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2ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)
Às dezessete horas e quinze minutos do dia primeiro de dezembro de 2016, 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 Desembargadora Ivete Ribeiro, Vice-Diretora, a
Desembargadora Regina Maria Dubugras Vasconcelos e o Juiz Ítalo Menezes de Castro. Ausentes
os Conselheiros Bianca Bastos e Rodrigo Garcia Schwarz (este, em férias).
O Diretor, inicialmente, deu as boas-vindas aos Conselheiros e agradeceu as respectivas
presenças.
Solicitou o registro de um voto de louvor aos Desembargadores que votaram a favor da
designação de juiz auxiliar ao Diretor da Escola Judicial.
Em seguida, passou aos demais itens da pauta, quais sejam:

1) Apresentação da Ata da 1ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 13.10.2016:
Por unanimidade, a Ata da 1ª Reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Participações institucionais dos Conselheiros:
O Diretor fez a leitura das participações institucionais dos membros do Conselho, consoante
abaixo:
Diretor Desembargador Adalberto Martins
- 25.10.2016: participação do Diretor na palestra do CFI Regional “Qualidade de Vida e Meio
Ambiente do Trabalho: Responsabilidade Social”, ministrada pela Desembargadora Regina Duarte;
- 28.10.2016: participação do Diretor na palestra do CFI Regional “Temas Contemporâneos de
Direito: Efetividade da Execução Trabalhista”, ministrada pelo Juiz Júlio César Bebber;
- 03.11.2016: participação do Diretor na palestra “A Justiça do Trabalho Britânica e os Efeitos do”
Brexit””, ministrada pela Presidente do Tribunal do Trabalho da Escócia Shona Simon;
- 08.11.2016: participação do Diretor na palestra do CFI Regional “Temas Contemporâneos de
Direito: O Papel da Jurisprudência no Processo do Trabalho”, ministrada pelo Ministro aposentado
Pedro Paulo Teixeira Manus;
- 09.11.2016: participação do Diretor no evento “I Conferência Regional sobre Conciliação e
Mediação Judicial na Justiça do Trabalho. Resolução nº 174 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho”, realizada no Fórum da Zona Sul;
- 11.11.2016: participação do Diretor no evento “Seminário Direito Fundamental à Valorização da
Justiça do Trabalho;
- 18.11.2016: participação do Diretor na Cerimônia de Encerramento do CFI;
- de 21 a 25.11.2016: participação do Diretor no CFF Interinstitucional ENM-FR e ENAMAT, na

sede da ENAMAT, em Brasília.
Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro
- 09.11.2016: participação da Vice-Diretora na palestra do CFI Regional “Temas Contemporâneos
de Direito: O Novo Código de Processo Civil e a Instrução Normativa nº 39/2016, do TST”,
ministrada pelo Desembargador aposentado Antônio Carlos Marcato;
- 17.11.2016: reunião entre a Vice-Diretora e o Conselheiro Ítalo Menezes de Castro para
deliberações acerca da tutoria para os Juízes Substitutos do Trabalho ingressos pelo 40º Concurso;
- 24.11.2016: participação da Diretora Substituta na palestra do “O Princípio da Segurança Jurídica
e os Efeitos da Sentença”, ministrada pelo Ministro aposentado José Augusto Delgado.
Conselheiro Juiz Substituto Ítalo Menezes de Castro
- 17.11.2016: reunião entre a Vice-Diretora e o Conselheiro Ítalo Menezes de Castro para
deliberações acerca da tutoria para os Juízes Substitutos do Trabalho ingressos pelo 40º Concurso;
- 21.11.2016: participação do Conselheiro na palestra “Liberdade Sindical e Condutas
Antissindicais”, ministrada pelo Juiz Titular do Trabalho Luciano Martinez – TRT5;
- 23.11.2016: participação do Conselheiro na palestra “Aposentadorias, Pensões e Previdência dos
Servidores Públicos: Situação Atual e Perspectivas para os Oficiais de Justiça Avaliadores”,
ministrada pelo Advogado Rudi Meira Cassel.
3) Notícias:
O Diretor noticiou a retomada dos processos para aquisição das assinaturas digitais das
revistas “LTr Digital” e “RT online”.
Neste momento, compareceu a Conselheira Bianca Bastos, justificando o atraso em virtude
do término tardio de sessão do TRT2.
4) Doação de livros pela Biblioteca (Ato EJUD2 nº 02/2015)
Após a leitura da notícia veiculada na intranet do TRT2 sobre a doação de livros da Biblioteca
do TRT2, verificou-se que houve conflito entre o disposto no Ato EJUD2 nº 02/2015 e a notícia,
iniciando-se discussão acerca da doação de livros. O Conselheiro Ítalo Menezes de Castro informou
que se candidatou e que retirou alguns livros colocados em doação, propondo sua devolução. O
Diretor e os Conselheiros Regina Maria Vasconcelos Dubugras, Bianca Bastos e Ítalo Menezes de
Castro são a favor da manutenção do que já ocorreu (doação de livros a magistrados e servidores) e
republicação correta da notícia, desta vez através da internet, para que instituições tomem
conhecimento da doação e possam candidatar-se para recebimento do acervo. Caso não haja
candidatos, o assunto deverá voltar à pauta. A Conselheira Vice-Diretora Ivete Ribeiro foi voto
vencido na decisão.
Pelas Conselheiras Regina Maria Vasconcelos Dubrugras e Bianca Bastos foi consultado se havia
duplicidade do material disponibilizado para doação e se houve uma escolha dos títulos,
preservando-se volumes históricos. Determinou-se a consulta ao Diretor da Coordenadoria de
Biblioteca para assegurar-se de tal fato, ficando previamente aprovada a relação apresentada, desde
que permaneça um exemplar de cada livro na Biblioteca.

