ATA
10ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia trinta de agosto 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, Desembargador Adalberto Martins, presentes a Vice-Diretora Desembargadora
Ivete Ribeiro, a Conselheira Bianca Bastos, o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo
Garcia Schwarz e o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro.
Ausente a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras,
justificadamente.
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:
1) Apresentação da Ata da 9ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 27.07.2017
Por unanimidade, a ata da 9ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Disponibilizada na página da EJUD2 a Ata da 9ª Reunião ordinária da EJUD2,
realizada aos 26 de junho de 2017
3) Participações Institucionais dos Conselheiros:
O Diretor fez a leitura das participações institucionais dos membros do Conselho,
consoante abaixo:
•

Diretor Adalberto Martins

- dia 3 de agosto: participação do Diretor na abertura solene do "1º Ciclo de Formação
Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região";
- dia 3 de agosto: participação do Diretor como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região";
- dia 18 de agosto: participação do Diretor como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região".
•

Vice-Diretora Ivete Ribeiro

- dia 3 de agosto: participação da Vice-Diretora como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região";
- dia 18 de agosto: participação da Vice-Diretora como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região";
- dia 28 de agosto: participação da Vice-Diretora no CFI Módulo Regional, ministrando a
palestra sobre Tutoria aos alunos-juízes que tomaram posse nos dias 27 de junho, 3 e 13
de julho de 2017.
•

Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras

- dia 4 de agosto: participação da Conselheira como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região";
- dia 17 de agosto: participação da Conselheira como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região".
•

Conselheira Desembargadora Bianca Bastos

- dia 4 de agosto: participação da Conselheira como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região";
- dia 17 de agosto: participação da Conselheira como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região".
• Conselheiro Juiz Titular do Trabalho Rodrigo Garcia Schwarz
- 3 de agosto: participação do Conselheiro como Presidente de Mesa no "1º Ciclo de
Formação Continuada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região".
4) Notícias
O Diretor noticiou o seguinte:
- que no dia de hoje (31.8.2017) o contrato do “Curso Básico de Italiano” foi assinado e
encaminhado à administração, para as providências cabíveis; que as aulas iniciarão no
próximo dia 5.9.2017 e que aquelas que não foram ministradas nas datas previstas serão
repostas até o término deste exercício;
- em resposta aos ofícios expedidos com solicitação de doação, a EJUD2 recebeu livros
de autoria dos seguintes Magistrados: Francisco Pedro Jucá, Nelzon Nazar, Francisco
Ferreira Jorge Neto, André Eduardo Dorster Araújo, Ana Cristina Magalhães Fontes
Guedes, Rodrigo Garcia Schwarz e Thereza Christina Nahas. As obras já se encontram à
disposição na Biblioteca Dr. Nebrídio Negreiros;

