ATA
12ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)

Às dezessete e vinte e sete minutos do dia dezenove de outubro de 2017, na Secretaria
da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reuniuse o Conselho Consultivo da EJUD2, eleito para o biênio 2016/2018, sob a presidência de
seu Diretor Desembargador Adalberto Martins, sua Vice-Diretora Desembargadora Ivete
Ribeiro, a Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras e o Conselheiro Juiz do
Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz. Ausentes a Conselheira Desembargadora
Bianca Bastos e o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro.
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 11ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 27.09.2017
Por unanimidade, a ata da 11ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Disponibilizada na página da EJUD2 a Ata da 10ª Reunião ordinária da EJUD2,
realizada aos 31 de agosto 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 6 de outubro: participação do Diretor no Minicurso “Eficácia dos Direitos
Fundamentais e Controle de Convencionalidade”, ministrado pelo Magistrado Ingo
Wolfgang Sarlet
- dia 16 de outubro: reunião com Presidente Wilson Fernandes
- dia 17 de outubro: participação do diretor no painel “Insconstitucionalidades da Lei
13.467, de 13/7/2017”, com participação do Ministro aposentado Pedro Paulo Teixeira
Manus e o Desembargador Antero Arantes Martins
- dia 19 de outubro: participação do Diretor na abertura do evento: ““Aprender com as
Diferenças – Acessibilidade: direito de todos”

- dia 19 de outubro: participação do Diretor em almoço, na AMATRA, com o Professor
Pedro Romano Martinez. O Diretor esclareceu que no almoço houve sugestão de
realização de convênio entre AMATRA/EJUD/IBDT para aproveitamento e certificação das
horas
•

Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras

- dia 27 de setembro: participação da Conselheira na 2º aula do Curso "Reforma
Trabalhista e a Lei 13467/2017";
- dia 04 de outubro: participação da Conselheira na 3º aula do Curso "Reforma Trabalhista
e a Lei 13467/2017";
- dia 18 de outubro: participação da Conselheira na 4º aula do Curso "Reforma Trabalhista
e a Lei 13467/2017";
4) Notícias
O Diretor noticiou o seguinte:
- após reunião, o Presidente do TRT da 2ª Região concordou em apoiar o evento de
encerramento do Ano Letivo da EJUD2, que ocorrerá no dia 15.12.2017, a partir das
16h00; que será realizada palestra com a Desembargadora Vólia Bomfim Cassar e, após,
o lançamento de sua obra, no dia 15.12.2017; que a AMATRA foi consultada e colocou-se
à disposição da EJUD2. O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a realização
de um almoço com magistrados e a Desembargadora Vólia Bomfim Cassar no dia
15.12.2017; que o corpo diretivo deverá ser convidado a participar. O Conselho, por
unanimidade, aprovou as sugestões;
- após reunião, o Presidente do TRT da 2ª Região noticiou que a SAHMIA foi desvinculada
da EJUD2, tendo sido publicado o Ato GP nº 37/2017 no Doe do dia 16.10.2017;
- após reunião, onde o Diretor da EJUD2 entregou ao Presidente do TRT2 um ofício,
relacionando o apoio desejado da Administração, o Presidente do TRT da 2ª Região
concordou em apoiar a realização do CONEMATRA em 1º e 2 de março de 2018; a
Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras e o Conselheiro Juiz
do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz sugeriram que o Diretor Desembargador
Adalberto Martins e a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro, por já terem
participado do CONEMATRA tomem as providências necessárias;
- foi autorizada pela Presidência a nomeação da servidora Ludmilla Cavarzere de Oliveira
como chefe da “Seção de Construção e Gestão de Conteúdo Digital e Pedagógico”;
- foram iniciados os trabalhos de pesquisa para as ações de comemoração dos 25 anos
da EJUD2 em 2018 e aquisição de brindes personalizados;