Registra-se, oportunamente, elogio feito pelo Conselho ao acervo da Biblioteca.
5) Questões referentes ao Programa de Estágio (Ato GP nº 12/2009):
Manifestaram-se as Conselheiras Ivete Ribeiro e Regina Maria Vasconcelos Dubugras no
sentido de ser assunto a ser tratado pela Presidência do TRT2 e não pela EJUD2. Pelo
Desembargador Diretor foi sugerida a redação de uma minuta para atualização do Ato, a ser
apresentada à Presidência. O Diretor sugeriu o encaminhamento da demanda ao Conselheiro Ítalo
Menezes de Castro, que se prontificou a realizar um estudo e apresentá-lo antes da data da próxima
reunião de Conselho para que todos possam deliberar sobre o assunto, com o que todos concordaram.
Pelo Conselheiro Ítalo Menezes de Castro foi perguntada qual a data para a próxima reunião de
Conselho, que restou fixada em 26 de janeiro de 2017.
6) Indicação de Juízes Tutores para acompanhamento de Juízes do Trabalho Substitutos – 40º
Concurso:
Pela Conselheira Vice-Diretora Ivete Ribeiro foi esclarecido que, após realização de reunião
com o Conselheiro Ítalo Menezes de Castro, a EJUD2 publicou comunicado convidando os
magistrados que quisessem ser tutores para que se inscrevessem para tal finalidade. Após o prazo
concedido, 18 magistrados realizaram sua inscrição. Prosseguiu explicando que a EJUD2 precisa
aproximar o juiz tutor do juiz tutelado, valorizando a tutoria e fazendo com que o juiz tutor sinta-se
“responsável” pelo tutelado; que será realizada reunião com os tutores para orientá-los quanto ao
trabalho da tutoria. Pelas Conselheiras Regina Maria Vasconcelos Dubugras e Bianca Bastos foi
ratificada a importância dessa reunião, bem como sugerida a nomeação de tutores suplentes, para
períodos de férias do titular; alternativamente, sugeriu a Conselheira Bianca Bastos que na reunião
fosse explicado aos juízes tutores que em suas ausências (como períodos de férias) outro deveria
prontificar-se a acompanhar o tutelado no período. Pela Conselheira Vice-Diretora Ivete Ribeiro foi
determinado o encaminhamento da lista com as sugestões de juízes tutores para a Exma. Sra. Des.
Corregedora para aprovação.
7) Próximos eventos da EJUD2:
O Diretor apresentou os eventos a serem realizados no mês de dezembro de 2016,
esclarecendo que a palestra prevista para acontecer aos 05.12.2016 foi cancelada, tendo em vista o
baixo quórum.
Em prosseguimento, informou sobre a realização do encerramento do ano letivo aos
16.12.2016 em parceria com a AMATRA na grade científica, o que foi acolhido pelo Conselho.
8) Abertura do ano letivo 2017
Fixou-se a data para abertura do ano letivo da EJUD2 aos 17.02.2017, ficando pendente a
deliberação quanto a palestrante e tema respectivo.
A Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu o início das atividades letivas da
Escola Judicial no mês de janeiro.
Pelo Diretor foi esclarecido que no mês de janeiro é possível abrir exceções para capacitações
específicas, como no caso da capacitação ocorrida em janeiro de 2016 exclusivamente para Oficiais
de Justiça (evento este citado pela Conselheira Bianca Bastos).

