ATA
13ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)

Às dezesseis horas e vinte e três minutos do dia trinta de novembro 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, a Conselheira Regina Maria
Vasconcelos Dubugras, a Conselheira Bianca Bastos e o Conselheiro Juiz do Trabalho
Substituto Ítalo Menezes de Castro. Ausente a Vice-Diretora Desembargadora Ivete
Ribeiro e o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz.
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 12ª reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 17/10/2017.
Por unanimidade, a ata da 12ª reunião ordinária da EJUD2 foi aprovada, devendo ser
disponibilizada na página da EJUD2.
2) Disponibilizada na página da EJUD2 a ata da 11ª reunião ordinária da EJUD2,
realizada aos 27 de setembro de 2017.
3) Participações institucionais dos Conselheiros:
•

Diretor Adalberto Martins;

- dia 7 de novembro: participação do Diretor no painel “Negociado X Legislado”; o Diretor
noticiou a ausência da Desembargadora Ivani Contini Bramante no evento, posto que em
sessão na 4ª Turma até horário adiantado;
- dia 14 de novembro: participação do Diretor na palestra “A Uniformização da
Jurisprudência a partir da Reforma Trabalhista; registrou a presença de vários
magistrados;
- dia 18 de novembro: participação do Diretor no painel “O Judiciário como Protetor dos
Direitos da Pessoa Humana” do “33º Encontro dos Magistrados da AMATRA II”;
- dia 21 de novembro: participação do Diretor na palestra “Questões de Direito Processual
a partir da Reforma Trabalhista”; o Diretor Desembargador Adalberto Martins noticiou que
a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras esteve presente na
palestra, prestigiando o evento e registrou que seria interessante a participação do

Desembargador Francisco Antônio de Oliveira no próximo CFI para transmitir sua
experiência, com o que os presentes concordaram.
Neste momento, às 16:29, adentrou a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro.
- dias 23 e 24 de novembro: participação do Diretor na 56ª Assembleia Extraordinária e
reunião de trabalho do CONEMATRA, realizada em Porto Alegre; Diretor Desembargador
Adalberto Martins informou que esta reunião do CONEMATRA apresentou o sistema de
recrutamento de magistrados na Franca; o próximo CONEMATRA será em São Paulo e
há grande expectativa do grupo; os temas reservados para São Paulo foram escolhidos.
Neste momento, às 16h40, adentrou o servidor Edvaldo da Silva Alves, que pediu a
palavra; pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins foi-lhe solicitado que aguardasse o
término da reunião de Conselho; ante insistência do servidor, foi-lhe dada a palavra;
manifestou-se criticando a forma como foi colocado à disposição da Administração pela
Secretária da Escola Judicial; o Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu os
motivos do descontentamento com o trabalho do servidor e afirmou que orientou a
Secretária da Escola Judicial para que adotasse as providências cabíveis; ouvida a
Secretária, esta reiterou ao Conselho o que motivou a saída do servidor Edvaldo; o Diretor
Desembargador Adalberto Martins, a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro e a
Conselheira Desembargadora Bianca Bastos manifestaram apoio ao ato da Secretária; a
Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras aplicou técnica de
mediação de conflito.
Retomada a pauta, o Diretor Desembargador Adalberto Martins assim se manifestou:
- dia 27 de novembro: participação do Diretor na 4ª reunião do Sistema Integrado de
Formação de Magistrados do Trabalho – SIFMT, biênio 2016-2018, na ENAMAT; o Diretor
Desembargador Adalberto Martins esclareceu os pontos abordados na pauta da reunião;
- dias 27 e 28 de novembro: participação do Diretor no Seminário sobre a Reforma
Trabalhista, promovido pela ENAMAT, ENM e AMB, em Brasília; o Diretor Desembargador
Adalberto Martins elogiou a palestra proferida pelo Desembargador aposentado do TRT –
9ª Região Manoel Antônio Teixeira Filho;
- dia 30 de novembro: participação do diretor na palestra “A Aplicação da Teoria dos Jogos
na Mediação e Conciliação Trabalhista”; registrou a presença da Conselheira
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras; que houve participação ativa da
plateia; que houve sugestão para realização de um curso sobre a teoria dos jogos no
exercício de 2018; o Conselho manifestou-se positivamente quanto ao aprofundamento no
tema.
•

Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras

- dia 23 de outubro: participação da Conselheira na abertura do simpósio “Saúde em Foco
no TRT da 2ª Região”; que a realização do evento foi importante, apesar da baixa adesão
do público; que o formato de 2 dias completos pode ter dificultado a adesão de

magistrados e servidores;
- dia 25 de outubro: participação da Conselheira na 5ª aula do Curso "Reforma Trabalhista
e a Lei 13.467/2017";
- dia 8 de novembro: participação da Conselheira na 6ª e 7ª aulas do Curso "Reforma
Trabalhista e a Lei 13.467/2017";
- dia 10 de novembro: participação da Conselheira no painel “Mediação Judicial e
Conciliação: Resolução 174 do CSJT”;
- dia 22 de novembro: participação da Conselheira na 8ª e 9ª aulas do Curso "Reforma
Trabalhista e a Lei 13.467/2017";
- dia 29 de novembro: participação da Conselheira na 10ª aula do Curso "Reforma
Trabalhista e a Lei 13.467/2017";
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras registrou que o
número de acessos ao “Curso sobre Reforma Trabalhista”, que vem sendo gravado, é
muito grande; o Diretor Desembargador Adalberto Martins registrou que a SECOM não
terá condições de continuar atendendo a EJUD2 quanto ao trabalho de filmagem e edição
de imagem; sugeriu a terceirização desse trabalho, solicitando que fossem tomadas as
iniciativas necessárias pela Secretaria da EJUD2 para a verificação da possibilidade de
contratação de empresa especializada para filmagem e edição de imagens.
• Conselheira Bianca Bastos
Dias 24, 25 e 26 de outubro: participação da Conselheira no “Curso de Formação de
Formadores da Escola de Magistrados do TRF3”; a Conselheira Desembargadora Bianca
Bastos aprovou a iniciativa de participar de uma ação de capacitação promovida por outra
Escola Judicial representando a EJUD2 e a Justiça do Trabalho; que teve contato inicial
com métodos pedagógicos e com técnica inovadoras de construção de cursos; a
Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu a realização
de um curso de formação de juízes gestores, com o que concordou o Conselheiro Juiz do
Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro.
• Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz
- dia 20 de outubro: participação do Conselheiro no “Minicurso Eficácia dos Direitos
Fundamentais e Controle de Convencionalidade”;
- dias 26 e 27 de outubro: participação do Conselheiro no "Encontro do Fórum Nacional
Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho - MEMOJUTRA", na cidade de
Porto Alegre.
• Conselheiro Ítalo Menezes de Castro

- dias 26 e 27 de outubro: participação do Conselheiro no "Encontro do Fórum Nacional
Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho - MEMOJUTRA", na cidade de
Porto Alegre; o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
esclareceu que a participação foi importante e bem receptiva; que o Fórum está em fase
embrionária e há vários Desembargadores atuando no grupo; que essa participação é
decisiva na evolução dos trabalhos do grupo; que o memorial do TRT4 foi elogiado pela
ONU;
- dia 17 de novembro: participação do Conselheiro no “Minicurso: Eficácia Horizontal dos
Direitos Humanos Fundamentais”; o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo
Menezes de Castro registrou que o palestrante Professor Doutor Wilson Steinmetz foi o
pioneiro no estudo da “Eficácia Horizontal” no Brasil.
4) Notícias:
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que, após manifestação da juíza
Thereza Christina Nahas na reclamação disciplinar, elaborou manifestação em
atendimento à solicitação da Corregedoria.
5) 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 “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 Judiciária – EAD – 1/2017”;
• de 16 de novembro a 15 de dezembro: Curso “Atividade de Inteligência – EAD –
3/2017”;
• 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;
• 21, 23, 28 e 30 de novembro: Curso “Direitos Fundamentais e Pessoa com
Deficiência”;

• 21 de novembro: Palestra “Questões de Direito Processual a partir da Reforma
Trabalhista”;
• 30 de novembro: Palestra “A Aplicação da Teoria dos Jogos na Mediação e
Conciliação Trabalhista”.
6) Ações de capacitação da EJUD2 em dezembro de 2017:

• de 1º a 15 de dezembro: “Atendimento ao Cidadão – EAD - 3/2017";
• de 1º a 15 de dezembro: “Sistema de Processo Administrativo Virtual - PROAD –
EAD - 9/2017";
• dia 15 de dezembro: evento de “Encerramento do Ano Letivo, com a palestra
“Aspectos Processuais da Reforma Trabalhista”; o Diretor Desembargador
Adalberto Martins registrou que a Desembargadora Vólia Bomfim Cassar aceitou
participar de almoço na AMATRA às 12h00, para associados, antes da palestra às
16h00; que a editora que publica as obras da palestrante comparecerá para venda
de livros e sessão de autógrafos; a Conselheira Desembargadora Regina Maria
Vasconcelos Dubugras sugeriu uma tarde de autógrafos com livros de magistrados
do TRT2 juntamente com a Desembargadora Vólia Bomfim Cassar; a Conselheira
Desembargadora Bianca Bastos achou a ideia interessante; a Vice-Diretora
Desembargadora Ivete Ribeiro concordou com a ideia; o Conselho, por
unanimidade, concordou com a exposição, comercialização e tarde de autógrafos
com juízes do TRT2 que tenham obras publicadas sobre a reforma trabalhista no
dia 15 de dezembro de 2017, das 15h00 às 16h00; a secretaria da EJUD2 deverá
providenciar o encaminhamento de mensagem aos magistrados convidando-os a
participar.

