ATA
4ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)
Às dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e três de fevereiro 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 Desembargadora Bianca Bastos, o
Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz e o Conselheiro Juiz do Trabalho
Substituto Ítalo Menezes de Castro. Ausente, justificadamente, a Conselheira Desembargadora
Regina Maria Vasconcelos Dubugras (compromisso familiar).
O Diretor, inicialmente, declarou aberta a reunião, deu as boas-vindas aos Conselheiros e
agradeceu as respectivas presenças.
Registrou pesar pelo falecimento da Senhora Alexandrina dos Santos Freire Ribeiro, mãe da
Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro.
Em seguida, passou aos itens da pauta:
1) Apresentação da ata da 3ª reunião ordinária da EJUD2, realizada em 26 de janeiro de 2017.
Por unanimidade, a ata da 3ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Informou a publicação da ata da 2ª 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

- 27/1/2017: CFI - participação do Diretor nas palestras “Comunicação Assertiva”, ministrada pela
Professora Fátima Cristina de Macedo e “Relacionamento Interpessoal: O Magistrado e os
Advogados”, com o Juiz Fábio Ribeiro da Rocha e o advogado Paulo Sérgio João;
- 30/1/2017: CFI - participação do Diretor na palestra “Linguagem Jurídica, Técnica de Redação de
Sentença, Clareza e Concisão”, com o Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro;
- 31/1/2017: CFI - participação do Diretor na palestra “Elementos de Psiquiatria Importantes para
o Juiz do Trabalho. Concausa em Psiquiatria. Burnout”, com o servidor Estevam Vaz de Lima;
- 2/2/2017: CFI – participação do Diretor nas palestras “Relacionamento Interpessoal: o Magistrado
e o Ministério Público do Trabalho”, com a Desembargadora Maria Isabel Cueva de Moraes e o
Procurador do Trabalho Erich Vinícius Schramm, “O Ônus da Prova no Processo do Trabalho”,
com o Juiz Marcos Scalércio, e “Qualidade de Vida”, com a Desembargadora Regina Duarte;
- 6/2/2017: CFI – participação do Diretor na palestra “Direitos Fundamentais”, com a

Desembargadora Silvana Abramo Margherito Ariano;
- 7/2/2017: CFI – participação do Diretor na palestra “Atualidades em Direito do Trabalho
Coletivo”, com os Desembargadores Davi Meirelles e Francisco Ferreira Jorge Neto;
- 8/2/2017: marco de abertura do ano letivo da EJUD2 em 2017. Participação do Diretor na palestra
“Reforma Previdenciária e os Efeitos aos Integrantes do Poder Judiciário”, com o Juiz Guilherme
Guimarães Feliciano e o Procurador Federal Flávio Roberto Batista;
- 14/2/2017: CFI – participação do Diretor na palestra “Temas Contemporâneos de Direito: os
Princípios do Direito Processual no CPC Vigente”, com o Professor Doutor Antônio Carlos Marcato;
- 16/2/2017: CFI – participação do Diretor na palestra “Técnica de Juízo Conciliatório”, com a
Desembargadora Maria Isabel Cueva de Moraes;
- 21/2/2017: CFI - participação do Diretor na palestra “Temas Contemporâneos de Direito: o
Trabalho Análogo à Condição de Escravo”, com o Juiz Rodrigo Garcia Schwarz.
•

Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro

1/2/2017: CFI - participação da Vice-Diretora na palestra “A Ouvidoria e a Justiça do Trabalho”,
com a Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves.
4) Notícias
O Diretor noticiou:
- o Ato Conjunto GP/EJUD2 nº 01/2017 foi publicado no DOe de 3 de fevereiro de 2017, como o “1º
Ciclo de Formação Continuada do TRT da 2ª Região”, sendo que a participação e o registro da
presença em 75% das palestras dará direito ao cômputo de 100% das horas-aula;
- pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro foi esclarecido como ocorreu
a escolha e indicação de Juízes do Trabalho para a tutoria dos Juízes vitaliciandos do 40º Concurso
da Magistratura do Trabalho.
Neste momento, às 17h30, registra-se a chegada da Vice-Diretora Desembargadora Ivete
Ribeiro.
Prosseguindo, o Diretor noticiou que, para o exercício da tutoria dos Juízes vitaliciandos do
41º Concurso da Magistratura do Trabalho, a Exma. Sra. Corregedora Regional sugere os juízes das
Varas que estão participando do exercício jurisdicional tutelado. A Vice-Diretora Desembargadora
Ivete Ribeiro registrou que, para manter maior proximidade entre tutor e tutelado, será realizada
uma reunião presencial por mês entre os pares.
Conforme deliberado na reunião anterior, para atendimento ao disposto no Ofício GP
684/2016, feita a análise prévia da documentação encaminhada à EJUD2 pelo Gabinete da
Presidência do TRT da 2ª Região, foram trazidos tais documentos para apreciação e debates com o
Conselho Consultivo, decidindo este pelo pedido de prorrogação de prazo para término da análise e
encaminhamento de todos os pareceres solicitados. Foram referendados os pareceres conclusivos
referentes aos magistrados: Álvaro Alves Nôga, Andrea Sayuri Tanoue, André Eduardo Dorster
Araújo, Antero Arantes Martins, Bruno Luiz Braccialli, Ivete Ribeiro, Josiane Grossl, Leila
Aparecida Chevtchuk Oliveira, Ligia do Carmo Motta, Mara Regina Bertini, Marcele Carine dos
Praseres Soares, Marina Junqueira Netto de Azevedo Barros, Otávio Augusto Machado de Oliveira,
Patrícia Cokeli Seller, Patrícia Therezinha de Toledo, Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, Paulo

Sérgio Jakutis, Ricardo Motomura, Salvador Franco de Lima Laurino, Thiago Melósi Sória e Wassily
Buchalowicz, já enviados à Presidência, bem como os dois pareceres inconclusivos, dos magistrados
Mylene Pereira Ramos e Roberto Vieira de Almeida Rezende, em face da ausência de documentos
para análise, que deveriam ser, igualmente, encaminhados.
O Diretor convidou a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro para participação na 3ª
Reunião do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho – SIFMT, biênio 20162018, com o que esta aquiesceu. Pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de
Castro foi consultado quem responde pela EJUD2 nas ausências do Diretor e Vice-Diretora; pelo
Diretor foi esclarecido que é a Desembargadora mais antiga, Conselheira Desembargadora Regina
Maria Vasconcelos Dubugras.
5) Deliberações acerca do curso de Língua Espanhola.
Pelo Diretor foi esclarecido que a EJUD2 solicitou ao Instituto Cervantes, aos 31 de janeiro
de 2017, novo orçamento para verificação da possibilidade de realização de curso on-line de Língua
Espanhola, orçamento este que foi encaminhado para a Escola Judicial nesta data, 1h30 antes da
realização da reunião. Por este motivo, não tendo este Diretor verificado o orçamento antes de
apresentá-lo ao Conselho, por falta de tempo hábil, resta prejudicada a apreciação deste item da
pauta. Para apreciação futura.
6) Ações de capacitação realizadas pela EJUD2 em fevereiro de 2017.
Pelo Diretor foi apresentado o quantitativo de eventos e capacitados no mês de fevereiro de
2017 pela EJUD2.
7) Ações de capacitação a serem realizadas pela EJUD2 em março de 2017.
Pelo Diretor foi apresentada a grade de ações de capacitação para o mês de março de 2017,
registrando que a aquisição do curso “Libras Básico para a Justiça do Trabalho”, na modalidade a
distância, foi iniciada na gestão do Excelentíssimo Senhor Diretor Carlos Roberto Husek
(2012/2014), sendo esta a 1ª turma e que o curso “Formação e Capacitação de Conciliadores” é o
curso cujo conteúdo foi apresentado pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras.
Após discussão acerca dos temas indicados para compor a grade de ações de capacitação
do 1º semestre de 2017, foi referendado o item 7.
8) Ciclo de Formação Continuada – Ato Conjunto GP/EJUD2 nº 01/2017 – sugestões de temas
e palestrantes.
Após discussão sobre o formato que o “1º Ciclo de Formação Continuada do TRT da 2ª
Região” teria, deliberou-se pela apresentação do conteúdo dividido em 2 eixos temáticos: um de
direito material e outro de direito processual. Pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo
Menezes de Castro foi sugerida a divisão dos trabalhos em 2 grupos, formados pelo Diretor e
Conselheiros da EJUD2, com o que todos concordaram, restando assim divididos os grupos: Direito
Material – Diretor Desembargador Adalberto Martins, Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro
e Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz; Direito Processual: Conselheira Desembargadora
Regina Maria Vasconcelos Dubugras, Conselheira Desembargadora Bianca Bastos e Conselheiro

Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro; foi sugerida a realização de pesquisa entre os
magistrados para saber quais os temas que gostariam que fossem abordados no “1º Ciclo de
Formação Continuada do TRT da 2ª Região”, tendo havido concordância de todos os Conselheiros.
Pelo Diretor, foi determinada a realização da pesquisa entre os magistrados do TRT da 2ª Região
entre os dias 2 a 15 de março de 2017 por meio de ferramenta eletrônica; o resultado da pesquisa
será inserido na pauta da próxima reunião de Conselho para análise e deliberações.
9) Solicitações de realização de eventos por outros setores do TRT2 em parceria com a EJUD2.
Pelo Diretor foi apresentado o rol de ações de capacitações para as quais a EJUD2 foi
acionada; por unanimidade, foram autorizadas as participações da EJUD2 nas seguintes ações:
- IV Encontro Qualidade de Vida, dias 30 e 31 de março de 2017, das 16h00 às 18h30;
- curso sobre “Acessibilidade no PJe para Advogados”, turma única;
- palestra sobre “Reforma Previdenciária”, com o Prof. Flávio Roberto Batista, no Fórum de
Guarulhos, no dia 16 de março de 2017.
Quanto ao “X Congresso Nacional do Oficiais de Justiça Avaliadores Federais –
CONOJAF”, de 6 a 9 de setembro de 2017, determinou-se a solicitação do programa do evento à
AOJUSTRA, o qual será analisado em outra reunião de Conselho.
10) Disponibilização de vagas em Cursos EAD promovidos pela ENAMAT.
Por unanimidade, decidiu-se pela divulgação das vagas e inscrição conforme ordem
cronológica de chegada dos pedidos.
11) Apresentação de estudo feito pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de
Castro acerca da normatização do Programa de Estágio e apresentação do Plano de Estágio.
Após discussões iniciais verificou-se que, dada a extensão e profundidade do assunto, será
objeto de análise e deliberação na próxima reunião de Conselho, devendo ser inserido na pauta.
12) Apresentação do Corpo Docente EJUD2.
Pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi solicitada a
apresentação do corpo docente da EJUD2.
O Diretor propõe a atualização do corpo docente da EJUD2, com a colocação dos dados na
página da EJUD2; após discussões, deliberou-se pela divulgação da listagem de docentes do ano
corrente na página da EJUD2 e portfólio completo apenas para utilização interna da EJUD2.
13) Outros assuntos.
Pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras foi solicitada a
gravação da aula inaugural do curso “Formação e Capacitação de Conciliadores”.
Após discussões, o Conselho deliberou pela gravação, como solicitado.
Por unanimidade, restou deliberado que, a partir da próxima reunião, o Conselho reunir-seá a partir das 16 horas e que a reunião terá duração máxima de 3 horas; a data para a próxima
reunião do Conselho Consultivo será dia 23 de março de 2017.

Nada mais havendo a tratar, às 20h05 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

