017 às 15h30 ocorrerá a posse, no Gabinete da Presidência,
dos últimos 6 aprovados no “XLI Concurso da Magistratura do Trabalho”, o Diretor
Desembargador Adalberto Martins explicou como se dará o CFI, nos moldes dos cursos
anteriores.
5) Ações de capacitação da EJUD2 em setembro de 2017
• dias: 4 de setembro a 11 de dezembro: Curso Presencial: “Língua Brasileira de
Sinais (libras) Básico”
• de 4 de setembro a 3 de outubro: Curso “Ética e Serviço Público – EAD – 3/2017″

• de 06 de setembro a 09 de setembro: “10º Congresso Nacional dos Oficiais de
Justiça Avaliadores Federais – CONOJAF”
• De 11 de setembro a 10 de outubro: Curso “Direito Processual do Trabalho e Direito
Processual Civil – fase de conhecimento – EAD - 1/2017”
• De 11 a 25 de setembro: Curso “Sistema de Processo Administrativo Virtual –
PROAD – EAD – 5/2017″
• de 19 de setembro a 23 de outubro: Curso “Atividade de Inteligência – EAD –
1/2017″
• de 25 de setembro a 24 de outubro: Curso “Elementos do Processo Judicial
Eletrônico – EAD – 1/2017″
• de 13 de setembro a 29 de novembro: Curso Reforma Trabalhista e a Lei
13467/2017
• 15 de setembro: Seminário “O Impacto da Reforma Trabalhista nos Direitos
Fundamentais estabelecidos na Constituição Federal”
• de 18 de setembro a 3 de outubro: Curso Preparatório de Assistente de Juiz
• 21 de setembro: Oficina “Direito Coletivo do Trabalho”
• 21 de setembro: Evento “Campanha TRT2 Sustentável”
• 28 de setembro e 06 de outubro: Curso: “Capacitação em PJE para magistrados do
TRT 2ª Região”
• de 28 a 29 de Setembro: Congresso Internacional de Direito do Trabalho: “Direitos
Fundamentais do trabalhador cidadão e transformações do Mercado de Trabalho:
Desafios”
6) Ações de capacitação da EJUD2 em outubro de 2017
• de 2 a 6 de outubro de 2017: Curso: “Gerenciamento de Crise e Direitos Humanos
Aplicados à Atuação dos Agentes de Segurança”
• 4 de outubro de 2017: Curso: “Impactos do NCPC nas Súmulas do TST”
• 6 e 20 de outubro de 2017: “Minicurso: Eficácia dos Direitos Fundamentais e
Controle de Convencionalidade”
• de 9 de outubro a 8 de novembro: Curso EAD – Autoinstrucional: “Gestão de
Qualidade” – 2/2017
• de 11 de outubro a 28 de novembro: Curso EAD – Colaborativo: “Gestão de
Processos” – 1/2017
• de 16 a 30 de outubro: Curso EAD – Autoinstrucional: “Sistema de Processo
Administrativo Virtual – PROAD – 7/2017
• de 16 a 30 de outubro: Curso: Formação e Capacitação de Conciliadores – Módulo
III
• de 17 de outubro a 27 de novembro – Curso EAD – Colaborativo: “Atividade de
Inteligência” – 2/2017
• 19 de outubro – evento “Aprender com as Diferenças – Acessibilidade: direito de
todos”
• 23 e 24 de outubro: Simpósio “Saúde em Foco”
• de 23 a 30 de outubro: Curso: Pje para servidores do TRT da 2ª Região