Após discussões e vencida a Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras, os demais
participantes concordaram em retomar este assunto oportunamente, para estudo de viabilização de
iniciar-se as atividades letivas da EJUD2 em janeiro de 2018.
9) Esboço da programação para o 1º semestre de 2017
Pela Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi sugerida a transmissão dos eventos
realizados pela EJUD2 para as demais circunscrições do TRT2, com o que concordou a Conselheira
Ivete Ribeiro. Em prosseguimento, a Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras consultou se
a EJUD2 tem estrutura para fazer as transmissões, e, pela Secretária da EJUD2, foi-lhe respondido
que não integralmente. Foi-lhe solicitado, então, realizar levantamento financeiro do custo de
equipamentos para viabilizar a transmissão de eventos da EJUD2.
Pela Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi sugerida alteração no formato da
“Semana Institucional”, que poderia passar a ser um “Ciclo de Formação Institucional”, a se
realizar nas 4 sextas-feiras do mês de agosto de 2017.
Pelo Conselheiro Ítalo Menezes de Castro foi dito que “pulverizar” os encontros dilui a ideia
de institucionalizar.
O Diretor determinou a inclusão, em nova pauta, da programação da “Semana Institucional”
de 2017.
Neste momento, justificadamente, ausentaram-se a Conselheira Vice-Diretora Ivete Ribeiro e
Conselheira Bianca Bastos.
10) Cursos requeridos à EJUD2
- aprovada a realização do curso presencial de “Libras”, nos moldes propostos pela
Comissão de Acessibilidade do TRT2;
- cobrar da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT2 o plano de capacitação para
atendimento pela EJUD2 no que for possível;
- aprovada a realização da palestra sobre “Educação Financeira” nos moldes propostos pelo
Banco do Brasil;
- aprovada a realização do curso presencial de “Media Training” nos moldes propostos pela
Secretaria de Comunicação do TRT2.

11) Cursos de línguas
Pelo Diretor, foi sugerida a realização de cursos de línguas, exclusivamente para
magistrados, com duração de 12 meses (do básico ao intermediário, turma única).
Iniciou-se discussão acerca do conteúdo, se instrumental ou não, bem como se seria possível
firmar-se convênio com as instituições de ensino, de modo que cada participante fosse responsável
pelo pagamento parcial do curso.
Pelo Diretor foi determinado o levantamento de orçamentos.
12) Certificação de horas dos cursos de italiano (convênio com AMATRA2)

Pelo Diretor foi esclarecido que na gestão anterior foi firmado convênio com a AMATRA2
para validação do curso de língua italiana.
Pela Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi proposto o estabelecimento de
critério objetivo sobre o que será validado para certificação.
Pelo Conselho foi deliberada a certificação consoante convênio anteriormente firmado,
deliberação que não se aplica a eventuais turmas novas.
13) Compartilhamento de cursos na modalidade a distância
O Conselho deliberou pelo compartilhamento de cursos com outras Escolas Judiciais.
14) Aquisições de periódicos para a Coordenadoria de Biblioteca
O Conselheiro Ítalo Menezes de Castro informou que constatou a utilização do espaço de
leitura da Biblioteca do TRT2 por público majoritariamente externo.
A Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu a utilização de Revistas de
Tribunais, ou outras de natureza jurídica, sem ônus para a EJUD2.
Após discussão sobre o papel da Biblioteca do TRT2, se institucional, de cunho
científico/jurídico, ou se social, deliberou-se pelo indeferimento do pedido de assinaturas do “Jornal
O Estado de São Paulo” e “Revista Época”.
15) Apresentação do orçamento para 2017
A planilha fornecida pela SCOF foi apresentada aos Conselheiros presentes.
16) Outros assuntos
Solicitado pela Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras o levantamento
orçamentário de equipamentos para transmissão de eventos da EJUD2.

Nada mais havendo a tratar, às 19h30 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
Desembargadora Bianca Bastos
Juiz Ítalo Menezes de Castro
Servidora Andrea Torres Sanchez

