ATA
5ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)
Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e três de março 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 (férias).
O Diretor, inicialmente, declarou aberta a reunião, deu as boas-vindas aos Conselheiros e
agradeceu as respectivas presenças. Registrou o início da sessão, com previsão para término até 19
horas.
Em seguida, passou aos itens da pauta:
1) Apresentação da ata da 4ª reunião ordinária da EJUD2, realizada em 23 de fevereiro de 2017.
Por unanimidade, a ata da 4ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Informou a publicação da ata da 3ª 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

- 02.03.2017: CFI - participação do Diretor na palestra “Responsabilidade Patrimonial na Execução
Trabalhista”, ministrada pela Desembargadora Bianca Bastos;
- 03.03.2017: CFI - participação do Diretor na palestra sobre temas contemporâneos de Direito:
“Doença Ocupacional e Acidente de Trabalho”, com a Doutora Maria Maeno;
- 07.03.2017: CFI - participação do Diretor na palestra “Acessibilidade: Aspectos Jurídicos e
Práticos no TRT da 2ª Região”, com o Desembargador Álvaro Alves Nôga;
- 08.03.2017: CFI – participação do Diretor na palestra “O Redimensionamento do Poder Judiciário
a partir do Conselho Nacional de Justiça”, com a Juíza Morgana de Almeida Richa;
- 09.03.2017: CFI – participação do Diretor na palestra “Centros Judiciários de Solução de Conflitos
(CEJUSC) e a Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho”, com a Desembargadora
Regina Maria Vasconcelos Dubugras;
- 14.03.2017: CFI – participação do Diretor na palestra “Apontamentos sobre a Instrução Normativa
nº 39, do C. TST”, com o Desembargador Pedro Carlos Sampaio Garcia;
- 15, 16 e 17.03.2017 – participação do Diretor na 52ª Reunião do CONEMATRA, em São Luís – MA;

- 20.03.2017: CFI: participação do Diretor na palestra “As Súmulas do TST e a Jurisprudência do
STF”, com a Desembargadora Maria Doralice Novaes;
- 21.03.2017: CFI – participação do Diretor na palestra “Ônus da prova e Peculiaridades da
Audiência em Processos Envolvendo Danos Morais”, com o Juiz Paulo Eduardo Vieira de Oliveira;
- 23.03.2017: participação do Diretor na visita técnica realizada pela EJUD8, representada por seu
Diretor, Desembargador Gabriel Napoleão Velloso Filho;
- 23.03.2017: CFI – participação do Diretor na palestra sobre temas contemporâneos de Direito:
“Aplicação das Orientações Jurisprudenciais do TST”, com o Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus.
•

Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro

16.03.2017: CFI - participação da Vice-Diretora na palestra “Efetividade da Execução Trabalhista.
Liquidação de Sentença. Execução: Citação, Penhora (Avaliação e Depósito). Hastas Públicas.
Liberação de Valores. Execução de Contribuições Previdenciárias”, com o Desembargador Antero
Arantes Martins.
4) Notícias
O Diretor noticiou:
- o encerramento do CFI dia 31 de março de 2017, com 275 horas-aula, no Edifício Sede;
- o CFI Nacional se realizará de 2 até 26 de maio de 2017, na Sede da ENAMAT, em Brasília;
- CFC ENAMAT “Os impactos do NCPC 2015 na atuação dos Desembargadores e Tribunais
Regionais do Trabalho”: foi disponibilizada pela ENAMAT 2 vagas para Desembargadores, sendo
feita a divulgação a todos através do mailing da EJUD2; houve interesse apenas do Desembargador
Marcelo Freire Gonçalves, sendo preenchida a outra vaga, por ausência de outro interessado, pelo
Diretor Desembargador Adalberto Martins;
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que a Conselheira Desembargadora
Regina Maria Vasconcelos Dubugras indicou nomes para compor o rol de docentes; que entende ser
mais viável a indicação de novos docentes quando da propositura de ações de capacitação, e não
apenas indicar os nomes para compor o cadastro sem prévia consulta de interesse destes, tendo
havido discussão entre os Conselheiros presentes.
Neste momento, 16h20, adentrou a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a indicação de nomes pelos Conselheiros, com
prévia consulta e participação do indicado em ação de capacitação, antes de integrar o cadastro de
docentes, o que foi acolhido pelo Conselho.
- a filmagem da primeira aula do “Curso de Formação e Capacitação de Conciliadores” ocorreu a
contento, estando à disposição no youtube;
- leitura do e-mail encaminhado pela AOJUSTRA, agradecendo a participação da EJUD2 no evento
realizado no Fórum de Guarulhos, palestra “Reforma Previdenciária e seus Impactos no Serviço
Público”, e parabenizando o trabalho realizado;