- no dia 28.8.2017 a EJUD2 finalizou o CFI Módulo Regional dos juízes que tomaram
posse no dia 27 de junho de 2017. O Diretor esclareceu o porquê da realização de turmas
separadas neste CFI. Houve 3 datas diferentes de posse, logo, 3 turmas diferentes de
CFI; que amanhã (1º.09.2017) outros 2 magistrados provenientes do XLI Concurso da
Magistratura tomarão posse; que para estes, além das atividades já oferecidas às turmas
anteriores, será obrigatória a participação nas ações de formação continuada do mês de
setembro e outubro;
- escolhido o dia 19 de setembro de 2017 pelo Professor Oscar Contreras para ministrar
palestra na EJUD2. Após discussões, melhor revendo posicionamento anterior quanto aos
critérios de oportunidade e interesse, deliberou-se pela não realização do evento na data
escolhida, se abstendo de votar o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia
Schwarz e o Diretor Desembargador Adalberto Martins.
5) Ações de capacitação da EJUD2 em agosto de 2017
• dias 3, 4, 17 e 18 de agosto: 1º Ciclo de Formação Continuada do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região.
• de 6 de agosto a 7 de setembro: Curso “Cálculo de Liquidação de Sentença – EAD
– 1/2017″.
• de 7 de agosto a 11 de outubro: Curso “Libras Básico para a Justiça do Trabalho –
EaD – Turma 2/2017″.
• de 14 a 29 de agosto: Curso “Sistema de Processo Administrativo Virtual – PROAD
– EAD – 4/2017″.
• 18 de agosto a 7 de dezembro: Treinamento em Licitações e Contratos.
• de 21 a 25 de agosto: Curso de Técnicas de Direção Defensiva.
• de 24 a 31 de agosto: Curso de PJe para servidores do TRT da 2ª Região.
• de 28 de agosto a 19 de setembro: Curso Mandado de Segurança na Justiça do
Trabalho.
6) Ações de capacitação da EJUD2 em setembro de 2017
O Diretor fez a leitura das atividades, registrando que algumas foram indicadas em seu
período de férias pela Vice-Diretora da EJUD2.
• de 4 de setembro a 11 de dezembro: Curso Presencial de Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) Básico.
• de 11 a 25 de setembro: Curso “Sistema de Processo Administrativo Virtual –
PROAD – EAD – 5/2017″.
• de 11 de setembro a 10 de outubro: Curso “Direito Processual do Trabalho e Direito
Civil – Fase de Conhecimento” – EAD – 1/2017.
• 15 de setembro: Seminário “O Impacto da Reforma Trabalhista nos Direitos
Fundamentais Estabelecidos na Constituição Federal”.
• 18, 20 e 25 de setembro, 2 e 4 de outubro: Curso Preparatório de Assistente de
Juiz.

• de 19 de setembro a 23 de outubro: Curso “Atividade de Inteligência – EAD –
1/2017″ (exclusivo para Agentes de Segurança).
• 21 de setembro: Oficina “Direito Coletivo do Trabalho”.
• de 25 de setembro a 24 de outubro: Curso “Elementos do Processo Judicial em
Meio Eletrônico – EAD – 1/2017″.
• 28 de setembro e 6 de outubro: Curso de Capacitação em PJe para Magistrados do
TRT da 2ª Região.
7) Criação da Seção de Arquivo Histórico, Memória e Instrumentos Arquivísticos do
TRT da 2ª Região - SAHMIA, vinculada à Coordenadoria de Biblioteca do TRT2
O Diretor fez a leitura do estudo apresentado pelos servidores Tatiana Rysevas Guerra e
Heroneudo Araújo sobre a “Seção de Arquivo Histórico, Memória e Instrumentos
Arquivísticos”, que passou a integrar a Coordenadoria de Biblioteca a partir do Ato GP
23/2017.
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro consultou o Conselheiro Juiz do Trabalho
Titular Rodrigo Garcia Schwarz sobre como se encontra o trabalho da Seção em comento,
no que este expôs que na reunião realizada no dia 20.7.2017 a servidora apresentou uma
minuta de trabalho esclarecendo as diferenças entre arquivo histórico, memória e arquivo;
que tal documento é o passo inicial para que a Escola Judicial tenha elementos para
propor à Presidência a delimitação e separação dos trabalhos – arquivo e memória; que
após delimitadas as competências e atribuições, a Seção responsável pela Memória,
vinculada à Coordenadoria de Biblioteca da EJUD2, apresentará o plano de trabalho para
início da localização e catalogação de acervo; que o memorial do TRT da 4ª Região
possui acervo catalogado e realiza exposições; que o Memorial do TRT da 2ª Região deve
realizar exposições, inclusive itinerantes; que é favorável à aprovação da minuta
apresentada pelos servidores. Por unanimidade, o Conselho aprovou a minuta
apresentada, que deverá ser encaminhada à Presidência.
8) Indicação de Magistrados e servidores para participar do MEMOJUTRA
Em atenção ao Ofício MEMOJUTRA nº 31/2017 e Prot. 2605/2017, com despacho da
lavra do Exmo. Sr. Juiz Auxiliar da Presidência, Marcos Neves Fava, o Diretor apresentou
a minuta de resposta apresentada pela servidora Tatiana Rysevas Guerra, quanto ao
enquadramento do Centro de Memória (ou Memorial) dentro do Planejamento Estratégico
do Tribunal. Ainda, o Diretor informou que vários Desembargadores consultados acerca do
interesse e disponibilidade em participar do MEMOJUTRA e que destes, nenhum pode
colaborar, ante compromissos previamente agendados.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro solicitou prazo até dia
4.9.2017 para verificar a possibilidade de participação no MEMOJUTRA.
Quanto ao enquadramento Centro de Memória (ou Memorial) dentro do Planejamento
Estratégico do Tribunal o Conselho, por unanimidade, aprovou a minuta apresentada pela
servidora Tatiana Rysevas Guerra.

