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8ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho 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 Vice-Diretora Ivete Ribeiro, a
Conselheira Desembargadora Bianca Bastos, o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo
Garcia Schwarz e o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro. Ausente a
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras, 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 7ª reunião ordinária da EJUD2, realizada em 25 de maio de 2017.

Por unanimidade, a ata da 7ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
 Informação da publicação da ata da 6ª 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
- Dia 5 de junho: participação do Diretor no Painel “O Direito do Trabalho em Épocas de
Crises”, com os palestrantes Márcio Pochmann, Hélio Zylberstajn e mediação do
Desembargador Valdir Florindo.
- Dia 27 de junho: participação do Diretor na posse de Juízes do Trabalho Substitutos
(provenientes do 41º Concurso da Magistratura e por remoção).
- Dia 28 de junho: participação do Diretor na palestra “Lei 13.419/2017 – Gorjetas”,
ministrada pela Desembargadora Vólia Bomfim Cassar.
 Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
- Dia 7 de junho: participação da Conselheira como mediadora no Painel “Uniformização

de Jurisprudência no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”, com os palestrantes
Desembargador Antero Arantes Martins e Juiz Titular do Trabalho Homero Batista Mateus
da Silva.
 Conselheira Desembargadora Bianca Bastos
- Dia 28 de junho: participação da Conselheira como mediadora na palestra “Lei
13.419/2017 – Gorjetas”, ministrada pela Desembargadora Vólia Bomfim Cassar.
 Conselheiro Juiz Titular do Trabalho Rodrigo Garcia Schwarz
- Dia 1º de junho: participação do Conselheiro como mediador no Painel “Atualidades da
Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho”, com os palestrantes Desembargador
Francisco Ferreira Jorge Neto e Juiz Titular do Trabalho Márcio Mendes Granconato.
 Notícias.

O Diretor noticiou o seguinte:
 que estará em férias de 3 de julho até o dia 1º de agosto de 2017;
 que a Vice-Diretora Des. Ivete Ribeiro participará da 54ª Assembleia Extraordinária e
Reunião de Trabalho do CONEMATRA no dia 3 de julho de 2017 na sede da EJUD18, em
Goiânia. A pauta tratará da “proposta de conteúdo mínimo para formação de Conciliadores
e Mediadores no âmbito das Escolas Judiciais Trabalhistas”; o Diretor esclareceu como
rotineiramente ocorrem os trabalhos na Reunião; a Vice-Diretora registrou que o material
que levará elucidará o quantitativo e qualitativo das ações de conciliação feitas no âmbito
da 2ª Região;
 o Diretor explicou que, tendo em vista a posse de novos juízes em 27/06/2017, com
possibilidade de posse a novos magistrados durante o 2º semestre de 2017, o início das
atividades de Formação Inicial dos Juízes do Trabalho Substitutos dar-se-á com a
capacitação em PJe, seguida do exercício jurisdicional tutelado e aproveitamento das
horas-aula do que for oferecido como CFC e demais ações de formação em agosto de 2017.
 Ações de capacitação realizadas pela EJUD2 em junho de 2017.

Pelo Diretor foi apresentada a grade de eventos e capacitações do mês de junho de 2017
pela EJUD2:
 de 19 de junho a 3 de julho: Curso “Sistema de Processo Administrativo Virtual – PROAD –
EAD – 3/2017″;
 dia 28 de junho: Palestra sobre a “Lei 13.419/2017 – Gorjetas”;
 de 5 a 9 de junho: Curso: “Abordagem e Técnicas no uso Seletivo de Força”;
 dia 1ª de junho: Painel: “Atualidades da Jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho”;
 dia 5 de junho: “O Direito do Trabalho em Épocas de Crise Econômica”;

 dia 7 de junho: “Uniformização da Jurisprudência no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região”;
 de 1º a 30 de junho: Curso “Atendimento ao Cidadão – EAD – 2/2017″;
 de 1º a 30 de junho: Curso “Formando Conciliadores – EAD – 2/2017″;
 de 5 a 19 de junho: Curso “Sistema de Processo Administrativo Virtual – PROAD – EAD –
2/2017″.
 Ações de capacitação a serem realizadas pela EJUD2 no mês de julho de 2017.