Neste ato adentrou a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos (17h52).
- foi cancelado o 5º CFF Interinstitucional: ENM-FR/ENAMAT, Módulo Inicial, que se
realizaria na ENAMAT de 23 a 27 de outubro de 2017;
- no dia 8.10.2017 a Juíza Thereza Christina Nahas e o Professor Oscar Contreras
visitaram as instalações da EJUD2. Na mesma data, a magistrada fez doações à
Biblioteca Nebrídio Negreiros de 2 novas obras de sua autoria sobre a reforma trabalhista;
- a administração confirmou a possibilidade de realizar transmissão simultânea sem a
necessidade de aquisição de equipamento pela EJUD2, para alguns fóruns regionais;
- foram encaminhadas as questões para o processo seletivo para estagiários de direito do
TRT da 2ª Região
5) Ações de capacitação da EJUD2 em outubro de 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de 2 a 6 de outubro de 2017: Curso: “Gerenciamento de Crise e Direitos Humanos
Aplicados à Atuação dos Agentes de Segurança”
4 de outubro de 2017: Curso: “Impactos do NCPC nas Súmulas do TST”
6 e 20 de outubro de 2017: “Minicurso: Eficácia dos Direitos Fundamentais e
Controle de Convencionalidade”
de 9 de outubro a 8 de novembro: Curso EAD – Autoinstrucional: “Gestão de
Qualidade” – 2/2017
de 11 de outubro a 28 de novembro: Curso EAD – Colaborativo: “Gestão de
Processos” – 1/2017
17 de outubro: Painel “Inconstitucionalidades da lei 13.467, de 13/7/2017”
de 16 a 30 de outubro: Curso EAD – Autoinstrucional: “Sistema de Processo
Administrativo Virtual – PROAD – 7/2017
de 16 a 30 de outubro: Curso: Formação e Capacitação de Conciliadores – Módulo
III
de 17 de outubro a 27 de novembro – Curso EAD – Colaborativo: “Atividade de
Inteligência” – 2/2017
19 de outubro: evento “Aprender com as Diferenças – Acessibilidade: direito de
todos”
23 e 24 de outubro: Simpósio “Saúde em Foco”
de 23 a 30 de outubro: Curso: Pje para servidores do TRT da 2ª Região

6) Ações de capacitação da EJUD2 em novembro de 2017
• de 6 de novembro a 5 de dezembro: Curso “Elementos do Processo Judicial em
Meio Eletrônico – EAD – 2/2017″
• de 6 de novembro a 5 de dezembro: Curso “Curso “Gestão Estratégica com o uso
de Balanced Scorecard” – EAD – 2/2017″
• de 6 a 23 de novembro: Curso “Sistema de Processo Administrativo Virtual –
PROAD – EAD – 8/2017″

• de 16 de novembro a 15 de dezembro: Curso “Atendimento ao Cidadão na
Perspectiva do Agente de Segurança”
• 7 de novembro: Painel: “Negociado x Legislado”
• 14 de novembro: A Uniformização da Jurisprudência a partir da Reforma Trabalhista
• 10 de novembro: Painel “Mediação Judicial e Conciliação: Resolução 174 do CSJT”
• 16 e 17 de novembro: Minicurso “Eficácia Horizontal dos Direitos Humanos
Fundamentais”
• 7, 8 e 9 de novembro: Curso de Capacitação de técnicos em informática para
desenvolvimento de sistemas e portais
• 10 e 24 de novembro: Curso de PJe para Magistrados do TRT da 2ª Região
• 21, 23, 28 e 30 de novembro: Curso “Direitos Fundamentais e Pessoa com
Deficiência”
• 21 de novembro: Palestra “Aspectos Processuais da Reforma Trabalhista”
7) Orçamento de renovação de assinaturas físicas
- apresentação de orçamentos para renovação da assinatura física do Suplemento
Trabalhista LTr e Revista Ltr. O Conselho, por unanimidade, aprovou as aquisições.
8) Orçamento do curso de língua francesa
- apresentação do orçamento para o curso básico de língua francesa. O Diretor
Desembargador Adalberto Martins sugeriu a realização de 1 turma para magistrados e 1
turma para servidores. A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras sugeriu a realização de 1 turma no Fórum Ruy Barbosa e 1 turma na Sede,
exclusivamente para magistrados. O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia
Schwarz sugeriu a disponibilização de vagas para servidores de atendimento, ante o
aumento de haitianos que trabalham na construção civil e acionam a Justiça do Trabalho.
Após discussões, o Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a formação de 2
turmas, com 20 vagas para magistrados e 5 para servidores, uma no Fórum Ruy Barbosa
e outra na Sede. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização das 2 turmas, com
20 vagas para magistrados e 5 para servidores, uma no Fórum Ruy Barbosa e outra na
Sede.
9) Revisão do Ato nº 5/2009 da EJUD2
- sugestão de revisão do disposto no art.4º, § 3º (pena de suspensão de 180 dias para
quem faltar ou desistir injustificadamente de ações de capacitação). Após discussões, o
Conselho deliberou por suspender por 180 dias a aplicação da suspensão do direito de
frequentar atividades na EJUD2, período no qual a suspensão será por apenas 30 dias,
com vistas a estimular a participação dos interessados nas ações de capacitação.

