ATA
3ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)
Às dezessete horas e vinte minutos do dia vinte e seis de janeiro 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 Desembargadora Ivete
Ribeiro, a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras, a Conselheira
Desembargadora Bianca Bastos e o Conselheiro Juiz Ítalo Menezes de Castro. Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz (em férias).
O Diretor, inicialmente, deu as boas-vindas aos Conselheiros e agradeceu as respectivas
presenças.
Em seguida, passou aos demais itens da pauta, quais sejam:

1) Apresentação da Ata da 2ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada em 1/12/2016:
Por unanimidade, a Ata da 2ª 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:
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- 13/12/2016: participação do Diretor na palestra “O cumprimento da lei de cotas pelas empresas”,
ministrada pela Auditora Fiscal do Trabalho, Dra. Fernanda Maria Pessoa di Cavalcanti;
- 16/12/2016: participação do Diretor na conferência “A experiência do processo coletivo na
Espanha e no Brasil”, evento em parceria com a AMATRA2, com palestras ministradas pelo professor
espanhol Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, da Universidade de Salamanca, e representantes do TRT2 e
MPT2;
- 16/12/2016: pronunciamento do Diretor na solenidade de encerramento do ano letivo da EJUD2,
após o término da conferência “A experiência do processo coletivo na Espanha e no Brasil”.
3) Notícias:
O Diretor noticiou:
- a disponibilização das assinaturas digitais das revistas “LTr Digital” e “RT online” na página da
Biblioteca do TRT2 através de “institucional/biblioteca/biblioteca digital”;
- que, após contato com o Diretor da Coordenadoria de Biblioteca, permanecem no acervo da
biblioteca do TRT2 1(um) volume de cada livro constante da relação para doação, bem como os
volumes históricos;

- a nova listagem com sugestões de nomes para tutoria, que deverá ser encaminhada à Corregedoria.
Manifestou-se a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro solicitando o encaminhamento da
listagem à Exma. Senhora Corregedora Regional;
- que a EJUD2 está aguardando a manifestação do Exmo. Senhor Ministro Luiz Fux, consultado
quanto à possibilidade de ministrar palestra na abertura do ano letivo, que ocorrerá dia 17/2/2017,
a partir das 9 horas, no auditório da EJUD2;
Quanto ao disposto sobre a normatização do “Programa de Estágio”, manifestou-se o
Conselheiro Juiz Ítalo Menezes de Castro pela sua apresentação até a data da realização da próxima
reunião de Conselho, com o que todos concordaram.
4) Compartilhamento de cursos na modalidade de ensino a distância:
Após a leitura da solicitação de compartilhamento de cursos a distância feita pela Escola
Judicial do TRT da 3ª Região, deliberaram todos os Conselheiros pelo deferimento da solicitação.
Pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins foi determinada a realização de pesquisa nas demais
Escolas Judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho para conhecimento de outros conteúdos que
possam interessar à EJUD2. Pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras foi incentivada a busca por reciprocidade no compartilhamento do conhecimento. Restou
deliberado, por unanimidade, o compartilhamento de conteúdo de cursos a distância da EJUD2 com
outras Escolas Judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho.
5) Apresentação do orçamento para 2017 (atualizado até março de 2017):
O Diretor apresentou a planilha de orçamento para 2017, informando que os valores
registrados poderão sofrer corte a partir de março de 2017, por força do disposto no novo Regime
Fiscal. Registrou que será realizada reunião com o Diretor da Secretaria de Controle Orçamentário
e Financeiro – SCOF.
6) Apresentação da Portaria GP nº 64/2016 e deliberação acerca do Ofício GP nº 684/2016:
O Diretor fez a leitura da Portaria GP nº 64/2016 e Ofício GP nº 684/2016 e, após discussão
entre todos os membros do Conselho, restou deliberado ser atribuição da EJUD2 o atendimento do
Ofício GP 684/2016, sendo atribuição do Diretor a confecção do relatório. Pela Vice-Diretora
Desembargadora Ivete Ribeiro e Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras
foi sugerido levar ao conhecimento do Conselho os casos mais complexos antes da redação final do
parecer pelo Diretor.
Em continuidade, deliberaram acerca dos parâmetros para análise da documentação
encaminhada pela Presidência do TRT da 2ª Região, com as seguintes conclusões:
- verificar se foi cumprido o disposto na Portaria GP nº 64/2016 no tocante aos documentos a serem
apresentados;
- o parecer deverá discorrer exclusivamente sobre a análise técnica dos documentos apresentados,
se em conformidade com o disposto na Portaria GP nº 64/2016. Constatando-se a ausência de algum
documento que interfira na análise do todo, solicitar à Presidência do TRT da 2ª Região a
complementação dessa documentação, para somente depois proceder à análise e emissão do parecer.