De 6 de julho a 6 de agosto: Curso “Formando Conciliadores – EAD – 3/2017″ - exclusivo
para os juízes recém-empossados provenientes do XLI Concurso da Magistratura.
7) Aquisição de livros e coleções para renovação do acervo físico da Biblioteca da EJUD2.
O Diretor esclareceu que foram encaminhados os pedidos para providências no sentido de
adquirir os livros e coleções para renovação do acervo da Biblioteca da EJUD2.
8) Portaria GP nº 64/2016.
8.1. Relação de magistrados cujo parecer foi encaminhado à Presidência (para referendar):

 Des. Lilian Gonçalves.
 Juíza Márcia Vasconcelos de Paiva Oliveira.
 Juíza Patrícia Therezinha de Toledo.
Pelo Conselho restaram referendados os pareceres já encaminhados à Presidência referentes às
magistradas acima nominadas.
8.2. Apresentação do parecer da Juíza Mylene Pereira Ramos:
 Juíza Mylene Pereira Ramos (não conclusivo).
O Diretor apresentou as justificativas para o parecer emitido acerca da documentação
encaminhada pela Juíza Mylene Pereira Ramos. Após discussões, o Conselho aprovou, por
unanimidade, o parecer apresentado.
9) Solicitações de realização de eventos em parceria com a EJUD2.
 Solicitação de realização do “1º Congresso de Direito e Racismo do TRT da 2ª Região” nos
dias 23 e 24 de novembro de 2017, das 9h30 às 16h00 – evento proposto pelo Juiz Laércio
Lopes da Silva; após discussões, o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia
Schwarz sugeriu a verificação com o proponente se algum contato já foi feito e em que
situação foi apresentada a proposta; o Conselho deliberou pela solicitação de maiores
esclarecimentos sobre o que se pretende da EJUD2 (se realizadora ou apoiadora); o
Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a realização em duas tardes; a ViceDiretora Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu um evento com menor carga horária,

apresentado de forma estruturada; Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia
Schwarz sugeriu um Seminário na data comemorativa, com a organização do proponente e
apoio da EJUD2; o Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu encaminhar ao juiz
Laércio Lopes da Silva consulta sobre a possibilidade de formatar um evento de menor
amplitude (Ciclo de Palestras ou Seminário) que ocupe a tarde ou a manhã dos dias 23 ou
24 de novembro, tendo em vista a inviabilidade de se estabelecer um evento que ocupe todo
o tempo útil de quinta e sexta- feira, haja vista o Ciclo de Formação Continuada no 2o
semestre de 2017;
 solicitação de convênio entre AMATRA2 X EJUD2 X ANAMATRA para convalidação do
cômputo total das horas (21 horas) do “9º Congresso Internacional da ANAMATRA”,
realizado em fevereiro de 2017, nas cidades de Paris e Lion; após discussões, o Conselho
deliberou, por unanimidade, por não aprovar a convalidação requerida pela AMATRA2 e
ANAMATRA, vez que está em contraposição ao item 2.3 do convênio firmado com esta
Escola Judicial em 29 de setembro de 2015; vale dizer, as atividades devem ser previamente
submetidas aos órgãos deliberativos dos convenentes para aprovação;
 solicitação de realização de evento com o aproveitamento da presença no período de 25 de
julho até 30 de setembro no Brasil do Professor Oscar Contreras, especialista em Direito
do Trabalho e Seguridade Social, Professor da Facultad de Relaciones Laborales de
Albacete – ES, sugestão oferecida pela Juíza do Trabalho Thereza Christina Nahas; após
discussões, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação de um evento com o
Professor Oscar Contreras, ficando esclarecido que a EJUD2 está impossibilitada de
promover a remuneração, haja vista tratar-se de professor estrangeiro, ficando a
Secretaria da EJUD2 autorizada a contatar a Juíza Thereza Christina Nahas para proposta
de alguma palestra;
 solicitação de realização do evento de conscientização “Aprender com as Diferenças,
Acessibilidade: Direito de Todos” no dia 21/09/2017, das 16:30 às 19, evento proposto pela
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão; após discussões, o Conselho deliberou,
por unanimidade, que não será possível o apoio institucional da EJUD2 na data
mencionada, não obstante tratar-se de evento previamente autorizado pela Presidência do
Tribunal, em despacho de 23/06/2017, lançado no Memorando nº 50/2017 da Comissão
permanente de Acessibilidade. Isto porque na data de 21/09/2017 já será realizado o
evento em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, aprovado anteriormente por esta
Conselho Consultivo, cuja Ata foi publicada na página da EJUD2.
10) Indicação dos Presidentes de Mesa que participarão nos Eixos de Direito Material e Direito
Processual do “1º Ciclo de Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região”.
Após discussões, restaram aprovadas, por unanimidade, as sugestões oferecidas.
11) 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 foram realizadas. Aguarda-se a indicação