10) Sugestão de temas para evento de Abertura do Ano Letivo da EJUD2 em
31.1.2018
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a Ministra Maria Cristina Irigoyen
Peduzzi, com um tema voltado à formação continuada de juízes, ou o Professor Doutor
Estêvão Mallet, com um tema sobre “A Reforma Trabalhista e os dois meses de vigência”;
Após discussões, o Conselho aprovou a indicação da Ministra Maria Cristina Irigoyen
Peduzzi, bem como o tema sugerido, sendo a segunda opção, o advogado Estêvão Mallet.
Neste ato a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos ausentou-se (18h40)
11) Outros assuntos
- Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu
encaminhamento de e-mails para os endereços postais eletrônicos institucionais dos
membros da Sede para divulgação dos eventos lá realizados. O Conselho, por
unanimidade, aprovou a sugestão;
- Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu o
lançamento das obras dos palestrantes no dia da apresentação de sua palestra. O
Conselho, por unanimidade, aprovou a sugestão;
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins apresentou duas solicitações de realização
de cursos para servidoras da biblioteca. O Conselho, por unanimidade, aprovou a
aquisição dos cursos;
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins apresentou novo parecer emitido em razão
da Portaria GP nº 64/2016 referente a Juíza Thereza Christina Nahas.
Diante da ausência de consenso sobre o caso e considerando que já se encontra
instaurada a reclamação disciplinar, o Diretor esclareceu que atenderá a solicitação da
Corregedoria com manifestação adicional ao parecer anteriormente emitido, sem
estabelecer a posição da Escola Judicial, notadamente porque a indicação de juízo de
valor favorável ou desfavorável à tese da magistrada, representaria antecipação de voto
de alguns conselheiros que poderiam integrar o colegiado competente para apreciar a
matéria;
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins apresentou as seguintes sugestões de ações
de capacitação para o 1º semestre de 2018:
TÍTULO DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

HORASAULA

Liderança Organizacional: Estilos e Técnicas Ead

20

Curso de Formação de Assistente de Juiz conhecimento

15

Curso de Saúde e Segurança do Trabalho

30

Curso sobre Declaração do Imposto de Renda e
elementos do Direto Tributário

12

Curso A Dispensa Coletiva no Ordenamento
Jurídico Brasileiro - Ead

20

Curso Acessibilidade e Inclusão no Ambiente
Jurídico - Ead
Curso de Formação de Assistente de Juiz execução
A Jurisprudência do TST a partir da Reforma
Trabalhista

20
12
6

Curso A Ação Rescisória na JT com aplicação das
Súmulas do TST

12

Curso Psicopatologias Relacionadas ao Trabalho
e a Atuação do Perito - Ead

30

Curso sobre a Reforma Trabalhista - Ead

20

O Conselho, por unanimidade; aprovou as sugestões oferecidas pelo Diretor;
- a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu a publicação de edital para
formação de um banco de conteudistas. O Conselho, por unanimidade, concordou com a
colocação do item na pauta da próxima reunião de Conselho;
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu para o
próximo semestre a realização do Curso de Formação de Conciliadores de acordo com a
aprovação do CSJT, cuja minuta foi apresentada no CONEMATRA;
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu a
realização de palestra com Ana Beatriz Barbosa Silva no mês de dezembro. O Conselho,
por unanimidade, concordou com a sugestão;
A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 30 de novembro de 2017, às 16
horas, na Secretaria da EJUD2 (Fórum Ruy Barbosa, 10º andar, Bloco “A”).
Nada mais havendo a tratar, às 19h47 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 do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz
Servidora Andrea Torres Sanchez