9) Solicitação de realização de estudo sobre utilização de sistema de automação do
acervo histórico
Em atenção ao Prot. 2590/2017, com despacho da lavra do Exmo. Sr. Juiz Auxiliar da
Presidência, Marcos Neves Fava, o Diretor apresentou a minuta do estudo feita pela
servidora Tatiana Rysevas Guerra sobre sistemas de automação uniformizado para uso
em “Centros de Memória” e arquivos da Justiça do Trabalho. Após discussões o Conselho,
por unanimidade, aprovou a minuta apresentada pela servidora.
10) Propostas para realização de eventos com a EJUD2
A EJUD2 recebeu a visita do Juiz Marcos Scalércio que colocou-se à disposição para
ministrar aulas/palestras com as seguintes sugestões de temas:
•

•
•

Reflexos da Reforma Trabalhista nas Súmulas / OJ's do TST - carga horária - 8
horas
Aspectos Processuais Polêmicos da Reforma Trabalhista - 6 horas
Dispensa em Massa - medida processual para questionar a validade da rescisão
coletiva e a abordagem da Reforma Trabalhista sobre o tema - 4 horas

•

Nova Lei da Terceirização com foco Reforma Trabalhista - 4 horas

•

Novas formas de contratação previstas na Reforma Trabalhista - 4 horas

O Diretor esclareceu que o juiz já foi contemplado com o convite para participação no
“Curso Reforma Trabalhista – Lei 13.467 de 13/07/2017”, evento este proposto pela
Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras. A Vice-Diretora
Desembargadora Ivete Ribeiro registrou ser prioridade, neste momento, a realização da
atividade proposta pela Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras, lembrando que também há o Seminário proposto pela AMATRA2; o
Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu o aproveitamento do
conhecimento do Juiz na criação de um curso a distância com esse conteúdo. O
Conselho, por unanimidade, deliberou solicitar ao Juiz Marcos Scalércio a elaboração de
um curso EAD autoinstrucional sobre a reforma trabalhista, com duração de 16 horas-aula.
11) Indicação de ações de capacitação para o 2º semestre de 2017
O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz esclareceu que o
oferecimento das ações de capacitação visaram ao enriquecimento da grade da EJUD2,
como sua cota de colaboração; registrou que o Desembargador Ingo Wolfgang Sarlet, já
consultado, dispôs-se a participar em evento na EJUD2 no dia 6.10.2017. Após
discussões, o conselho aprovou a realização dos seguintes eventos sugeridos:

MINI-CURSO
Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais
Carga horária: 6 (seis) horas-aula
SETEMBRO – OUTUBRO / 2017
2 Encontros Presenciais de 3 horas-aula (16h30min às 19h30min)
Dias da semana a definir segundo a disponibilidade do auditório da EJUD-2
Docentes:
1º Encontro – Prof. Dr. Wilson Steinmetz (Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul)
2º Encontro – Prof. Dr. Antonio Rodrigues de Freitas Jr. (USP, São Paulo)
Custo: horas-aula dos docentes; passagens e hospedagem para o Prof. Wilson

MINI-CURSO
Controle de Convencionalidade e Direitos Humanos
Carga horária: 6 (seis) horas-aula
SETEMBRO – OUTUBRO / 2017
2 Encontros Presenciais de 3 horas-aula (16h30min às 19h30min)
Dias da semana a definir segundo a disponibilidade do auditório da EJUD-2
Docentes:
1º Encontro – Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet (PUC, Rio Grande do Sul)
2º Encontro – Prof. Dr. Antonio Rodrigues de Freitas Jr. (USP, São Paulo)
Custo: horas-aula dos docentes; passagens e hospedagem para o Prof. Ingo

