Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da EJUD2 eleito para o
Biênio 2016-2018
(13 de março de 2018):
Às dezessete horas e quarenta e um minutos do dia treze de março de 2018 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, presente a Vice-Diretora Desembargadora
Ivete Ribeiro, a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras, 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 (em licença).
O Diretor inicialmente declarou aberta a reunião extraordinária, deu as boas-vindas e
agradeceu as respectivas presenças.
Tendo em vista a pauta e quórum apresentados, o Diretor Desembargador Adalberto
Martins sugeriu seja esta reunião aberta como sendo a 16ª Reunião do Conselho
Consultivo da EJUD2. O Conselho, à unanimidade, aprovou a sugestão.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins, neste ato, declara aberta a 16ª Reunião do
Conselho Consultivo da EJUD2 eleito para o Biênio 2016-2018, às 17h43.
Em seguida, passou aos itens da pauta:

1) Apresentação da Ata da 15ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 22.02.2018
2) Disponibilizada na página da EJUD2 a Ata da 14ª Reunião ordinária da EJUD2,
realizada aos 18 de janeiro de 2017
3) Participações Institucionais dos Conselheiros:


Diretor Adalberto Martins

- 01º.03.2018: participação do Diretor na abertura do “VI Congresso da magistratura
Laboral de São Paulo – 30 anos da Constituição e Direitos Sociais: Contradições e
Perspectivas”;
- 01º.03.2018: participação do Diretor na abertura da “57ª Assembleia Ordinária e Reunião
de Trabalho do CONEMATRA” e palestra “Assédio Moral: Condições de Trabalho e

Exigência de Metas”, com os palestrantes Prof. Dr. José Roberto Montes Heloane e Juiz
Guilherme Guimarães Feliciano;
- 02.03.2018: participação do Diretor da Assembleia Ordinária do CONEMATRA, onde foi
eleito Vice-Presidente para a gestão 2018/2019;
- 06.03.2018: participação do Diretor na Palestra “As relações de Trabalho e as Novas
Tecnologias”, com a Profª. Draª Teresa Coelho Moreira, da Universidade do Minho;
- 07.03.2018: participação do Diretor na mesa de abertura na Palestra “As relações de
Trabalho em Plataformas Digitais”, realizada na sede da PRT2, com a Profª. Draª Teresa
Coelho Moreira, da Universidade do Minho.
 Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro
- 01º.03.2018: participação da Vice-Diretora na abertura da “57ª Assembleia Ordinária e
Reunião de Trabalho do CONEMATRA” e palestra “Assédio Moral: Condições de Trabalho
e Exigência de Metas”, com os palestrantes Prof. Dr. José Roberto Montes Heloane e Juiz
Guilherme Guimarães Feliciano;
- 02.03.2018: participação da Vice-Diretora como Presidente de Mesa no painel “Direitos
Coletivos, Constituição e Democracia”, por ocasião da realização do “VI Congresso da
magistratura Laboral de São Paulo – 30 anos da Constituição e Direitos Sociais:
Contradições e Perspectivas”.
 Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras
- 01º.03.2018: participação da Conselheira na abertura da “57ª Assembleia Ordinária e
Reunião de Trabalho do CONEMATRA” e palestra “Assédio Moral: Condições de Trabalho
e Exigência de Metas”, com os palestrantes Prof. Dr. José Roberto Montes Heloane e Juiz
Guilherme Guimarães Feliciano;
- 07.03.2018: participação da Conselheira como Presidente de Mesa na palestra “O
Contrato de Trabalho Intermitente”, ministrada pela Juíza Eliana dos Santos Alves
Nogueira, por ocasião da realização do evento ”Estudos sobre a Prática da Reforma
Trabalhista.