7) Indicação de membro da EJUD2 para integrar a “Comissão Permanente de Gestão
Socioambiental” – memorando nº 2/2016 da CPGSA:
O Diretor fez a leitura do Memorando nº 2/2016 da CPGSA, no qual a Presidente da
Comissão Permanente de Gestão Socioambiental do TRT da 2ª Região solicita a participação de um
representante da EJUD2. O Conselheiro Juiz Ítalo Menezes de Castro se dispôs a tal mister, sendo
eleito, por aclamação, como representante da EJUD2 na Comissão Permanente de Gestão
Socioambiental do TRT da 2ª Região.
8) Ciclo de Formação Continuada – datas e formato em substituição à Semana Institucional –
Ato Conjunto EJUD2 e Gabinete da Presidência:
O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu ao Conselho que, historicamente, a
demanda da “Semana Institucional” é originária da Presidência do TRT da 2ª Região, sendo
instrumentalizada pela Escola Judicial. Em seguida, apresentou a minuta do Ato Conjunto EJUD2 e
Gabinete da Presidência nº 001/2017, que dispõe sobre o “I Ciclo de Formação Continuada do TRT
da 2ª Região”, manifestando-se positivamente à proposta de mudança apresentada.
Após discussões, deliberou-se pela realização do “Ciclo de Formação Continuada” com a
apresentação de 2 módulos sequenciais (direito material e direito processual), sempre às quintas e
sextas-feiras, mantendo-se a ideia de continuidade do evento, sendo o 1º módulo nos dias 3 e 4 de
agosto de 2017 e o 2º módulo nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, das 9 às 18 horas, perfazendo cada
módulo 15 horas-aula, totalizando 30 horas-aula para o magistrado que se inscrever
(facultativamente), participar dos 2 módulos e tiver frequência mínima de 75% em cada um.
Por unanimidade, foi aprovada a proposta de minuta sugerida pelo Diretor Desembargador
Adalberto Martins.
Registre-se que, concomitantemente, a Conselheira Desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras consultou acerca do papel institucional do Conselho Consultivo e do Diretor
da EJUD2, tendo o Diretor Desembargador Adalberto Martins se reportado ao estatuto da EJUD2,
o qual prevê o papel institucional de cada um.
9) Indicação de eventos em parceria com AMATRA2 e solicitações de eventos com outros setores
do TRT2:
Pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins foi feita a leitura dos eventos propostos para
realização através do convênio AMATRA2 X EJUD2: “Palestra Reforma Previdenciária e os Efeitos
aos Integrantes do Judiciário” e “V Congresso da Magistratura Laboral de São Paulo”, os quais,
por unanimidade, foram aprovados.
Prosseguindo, foi feita a leitura da proposta de realização do “Curso de Formação Inicial
para Servidores”, e divulgação e realização do “Curso de Formação de Conciliadores” na
modalidade a distância, oferecido pelo CSJT, os quais, por unanimidade, foram aprovados.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras, por aclamação, foi
indicada para conceber e coordenar o “Curso de Formação de Conciliadores” na modalidade
presencial. A incumbência foi aceita, comprometendo-se a Conselheira a apresentar a programação
do curso.
Quanto aos cursos solicitados pela Secretaria de Segurança Institucional, pelo Diretor
Desembargador Adalberto Martins foi determinado o levantamento da disponibilidade de local/data

na grade da EJUD2 para realização dos treinamentos, não havendo manifestação contrária dos
senhores Conselheiros.
10) Grade de cursos para o 1º semestre de 2017 (Ato EJUD2 nº 02/2016):
Pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins foi solicitado aos Conselheiros que
contribuíram com sugestões de eventos para a composição da grade de formação continuada de
magistrados e servidores do 1º semestre de 2017 que apresentem os respectivos planos pedagógicos,
com indicação de possíveis palestrantes/professores/conferencistas, com o que todos os membros do
Conselho Consultivo concordaram.

11) Cursos de línguas:
Pelo adiantado da hora, o Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu o adiamento
da deliberação sobre a realização do curso de língua espanhola para a próxima reunião de Conselho,
com o que todos concordaram.
12) Distribuição das atribuições aos Conselheiros da EJUD2:
A pedido da Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras abriu-se
discussão acerca da competência de cada membro do Conselho Consultivo da EJUD2, reiterando
que não tem afinidade com a tarefa de coordenação dos cursos na modalidade a distância (EAD).
O Diretor Desembargador Adalberto Martins, acompanhado do Conselho, esclareceu que foi
sugerida a Coordenadoria de Ensino a Distância à Conselheira Desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras quando da realização da 1ª reunião de Conselho, por intuírem que esta teria
perfil para trabalhar com EAD.
Pelo Diretor Adalberto Martins, foi dispensada a Conselheira Desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras do acompanhamento da Coordenadoria de Ensino a Distância, ficando
referida atribuição afeta à Coordenação Acadêmica da EJUD2.
13) Outros assuntos:
Pelo adiantado da hora, as sugestões de “outros assuntos” tiveram sua deliberação
prejudicada, anotando-se apenas as sugestões de palestrantes para o CFI que se iniciou no próprio
dia 26/1/2017, quais sejam:
- palestra “Apontamentos sobre a Instrução Normativa nº 39, do C. TST”, com o Desembargador
Salvador de Lima Laurino ou o Desembargador aposentado Pedro Carlos Sampaio Garcia;
- palestra “A Súmula do TST e a jurisprudência do STF”, com a Desembargadora aposentada Maria
Doralice Novaes;
- palestra “Otimização e Administração do Tempo”, com palestrante a ser indicado pelo Conselheiro
Juiz Ítalo Menezes de Castro.

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.
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