5) Ações de capacitação realizadas pela EJUD2 em março de 2017.
Pelo Diretor foi apresentada a grade de eventos e capacitações do mês de março de 2017 pela
EJUD2, registrando que há ações de capacitações que se iniciaram em fevereiro e que se estenderam
no mês de março.
6) Ações de capacitação a serem realizadas pela EJUD2 no mês de abril de 2017
•
•
•
•
•
•

dias 27 e 28 de abril: 5º Congresso da Magistratura Laboral de São Paulo – Judiciário e
Sociedade
de 03 a 07 de abril: Curso de Técnicas de Direção Defensiva
de 24 de abril a 22 de maio: Curso de Preparação de Assessor de Desembargador
de 03 de abril a 10 de maio: Curso “Gestão da Qualidade – EAD – 1/2017″
de 17 de abril a 21 de maio: Curso “Media Training – EAD – 1/2017″
de 19 de abril a 06 de junho: Curso “Introdução à Docência on-line – EAD – 1/2017″

O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu como se deu a escolha dos cursos; a
Conselheira Desembargadora Bianca Bastos esclareceu que, em relação ao “Curso de Preparação
para Assessor de Desembargador”, alguns dos servidores consultados para trabalhar nas oficinas
declinaram dos convites por excesso de trabalho e questões pessoais; que foram convidados, além da
Conselheira Desembargadora Bianca Bastos, os Desembargadores Benedito Valentini, Maria José
Bighetti Ordoño Rebello e Sérgio José Junqueira Machado.
7) Sugestões para o “1º Ciclo de Formação Continuada do TRT da 2ª Região”.
Pelo Diretor foi relembrada a divisão do Conselho em dois subgrupos (direito processual e
material) e foi apresentado o resultado da pesquisa realizada junto aos demais magistrados do TRT
da 2ª Região; que na pasta de cada Conselheiro há uma cópia dessa pesquisa, para apreciação e
análise, de modo a consolidar a grade do 1º CFC do TRT da 2ª Região até a próxima reunião de
Conselho; que poderão ser indicados palestrantes de outros Estados; que para palestrantes
estrangeiros, não há possibilidade de pagamento de honorários, mas sim, de passagem aérea; a ViceDiretora Desembargadora Ivete Ribeiro, o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia
Schwarz e o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro dispuseram-se a
pesquisar a vinda de palestrantes estrangeiros.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins elogiou as indicações do Conselheiro Juiz do Trabalho
Substituto Ítalo Menezes de Castro, que justificou a densidade do curso sobre o NCPC, inclusive,
podendo algum dos temas oferecidos integrar o “1º CFC do TRT da 2ª Região”; o Diretor
Desembargador Adalberto Martins pediu ao Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes
de Castro indicar curso-palestrante para realização de um evento ainda no 1º semestre.
Pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz foi consultado, quanto ao “1º
CFC do TRT da 2ª Região” como está dividido o evento, quais dias serão de direito material e quais
dias serão de direito processual.
Ficou deliberado que os subgrupos farão a análise das propostas dos magistrados quanto a temas
oferecidos para compor a grade, bem como os temas sugeridos pelos membros do Conselho, de forma
democrática; o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro lembrou a sugestão