MINI-CURSO
Reformas Sociais e Constitucionalismo Social Latino-Americano: Elementos para uma
Perspectiva Comparada
Carga horária: 6 (seis) horas-aula
OUTUBRO – NOVEMBRO / 2017
2 Encontros Presenciais de 3 horas-aula (16h30min às 19h30min)
Dias da semana a definir segundo a disponibilidade do auditório da EJUD-2
Docentes:
1º Encontro – Prof. Dr. Ivan Obino (Chile)
2º Encontro – Prof. Dr. César Arese (Argentina)
Custo: passagens e hospedagem para os docentes estrangeiros
12) Proposta de renovação das assinaturas da LTr e RT digital e aquisição da
assinatura PROVIEW
O Diretor fez a leitura das propostas orçamentárias, registrando que a hipótese de
renovação da RT online, com a aquisição da Proview (disponibilização de mais de 700
títulos de livros eletronicamente), geraria uma economia significativa; o Conselheiro Juiz
do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz registrou que durante o “1º Ciclo de Formação
Continuada do TRT da 2ª Região” vários magistrados elogiaram a iniciativa da EJUD2 de
aquisição das assinaturas eletrônicas; que muitos que ainda não haviam feito seu
cadastro, o fizeram após o “1º Ciclo de Formação Continuada”.
Após discussões o Conselho, por unanimidade, aprovou a renovação das assinaturas
digitais (LTr Digital e RT online) e a aquisição do Proview, com o desconto apresentado na
proposta.
13) Avaliação do “1º Ciclo de Formação Continuada do TRT da 2ª Região”
O Diretor esclareceu que foi encaminhada avaliação de reação aos magistrados
participantes do “1º Ciclo de Formação Continuada do TRT da 2ª Região” e que, até o
momento, 85 participantes responderam o questionário, apresentando ao Conselho o
resultado.
A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos registrou que o formato de painel requeria
mais tempo; que no tempo disponível, perdeu-se o que poderia ser explorado dos
painelistas.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro registrou que para
quem tem perfil acadêmico o evento atendeu ao objetivo, mas faltou a parte prática.

O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu, para o próximo
“Ciclo de Formação Continuada”, que haja uma palestra no turno matutino e oficinas
(prática) no período vespertino.
A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos sugeriu selecionar os palestrantes mais
didáticos.
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu, para o próximo “Ciclo de
Formação Continuada” a participação do palestrante Christophe Dejours, ou mesmo, sua
participação no CONEMATRA ou evento de comemoração dos 25 anos da EJUD2.
O Diretor sugeriu a abertura do ano letivo no CONEMATRA.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu um evento como
marco para celebração dos 25 anos da EJUD2.
Não restou fechada a avaliação do evento.
14) Elaboração de provas para estagiários de Direito
O Diretor fez a leitura do e-mail encaminhado pela Seção de Desenvolvimento
Profissional, responsável administrativa pelos estagiários no âmbito da 2ª Região, e
propôs a realização das questões.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro lembrou que a minuta
de alteração da normatização sobre estagiários no TRT da 2ª Região, apresentada à
Presidência do TRT da 2ª Região, previa a elaboração dessas questões. Ainda, sugeriu
que alguém do Conselho ficasse responsável pela revisão das questões, sem participar da
elaboração destas.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu a apresentação
das questões na próxima reunião de Conselho, para aprovação, com o que, todos
concordaram.
A divisão do trabalho de elaboração das questões ficou assim estipulada: 2 Comissões:
uma responsável por Direito Constitucional e Introdução ao Direito (Conselheiro Juiz do
Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro, Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo
Garcia Schwarz e Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras) e
outra para Direito Civil e Direito do Trabalho (Diretor Desembargador Adalberto Martins,
Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro e Conselheira Desembargadora Bianca
Bastos).
15) Certificação de horas-aula para os Conselheiros da Ejud2
O Diretor propôs que, como Presidentes de Mesa, os Conselheiros tivessem certificada
sua participação nas ações de capacitação da EJUD2; ainda, propôs a certificação de 3
horas-aula pela participação em cada reunião do Conselho. O Conselho, por unanimidade,
aprovou tais medidas a partir da presente data (31.8.2017).
16) Remuneração de palestrante para o Evento de Gestão Ambiental
O Diretor expôs que houve necessidade, por parte do Comitê Permanente de Gestão
Socioambiental, a readaptação do evento; que já fora aprovada a participação institucional
da EJUD2 como apoiadora institucional; que ante a readaptação, será convidada uma