Conselheira Desembargadora Bianca Bastos

- 01º.03.2018: participação da Conselheira na abertura da “57ª Assembleia Ordinária e
Reunião de Trabalho do CONEMATRA” e palestra “Assédio Moral: Condições de Trabalho
e Exigência de Metas”, com os palestrantes Prof. Dr. José Roberto Montes Heloane e Juiz
Guilherme Guimarães Feliciano;

 Conselheiro Rodrigo Garcia Schwarz
- 01º.03.2018: participação do Conselheiro na abertura da “57ª Assembleia Ordinária e
Reunião de Trabalho do CONEMATRA” e palestra “Assédio Moral: Condições de Trabalho
e Exigência de Metas”, com os palestrantes Prof. Dr. José Roberto Montes Heloane e Juiz
Guilherme Guimarães Feliciano.
 Conselheiro Ítalo Menezes de Castro
- 01º.03.2018: participação do Conselheiro na abertura da “57ª Assembleia Ordinária e
Reunião de Trabalho do CONEMATRA” e palestra “Assédio Moral: Condições de Trabalho
e Exigência de Metas”, com os palestrantes Prof. Dr. José Roberto Montes Heloane e Juiz
Guilherme Guimarães Feliciano;
4) Notícias
- foram retomadas as gravações dos conteúdos de cursos sobre a reforma trabalhista.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins informou que a iniciativa partiu do Presidente
Wilson Fernandes, acolhendo sugestões levadas através do “Café com o Presidente”. Que
já há 2 orçamentos para contratação de empresa terceirizada para esse trabalho de
filmagem e edição de imagens. O Diretor Desembargador Adalberto Martins registrou que
os palestrantes serão consultados sobre a autorização para utilização de direitos de uso
de imagens antes de cada gravação.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras prontificou-se a
solicitar o documento de utilização e cessão de imagem utilizado pela AASP para trazer a
EJUD2.
5) Ações de capacitação da EJUD2 em março de 2018
 de 13 a 26 de março: Curso : “Sistema de Processo Administrativo Virtual – PROAD
– EAD – 2/2018”;
 06.03.2018: Palestra: “As Relações de Trabalho e as Novas Tecnologias”;
 de 05 de março a 05 de maio: Curso: “Libras Básico para a Justiça do Trabalho
EAD – 1/2018 ”;
 de 05 de março a 05 de abril: Curso: “Formando Conciliadores – EAD – 1/2018”;

 01º e 02 de março: “VI Congresso da Magistratura Laboral de São Paulo – 30 Anos
da Constituição e Direitos Sociais: Contradições e Perspectivas”;
 de 09 de março a 18 de maio: Curso: “Saúde e segurança do trabalho”;
 de 06 a 15 de março: Curso: “Declaração do Imposto de Renda e Elementos de
Direito Tributário”
 14 de março: Seminário “O que é preciso saber sobre o FUNPRESP-JUD e
previdência complementar.
6) Ações de capacitação da EJUD2 em abril de 2018
 de 16 a 20 de abril: Curso: “APH – Atendimento Pré Hospitalar (Primeiros Socorros)
e Combate e Prevenção a Incêndio aplicado à atuação dos Agentes de Segurança”;
 de 4 de abril a 20 de junho: Curso: “Reforma Trabalhista: “Reflexões, Mudanças e
Aplicabilidade da Nova Legislação;
 10, 17 e 24 de abril: Curso: “Preparatório de assistente de juiz – Fase de execução”;
 10, 12, 17 e 29 de abril: Curso: “A Ação Rescisória na Justiça do Trabalho com
Aplicação das Súmulas do TST”;
 de 2 a 16 de abril: Curso: “Sistema de Processo Administrativo Virtual – PROAD –
EAD – 2/2018”;
 de 4 de abril a 8 de maio: Curso “Alimentação para uma Vida Saudável” – EAD –
1/2018;
 de 4 de abril a 8 de maio: Curso “Media Training” – EAD – 1/2018
 de 23 de abril a 23 de maio: Curso “Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico”
– EAD – 1/2018 – turma piloto.