dos nomes de palestrantes, painelistas, instrutores etc. Após discussões, o Conselho aprovou, por
unanimidade, a grade de agosto, com sugestão do Dr. Cássio Scarpinella para o Curso de
“Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho”; quanto ao “Curso de Execução e
Responsabilidade Patrimonial na Justiça do Trabalho”, serão apontados os palestrantes
oportunamente.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro sugeriu iniciar-se a pesquisa de
agenda para serem disparados os convites referentes aos palestrantes indicados na realização do
“Curso de Aplicação do Novo CPC”.
As demais indicações serão feitas oportunamente.
12) Apresentação de orçamentos para cursos de línguas estrangeiras.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins explicou que o curso de língua italiana foi
customizado consoante pedido da Escola Judicial; trata-se de um curso básico de língua italiana
com 114 horas-aula, divididas em 2 semestres com 57 horas-aula cada um, na modalidade
presencial, na Barra Funda, visando atender o maior número de magistrados interessados na
língua. Após discussões, o Conselho deliberou, por unanimidade, a aprovação da realização do
curso básico de língua italiana, a partir de agosto de 2017.
13) Aprovação do estudo feito pelo Conselheiro Ítalo Menezes de Castro acerca da normatização
do Programa de Estágio.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro esclareceu que consolidou as
sugestões oferecidas nas reuniões anteriores, apresentando neste ato o projeto final de alteração da
norma que regulamenta o estágio no âmbito da 2ª Região. O Conselho aprovou, por unanimidade, o
projeto apresentado pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro, que
será encaminhado à Presidência.
Após discussões, também foi aprovado pelo Conselho o plano de estágio apresentado pelo
Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro (parte integrante do projeto de
alteração da norma).
Pela Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro foi solicitado o agendamento de data com a
Presidência para formalização da entrega do documento.
14) Apresentação do 1º modelo para o “selo comemorativo de 25 anos da EJUD2”, a ser utilizado
em 2018.
Por unanimidade, aprovou-se o modelo em que consta o registro da data comemorativa acima do
logotipo da EJUD2.
Registrem-se os cumprimentos do Conselho à servidora Elina Hirano, que idealizou o selo
comemorativo que será utilizado no ano de 2018, ficando deliberada a expedição de ofício à SGP
do elogio deste Conselho no prontuário da servidora.
15) Outros assuntos.
 Realização do “Curso de Execução e Responsabilidade Patrimonial na Execução” em
agosto de 2017: o Conselho deliberou, por unanimidade, que o curso, em fase de elaboração

pelas conselheiras Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
Desembargadora Bianca Bastos, tenha como público-alvo magistrados e servidores.

e

 A EJUD2 foi consultada pelos pesquisadores Doutores Selma Lancman e Laerte Idal
Sznelwar (da Universidade de São Paulo) acerca de participação na pesquisa “Construção
da Intersetorialidade no Campo Saúde e Trabalho: perspectiva dos profissionais inseridos
na rede de serviços do Município de São Paulo”: o Diretor Desembargador Adalberto
Martins apresentou o projeto apresentado, sugerindo lançar a pesquisa como um projeto da
EJUD2, sendo facultativa a participação dos magistrados (no mínimo 5 até o máximo de 15
por grupo), sendo que aqueles que participarem terão 15 horas-aula registradas. O
Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu que a EJUD2 fique
responsável pelo registro das horas-aula, bem como solicitou a disponibilização do projeto
de pesquisa. O Conselho, por unanimidade, aprovou o apoio da EJUD2 no projeto de
pesquisa “Construção da Intersetorialidade no Campo Saúde e Trabalho: perspectiva dos
profissionais inseridos na rede de serviços do Município de São Paulo”, devendo divulgar
tal ação e abrir as inscrições para os magistrados interessados, ficando a Secretaria da
EJUD2 encarregada de solicitar uma cópia do projeto de pesquisa para divulgação prévia
aos magistrados.
Neste momento, ausentou-se o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
(18h44).
 Participação da servidora Cibelly Elvas Barbosa no curso “Biblioteca por dentro:
conservação preventiva, técnicas de higienização e técnicas de pequenos reparos” no dia
10/07/2017, realizado pela Associação Brasileira de Encadernação e Restauro – ABER,
dentro da Biblioteca Mário de Andrade, no importe de R$1.197,00 – para referendar. Por
unanimidade, referendado.
 Participação do servidor José Marcos Alves no Curso de HTML5 e CCS3 – Criação de
Websites, de 17 de julho até 7 de agosto de 2017, realizado pelo SENAC, no importe de
R$336,70 – para referendar. Por unanimidade, referendado.
A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 27 de julho de 2017, às 16 horas, na
Secretaria da EJUD2 (Fórum Ruy Barbosa, 10º andar, Bloco “A”).
Nada mais havendo a tratar, às 18h47 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 Bianca Bastos
Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz

Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
Servidora Andrea Torres Sanchez