7) Proposta de edital para seleção de conteudistas para educação a distância:
- apresentação da minuta do CNJ de edital para seleção de conteudistas para educação a
distância; o Diretor Desembargador Adalberto Martins determinou a apresentação da
minuta da EJUD2 na próxima reunião de Conselho.
8) Portaria GP nº 64/2016:
- relação de magistrados cuja documentação foi encaminhada pela Presidência do TRT2
para elaboração de parecer:
• juíza Ana Lívia Martins de Moura Leite;
• juíza Josiane Grossl;
• juiz Paulo Sérgio Jakutis.
9) Sugestão de temas para o 1º semestre de 2018:

• o Diretor, em complemento às sugestões já aprovadas na última reunião do
Conselho, sugere, ainda, as seguintes capacitações para o 1º semestre de 2018:
- Cursos de Formação de Formadores em PJe calc;
- Cursos de PJe calc para magistrados;
- Cursos de PJe calc para servidores;
- Cursos de PJe calc em EaD;
- Ciclo de palestras e oficina voltadas para gestores do TRT da 2ª Região;
- Palestra sobre Saúde e Segurança no Trabalho;
- Palestra sobre Jornada de Trabalho;
- Palestra sobre Danos Extrapatrimoniais;
- Palestra sobre Honorários Advocatícios.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins propôs a realização na mesma época do
CONEMATRA de uma oficina que vem sendo oferecida pelo juiz aposentado Carlos
Alberto Lontra, do TRT da 4ª Região com participação de diretores de Secretaria.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras propôs a realização
dessa oficina com abrangência de temas como gestão de pessoas e gestão de processos.
• A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos ofereceu a seguinte sugestão:
- Curso sobre instrumentos de pesquisa patrimonial voltados para a efetividade da
execução.
•

A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras ofereceu as
seguintes sugestões:

- estudos sobre temas controversos na prática da reforma trabalhista com palestras
ministradas por magistrados que tenham publicado artigo ou livro sobre o assunto;
- ciclo de direito comparado, com palestra de abertura sendo ministrado por
professor/palestrante internacional.
O Conselho, por unanimidade, aprovou as sugestões oferecidas pelo Diretor e pelas
Conselheiras.

10) Minuta de termo de convênio AMATRA2 X EJUD2 X IDT/Lisboa:
- apresentação da minuta da AMATRA2 para formalização de convênio entre AMATRA2 X
EJUD2 X IDT/Lisboa; o Conselho, por unanimidade, aprovou a minuta.
Neste momento, às 18h36, a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos ausentou-se.
11) Período de 8/1 a 19/1: realização de palestras complementares ao CFI dos juízes
que ingressaram pelo XLI Concurso da Magistratura:

- realização de palestras complementares ao CFI dos Juízes que ingressaram por meio do
XLI Concurso da Magistratura, que tomaram posse no dia 20 de outubro de 2017,
facultando a presença dos demais juízes do mesmo concurso; o Conselho, por
unanimidade, referendou a programação apresentada e a sugestão de participação
voluntária dos demais juízes do XLI Concurso para Magistratura do Trabalho.
12) Consulta da Presidência sobre o 2º CFC ou Semana Institucional e encerramento
do ano letivo:
- com o intuito de fechar o calendário institucional do TRT da 2ª Região, a Presidência
consultou se, para o exercício de 2018, a EJUD2 realizará o ciclo de formação continuada
em dois dias por semana (2 semanas), como foi em 2017, ou em dias seguidos, como foi
em 2016; após discussões, foram sugeridas as seguintes datas: de 7 a 10 de agosto de
2018, se for no formato igual ao de 2016, e dias 9 e 10 de agosto e 16 e 17 de agosto, se
no formato de 2017; para o evento de “Encerramento do Ano Letivo” o Conselho sugeriu o
dia 14 de dezembro de 2018.
A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 18 de janeiro de 2018, 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 Regina Maria Vasconcelos Dubugras
Desembargadora Bianca Bastos
Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
Servidora Andrea Torres Sanchez