7) Estudo sobre a proposta de criação da Escola de Servidores
- consoante Ata da 15ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2, o Diretor
Desembargador Adalberto Martins propôs um debate acerca da apresentação do estudo
sobre a criação da Escola para Servidores.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins entende que os servidores das unidades de
apoio administrativo poderiam ser capacitados pela escola de servidores, e os servidores
das unidades judiciárias continuariam sendo capacitados pela EJUD2.
Após discussões, o Conselho, por unanimidade, concluiu que a proposta apresentada
deva passar pelo pleno, para mudança do regimento interno. O Diretor Desembargador
Adalberto Martins encaminhara ofício ao Exmo. Sr. Presidente do TRT da 2ª Região.
8) Proposta do Diretor para realização de CFI de servidores (posse prevista para
4.4.2018)
- apresentação de minuta de CFI para servidores, com 50 horas-aula, assim distribuídas:
- capacitação em PJe – 12 horas-aula (presencial);
- capacitação em PROAD – 10 horas-aula (EAD);
- capacitação em Atendimento ao Cidadão – 20 horas-aula (EAD);
- palestras com conteúdo que deverão abordar a inserção administrativo-funcional, a
organização e a competência da Justiça do Trabalho – 6 horas-aula (presencial).
O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que, com base no Ato 9/2008,
sugere as ações de capacitação acima indicadas.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras consultou se após a
posse, os servidores entrarão em exercício imediatamente ou se haverá um tempo na
EJUD2, para o CFI.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro registrou que há
manifestação expressa no normativo da EJUD2 para CFI de magistrados, mas não de
servidores. O Diretor Desembargador Adalberto Martins relembrou que o Ato 9/2008 fala
das ações de capacitação para servidores.
Após discussões, o Conselho, à unanimidade, aprovou a minuta do CFI para servidores
apresentada pelo Diretor Desembargador Adalberto Martins.
9) Grupo de estudos em direito material e processual do trabalho
- consoante Ata da 13ª Reunião de Conselho, foi apresentada a minuta de proposta
oferecida pelo Conselheiro Ítalo Menezes de Castro, com regulamentação quanto a
operacionalização dos grupos de estudo, a iniciar em abril de 2018.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins apresentou o programa e regulamentação
encaminhados pelo Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro,
dando seu parecer positivo a realização do projeto de abril a dezembro de 2018.

O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro esclareceu que os
trabalhos se iniciarão através de inscrições de magistrados, permitindo também a
participações de alguns destes como ouvintes, sem vínculo com o grupo de estudos por
todo o período. Que serão convidados professores e magistrados para o início dos
estudos, que levaria a uma produção científica.
A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos sugere que o grupo de discussão seja de
até 20 pessoas inscritas e até 5 ouvintes.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras consultou sobre a
edição de uma revista da EJUD2. O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo
Menezes de Castro esclareceu que o objetivo seria uma publicação eletrônica.
Após discussões, o Conselho, por unanimidade, aprovou o projeto e o Conselheiro Juiz do
Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro foi indicado como coordenador do projeto. O
Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro aceitou a indicação e
explicou, minuciosamente, o funcionamento do projeto.
10) Ciclo de Formação Continuada
- consoante Ata da 15ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2, definição da
nomenclatura e divisão dos subgrupos.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu seja, para identificação do evento de
formação continuada realizado no mês de agosto de cada ano, observada a numeração
ordinal, propondo a realização do “5º Ciclo de Formação Continuada de Magistrados”.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz e a Conselheira
Desembargadora Bianca Bastos sugeriram não utilizar a referência numérica do evento,
sugerindo o nome “Ciclo de Formação Continuada para Magistrados 2018”.
Após discussões, o Conselho, por unanimidade, aprovou o título “5º Ciclo de Formação
Continuada de Magistrados”.
11) Outros assuntos
- a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos encaminhou e-mail oferecendo as
seguintes ações de capacitação
1) palestra: A gestão e a liderança nas relações humanas. Compliance no ambiente
público;
2) palestra: A livre concorrência no mercado como fator limitador do reconhecimento
estatal da hipossuficiência. Uma visão multidisciplinar da Reforma Trabalhista;
3) palestra: Custeio Sindical. Nova forma de contribuição sindical. Contribuição
assistencial e confederativa: uma visão sobre as possibilidades de amparo econômico dos
sindicatos frente ao reconhecimento constitucional da liberdade sindical;
A Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu para o 3º tema o palestrante
Professor Doutor José Francisco Siqueira Neto.