palestrante, para a qual o Comitê Permanente de Gestão Socioambiental solicitou
remuneração. Após discussões o Conselho, por unanimidade, aprovou a remuneração.
17) Indicação de Conselheiro para representar a EJUD2 na abertura do Seminário:
“O impacto da Reforma Trabalhista nos Direitos Fundamentais estabelecidos na
Constituição Federal”, dia 15 de setembro de 2017 às 9h00
O Diretor explicou que por ocasião da Correição Geral no TRT da 2ª Região no período de
11 a 15 de setembro de 2017, no dia 15 de setembro, no período da manhã, será feita a
leitura da ata correicional no plenário do TRT, com a presença de todos os
Desembargadores, não sendo possível sua participação na mesa de abertura do
Seminário “O Impacto da Reforma Trabalhista nos Direitos Fundamentais Estabelecidos
na Constituição Federal”
Consultados os membros do Conselho sobre a possibilidade de participação de algum
destes, o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz ofereceu-se para
representar a EJUD2 na abertura do evento. O Conselho, por unanimidade, concordou
com a participação do Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz na
mesa de abertura do evento.
18) Outros assuntos
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu a realização das palestras sobre a
reforma trabalhista na Sede do Tribunal.
- sugeriu para a abertura do ciclo de palestras o nome do Ministro aposentado Pedro
Paulo Teixeira Manus, ministrando palestra com o tema “Inconstitucionalidades na
Reforma Trabalhista”. Após discussões, o Conselho, por unanimidade, aprovou a
sugestão.
- informou que o Juiz Titular Márcio Mendes Granconato indicou 2 professores para
compor o corpo docente da EJUD2, sendo estes os professores Flávio Tartuce e José
Fernando Simão, para participar de ações de capacitação com temas afetos à reforma
trabalhista.

A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos manifestou-se nos seguintes termos:
- que o evento realizado com a Desembargadora Vólia Bomfim registrou alto índice de
participação de magistrados e servidores; que a Desembargadora possui excelente
didática e pode ser convidada para outras ações de capacitação. O Conselho, por
unanimidade, aprovou a sugestão.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins informou o recebimento de Ofício na presente
data (31.8.2017) da ANAMATRA participando a realização da “2ª Jornada de Direito
Material e Processual do Trabalho”, com participação de magistrados do âmbito da 2ª
Região. Pautou a discussão quanto a:

- fomento institucional;
- registro das horas-aula;
- divulgação do evento;
- convite ao Diretor para participação na abertura;
O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro sugeriu o registro pela
totalidade das horas, como no convênio com a AMATRA.
O Diretor sugeriu que se aguardasse a realização de eventual convênio com ANAMATRA
para certificação total das horas.
Após discussões, o Conselho deliberou, por unanimidade, fazer a divulgação do evento,
como solicitado e aprovar a realização de convênio com a ANAMATRA para registro do
total das horas-aula. Na hipótese de não realização do convênio, serão registradas 8
horas-aula para o magistrado que requerer, nos termos da Resolução 9/2011, da
ENAMAT.

A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 28 de setembro de 2017, às 16
horas, na Secretaria da EJUD2 (Fórum Ruy Barbosa, 10º andar, Bloco “A”).
Nada mais havendo a tratar, às 19h02 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
Servidora Andrea Torres Sanchez