7) Proposta para realização de evento com a EJUD2
- a AMATRA2 solicitou averbação da carga horária de 8 horas-aula em decorrência da
realização do “33º Encontro Anual da AMATRA”, evento a ser realizado nos dias 17, 18,
19 e 20 de novembro de 2017, no Chile; após discussões, o Conselho, por unanimidade,
deferiu o registro de 8 horas.
- apoio institucional da EJUD2 na realização do “Fórum de Boas Práticas de Auditoria e
Controle Interno do Poder Judiciário”, a ser realizado de 16 a 18 de maio de 2018,
solicitado pela Secretaria de Controle Interno do TRT da 2ª Região; após discussões, o
Conselho, por unanimidade, deferiu o apoio institucional, sem ônus para a Escola Judicial.
- quanto à realização de evento sobre a Reforma Trabalhista com conteúdo voltado ao
público de 2ª instância, deliberou-se pela realização de 4 palestras, nos dias 17
(Inconstitucionalidades e A Reforma Trabalhista, com o Min. Pedro Paulo Teixeira Manus)
e 31 de outubro, 7 e 21 de novembro de 2017, das 17h00 às 19h00, no auditório do 24º
andar do Edifício Sede, indicando-se, oportunamente, temas e palestrantes para os dias
31 de outubro, 7 e 21 de novembro.
8) Sugestão de data e indicação de tema/palestrante para encerramento do Ano
Letivo da EJUD2
O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a realização do encerramento do Ano
Letivo no dia 15.12.2017, das 16h00 às 18h00. Após discussões, o Conselho deliberou
pela realização do encerramento do Ano Letivo nessa data com uma apresentação
artística com o coral da PUC ou do Mackenzie, seguida de palestra com a
Desembargadora Vólia Cassar Bomfim, com um tema relacionado a “Aspectos
Processuais da Reforma Trabalhista”, no auditório do 1º ss do Fórum Ruy Barbosa,
aberto, inclusive, a público externo e a participação da AMATRA.
9) Sugestão de temas para compor a grade formativa do 1º semestre de 2018
- sugestões de ações de formação continuada para a grade do 1º semestre de 2018 para
divulgação no DOe, consoante disposto na Resolução 09/2011, da ENAMAT; os temas
serão sugeridos na próxima reunião de Conselho.
10) Orçamento de renovação de assinaturas físicas
- apresentação do orçamento de renovação da assinatura física da Revista Justiça do
Trabalho; a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu a
compra de 2 volumes de livros que tratem sobre a reforma trabalhista e títulos recém
lançados de magistrados da 2ª Região; após discussões, o Conselho aprovou, por
unanimidade, a aquisição da assinatura da revista Justiça do Trabalho.

11) Aquisição de material periférico para transmissão simultânea
- apresentação de orçamentos; após discussões, a Conselheira Desembargadora Regina
Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu uma capacitação básica com a SECOM e a
especialização com empresa contratada; por unanimidade, o Conselho aprovou a
aquisição dos periféricos.
12) Questões para a seleção de estagiários (30 questões)
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu questões de múltipla escolha (5
alternativas), assim distribuídas: 5 de Introdução ao Direito, 10 de Direito do Trabalho, 7
de Direito Civil e 8 de Direito Constitucional; por unanimidade, o Conselho aprovou a
proposta. O Diretor Desembargador Adalberto Martins ficou responsável pela revisão de
todas as questões, que deverão ser encaminhadas com o gabarito de respostas.
13) Outros assuntos
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras propôs a
realização de eventos de capacitação com o projeto de aproveitamento de juízes que se
afastaram para estudar e a atual reforma trabalhista brasileira; o Conselheiro Juiz do
Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz esclareceu que já há uma listagem de
magistrados que ofereceram o tema e o período para participar de tal evento; o projeto
será apresentado pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras, para aprovação na próxima reunião de Conselho, sugerindo-se realização nas
seguintes datas: 31 de janeiro (que será o marco de abertura do Ano Letivo), 1º, 21 e 22
de fevereiro, aberto, inclusive, a público externo.
Neste momento, adentrou o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de
Castro (18h28).
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras solicitou colocar na
pauta da próxima reunião de Conselho a revisão da penalização de 180 dias para quem
se inscrever e não comparecer nas ações de capacitação da EJUD2;
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins divulgou o oferecimento de 1 vaga para
participação de magistrado no CFF Interinstitucional sobre reforma trabalhista, a ser
realizado na ENAMAT, no período de 23 a 27 de outubro de 2017; após discussões, o
Conselho deliberou pela indicação da Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro;
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu a
aquisição de datashow e telões para distribuição entre os fóruns das circunscrições, de
modo a ampliar a rede de transmissão simultânea;
A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 19 de outubro de 2017, às 16
horas, na Secretaria da EJUD2 (Fórum Ruy Barbosa, 10º andar, Bloco “A”).

Nada mais havendo a tratar, às 19h25 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
Desembargadora Bianca Bastos
Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz
Juiz do Trabalho Ítalo Menezes de Castro
Servidora Andrea Torres Sanchez