A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugeriu a
participação do público externo, pois o conteúdo deve ser de conhecimento dos
participantes da sociedade, com divulgação pela AASP e OAB, realizados no auditório do
1º subsolo.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins registrou que vem ao encontro de pedido que
chegou a seu gabinete para realização de eventos para o público externo.
4) Palestra: Negociação coletiva. Temporalidade da norma coletiva. Perspectivas para
solução do vácuo decorrente da ausência de norma coletiva. A vantagem individual
adquirida como exceção à temporalidade da norma coletiva.
A Conselheira Desembargadora Bianca Bastos registrou que as propostas visam a trazer
a interdisciplinaridade para a discussão e a negociação. A proposta seria para realização
no mês de maio de 2018. Que deve ser observada a condição de encaminhamento de
questões a serem oferecidas juntamente com o pedido de inscrição.
Após discussões, o Conselho, à unanimidade, aprovou as indicações.
Quanto ao curso sobre execução, a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos sugeriu
fosse um curso para público interno, com professores escolhidos dentre os magistrados de
1º grau.
Após discussões, o Conselho aprovou as sugestões.
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras elogiou os
trabalhos do CONEMATRA na pessoa do Diretor Desembargador Adalberto Martins e
Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro, estendendo-os aos servidores da EJUD2;
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras trouxe a
reivindicação da corregedora de realização de cursos de Pje e de gestão de Vara para
servidores. Sugeriu, para o curso de gestão, o nome do Juiz Ricardo Fioreze;
- a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos manifestou que falta formação em Pje
para servidores de 2º grau; sugeriu um curso de atualização para novas funcionalidades
do Pje para Diretores de Vara;
- o Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia Schwarz também registrou que há
esse tipo de demanda no 1º grau; sugeriu a realização de curso Pje para diretor de Vara
através de videoconferência, com carga-horária de 2 a 3 horas-aula;
- o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro sugeriu entrar em
contato com a corregedoria para esta indique as necessidades em Pje e quem poderia
ministrar a ação de capacitação;
- O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu entrar em contato com o núcleo Pje
e consultar a servidora Michele.
Após discussões, o Conselho deliberou por consultar a corregedoria para atender a
demanda em capacitação em Pje.

- A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras retomou a ideia
sobre o curso de direito comparado, contudo, dentro do CFC, com painéis onde se
pudesse trazer a experiência externa. O Conselho, por unanimidade, aprovou a sugestão
para o CFC.
- O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a realização do evento sobre
súmulas e a reforma trabalhista, aproveitando a publicação da obra “Reforma Trabalhista
– análise comparativa e crítica da Lei nº 13.467/2017 e da Med. Prov. Nº 808/2017, com a
participação dos autores do livro (juízes Antônio Umberto de Souza Júnior, Fabiano
Coelho de Souza, Ney Maranhão e Platon Teixeira de Azevedo Neto, no mês de maio de
2018, com vagas para magistrados, servidores e público externo. O Conselho, por
unanimidade, aprovou a sugestão do Diretor Desembargador Adalberto Martins.
- O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro pediu a palavra para
relatar que foi consultado para presidir comissão de inquérito em P.A. em que é parte
servidor. Se isso traria alguma incompatibilidade com suas funções como conselheiro da
EJUD2. O Conselho, por unanimidade, deliberou que a participação em nada intervém na
sua atuação na EJUD2.

A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 26 de abril de 2018, às 16 horas,
na Secretaria da EJUD2 (Fórum “Ruy Barbosa”, 10º andar, Bloco “A”).
Nada mais havendo a tratar, às 19h54 o Excelentíssimo Desembargador Diretor declarou
encerrada a reunião. E, para constar, eu, Secretária da Escola Judicial, lavrei a presente
ata, que, aprovada, foi 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
Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
Servidora Andrea Torres Sanchez

Término às 19h54.
Próxima reunião dia 26.4.2018.