da última reunião de encaminhamento da conclusão do subgrupo para apreciação do Conselho antes
da reunião. A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos acha que deve haver discussão também
na reunião de Conselho, para deliberação de todo o Conselho Consultivo. O Conselheiro Juiz do
Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu fixar os dias de direito material e direito
processual para iniciar a pesquisa junto aos possíveis palestrantes e planejar a distribuição de
convites. Após discussões gerais, a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos sugeriu começar
com direito material, dia 03.08.2017 e direito processual dia 04.08.2017, e no dia 17.03.2017 direito
processual e 18.03.2017 direito material, o que foi acolhido pelo Conselho.
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu utilizar na abertura do evento com um vídeodocumentário impactante, de 5 minutos aproximadamente, acerca de imigrantes, trabalho escravo,
outros temas controvertidos, de maneira provocativa, incitando a reflexão. O Diretor Desembargador
Adalberto Martins sugeriu vincular o vídeo ao tema a ser debatido no dia.
8) Portaria GP nº 64/2016
8.1 Pareceres elaborados e já encaminhados à Presidência do Tribunal, para referendo do Conselho
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des. Álvaro Alves Nôga
juíza Andrea Sayuri Tanoue
juiz André Eduardo Dorster Araújo
des. Antero Arantes Martins
juiz Bruno Luiz Braccialli
des. Ivete Ribeiro
juíza Josiane Grossl
des. Leila Aparecida Chevtchuk Oliveira
juíza Ligia do Carmo Motta
juíza Mara Regina Bertini
juíza Marcele Carine dos Praseres Soares
juíza Marina Junqueira Netto de Azevedo Barros
juíza Mylene Pereira Ramos (não conclusivo)
juiz Otávio Augusto Machado de Oliveira
juíza Patrícia Cokeli Seller
juíza Patrícia Therezinha de Toledo
juiz Paulo Eduardo Vieira de Oliveira
juiz Paulo Sérgio Jakutis
juiz Ricardo Motomura
juiz Roberto Vieira de Almeida Rezende (não conclusivo)
des. Salvador Franco de Lima Laurino
juiz Thiago Melósi Sória
juiz Wassily Buchalowicz

Submetidos ao Conselho os 23 pareceres acima relacionados, foram todos referendados, ficando
esclarecido que os pareceres referentes à Juíza Mylene Pereira Ramos e ao Juiz Roberto Vieira de
Almeida Rezende foram inconclusivos, conforme item 8.1 da pauta, registrando-se apenas que a ViceDiretora Desembargadora Ivete Ribeiro absteve-se de deliberar acerca do seu próprio parecer.

8.2 Pareceres em fase final de elaboração para envio à Presidência
•
•

des. Regina Maria Vasconcelos Dubugras
juíza Thereza Christina Nahas (não conclusivo)

O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que a Desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras protocolou a documentação solicitada pela Presidência na Secretaria da
EJUD2, que foi apreciada juntamente aos documentos dos demais magistrados. O Diretor fez a
leitura do parecer acerca dos documentos entregues pela Desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras. A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro esclareceu como solicitou
sua documentação, junto à Corregedoria e órgão especial; sugeriu a devolução dos documentos
encaminhados pela Presidência com ofício esclarecendo que os documentos da Desembargadora
Regina Maria Vasconcelos Dubugras, os quais foram protocolados na Secretaria da EJUD2, seguem
juntamente aos demais. O Diretor esclareceu que foi comprovada a observância da justificativa à
licença para estudos e que a documentação foi recebida pela EJUD2 após justificativa apresentada
pela Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras na Presidência.
Pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins, registrou-se que em relação ao parecer da
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras a questão fica retirada de pauta, para
esclarecimentos quanto ao protocolo.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins apresentou os fundamentos para o parecer quanto à
documentação apresentada pela Juíza do Trabalho Thereza Christina Nahas, fazendo a leitura deste.
Após discussões, restou referendado o parecer não conclusivo quanto a magistrada Thereza Christina
Nahas.
9) Requerimento formulado pelo Desembargador Salvador Franco de Lima Laurino
O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu como se deu o requerimento formulado pelo
Desembargador Salvador Franco de Lima Laurino, fazendo a leitura do e-mail encaminhado a seu
Gabinete. Após discussões quanto ao mencionado requerimento, entendeu o Conselho que a EJUD2
recebeu apenas uma solicitação da Presidência para análise da documentação enviada por
magistrados que se afastaram por mais de ano para estudos, mas não se tornou depositária da
referida documentação, o que torna inviável o atendimento da solicitação do Exmo. Desembargador,
a qual deverá ser dirigida à Presidência do TRT da 2ª Região, inclusive porque os pareceres já foram
emitidos e encaminhados, na sua maioria, à Presidência do TRT da 2ª Região, com a respectiva
devolução dos documentos.
10) Solicitação de realização de eventos em parceria com a EJUD2
•
•

convênio com AMATRA2 sobre curso de fotografia visando à averbação das horas para
cumprimento da Resolução nº 09/2011, da ENAMAT – aprovada a averbação de horas do
curso promovido pela AMATRA2.
Simpósio Saúde em Foco no TRT da 2ª Região, dias 23 e 24 de outubro de 2017 – proposta
oferecida pela Secretaria de Saúde do TRT2 – com ônus – aprovado o apoio institucional,
inclusive eventual gratificação por encargo de curso, para o evento citado, conforme
programa apresentado.

•
•

•
•

apoio institucional da EJUD2 na ação de treinamento de mídia proposta pela SECOM com o
palestrante Heródoto Barbeiro, dia 25 de abril de 2017 – sem ônus – aprovado o apoio
institucional para o evento citado, conforme e-mail encaminhado.
participação da EJUD2 no “Encuentro Hispano-Brasileño sobre reforma laboral y de la
seguridade social”, na Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Cuenca – Espanha –
UCLM, nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2017 – proposta oferecida pela Desembargadora
Yone Frediani visando à averbação das horas para cumprimento da Resolução nº 09/2011,
da ENAMAT – entendeu o Conselho que, em razão do pouco tempo para análise do conteúdo
apresentado, neste momento não se verifica oportunidade e conveniência para apoio
institucional desta Escola Judicial.
“Curso Perícias Judiciais em Meio Ambiente do Trabalho” – datas a combinar - proposta
oferecida pelo médico do TRT2 Mauro Ziwian – entendeu o Conselho que neste momento não
se verifica oportunidade e conveniência para apoio institucional desta Escola Judicial.
“Curso Globalização e Relações de Trabalho – impactos e reflexos da circulação de capitais
nas Relações de Trabalho – datas a combinar – proposta oferecida pela Juíza Thereza
Christina Nahas – o Conselho Consultivo se manifestou acerca da intenção de promover
evento em que possa contar com todos os magistrados que se afastaram para estudo no
exterior recentemente, restando inviável o curso proposto neste momento.

11) Análise de eventual aprovação da proposta feita pelo Conselheiro Ítalo Menezes de Castro
acerca da normatização do Programa de Estágio e apresentação do Plano de Estágio
Adiada a análise para a próxima reunião do Conselho.
12) Outros assuntos
- foi aprovada a divulgação do CFC sobre o Novo CPC e sua Aplicação no Processo do
Trabalho (promovido pela ENAMAT);
- aprovada a aquisição de exemplares de legislação nas edições de 2017, ficando também
deliberado que será feito um levantamento na biblioteca em relação às obras existentes cujos
autores sejam magistrados da 2ª Região, para eventual pedido de doação;
- aprovada a realização da reunião do CONEMATRA em 2018 na EJUD2, no mês de março
ou abril;
Neste momento, 18h30, a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos despede-se, em virtude
de compromisso acadêmico às 19h00.
Acrescentada discussão acerca da tutoria dos alunos-juízes que terminarão o CFI Regional
em 31 de março de 2017, com sugestão de encaminhamento de ofício à Corregedoria com
indicação dos juízes titulares das Varas indicadas pela Corregedora Regional para o
exercício jurisdicional tutelado dos alunos-juízes em curso na EJUD2 neste momento.
Fica registrada a data para a próxima reunião do Conselho Consultivo, que será dia 27 de
abril de 2017, às 16h00, na Secretaria da EJUD2 (Fórum Ruy Barbosa, 10º andar, Bloco “A”).

Nada mais havendo a tratar, às 18h40 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

