ATA
15ª Reunião do Conselho Consultivo da EJUD2 (eleito para o biênio 2016-2018)

Às dezesseis horas e treze minutos do dia vinte e dois de fevereiro 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, a Vice-Diretora Desembargadora Ivete
Ribeiro, a Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras, a Conselheira Bianca Bastos
e o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro. Ausente o
Conselheiro Juiz 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 14ª Reunião ordinária da EJUD2, realizada aos 18.01.2018
Por unanimidade, a ata da reunião de conselho foi aprovada.
2) Disponibilizada na página da EJUD2 a Ata da 13ª Reunião ordinária da EJUD2,
realizada aos 30 de novembro de 2017
3) Participações Institucionais dos Conselheiros:
•

Diretor Adalberto Martins

- 29.01.2018: participação do Diretor no evento “Seminário Reforma da Previdência e
Previdência Complementar”;
- 31.01.2018: participação do Diretor no evento de “Abertura do Ano Letivo”, com a
palestra “Formação Continuada de Magistrados”, ministrada pela Ministra Maria Cristina
Yrigoyen Peduzzi.
• Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro
- 31.01.2018: participação da Vice-Diretora no evento de “Abertura do Ano Letivo”, com a
palestra “Formação Continuada de Magistrados”, ministrada pela Ministra Maria Cristina
Yrigoyen Peduzzi.

• Conselheira Regina Maria Vasconcelos Dubugras
- 31.01.2018: participação da Conselheira no evento de “Abertura do Ano Letivo”, com a
palestra “Formação Continuada de Magistrados”, ministrada pela Ministra Maria Cristina
Yrigoyen Peduzzi
• Conselheiro Rodrigo Garcia Schwarz
- 31.01.2018: participação do Conselheiro no evento de “Abertura do Ano Letivo”, com a
palestra “Formação Continuada de Magistrados”, ministrada pela Ministra Maria Cristina
Yrigoyen Peduzzi

4) Notícias

- o orçamento da EJUD2 para o exercício de 2018 veio, proporcionalmente, inferior ao de
2017;
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins apresentou ao Conselho Consultivo da
EJUD2 uma minuta de Ato GP que lhe foi encaminhada sobre a criação de uma Escola de
Servidores. Ante o teor da minuta, o Conselho deliberou seja feito um estudo e marcada
uma reunião extraordinária para debates acerca do conteúdo apresentada. O conselho se
reunirá extraordinariamente dia 12.03.2018, às 17h00, para deliberar acerca da minuta do
Ato GP apresentada.
5) Ações de capacitação da EJUD2 em fevereiro de 2018
• 19 e 20 de fevereiro de 2018: “Capacitação da Ferramenta PJE Calc. Para
Servidores”;
• 19/21/26/28 de fevereiro e 5 de março: “Preparatório de Assistente de Juiz –
Conhecimento”;
• 21/28 de fevereiro 7/14 de março: Curso Reforma Trabalhista, Estudo sobre
Decisões Proferidas”;
• 23 de fevereiro e 2 de março: “Capacitação da Ferramenta PJE Calc. Para
Magistrados”;
• 1º de fevereiro a 7 de março: “Curso:“Produção de Conteúdos para Educação a
Distância – EAD – 1/2018”;
• 19 de fevereiro a 19 de março: “Curso:“O Novo Acordo Ortográfico – EAD –
1/2018″;
• 26 de fevereiro a 12 março: “Curso:“Sistema de Processo Administrativo Virtual –
PROAD – EAD – 1/2018″.

6) 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.
7) Proposta de edital para seleção de conteudistas para educação a distância
- apresentação da minuta final de edital para seleção de conteudistas para educação a
distância. Após debates, o Diretor Desembargador Adalberto Martins solicitou alterações
nos itens 3.3, 5.2, 10.1, 10.3, 15.3 e acolheu sugestões apontadas pela Conselheira
Desembargadora Bianca Bastos, Conselheiro Juiz do Trabalho Titular Rodrigo Garcia
Schwarz e o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras consultou se o
edital servirá para seleção apenas de conteudistas para material escrito ou também em
áudio visual. O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu que, por enquanto, o
material será escrito, podendo ser utilizado em vídeo aulas.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras consultou se ativos
e inativos poderão participar. Por unanimidade, o Conselho deliberou que magistrados e
servidores ativos e inativos, pertencentes ao TRT da 2ª Região, poderão participar do

edital para conteudistas. A remuneração (para magistrados) será feita com base no ato da
ENAMAT e alterações posteriores.
A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras questionou se o
conteúdo será aprovado em reunião de conselho previamente à publicação do edital ou se
o edital será aberto sem a definição de temas.
O Conselheiro Juiz do Trabalho Ítalo Menezes de Castro também manifestou dúvida, não
obstante o que conste do item 6.1 da minuta do edital; que deve-se fazer constar
expressamente que o tema será definido pela EJUD2, antes da publicação do edital; o
Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu sejam as questões não contempladas
no corpo do edital resolvidas pelo diretor da EJUD2 e, após, submetidas ao Conselho
Consultivo; a Conselheira Desembargadora Bianca Bastos sugeriu a pontuação por livredocência e apresentação do certificado de pós-graduação;
O conselho, por unanimidade, aprovou a minuta do edital e ato apresentadas, consoante
as alterações já feitas e as ora apresentadas. A Secretaria da EJUD2 deverá providenciar
o encaminhamento das minutas para publicação.
8) Estudo sobre atualização dos Atos GP 21/2008 e GP 09/2013
- apresentação da minuta de alteração dos atos que regulamentam o pagamento de
gratificação por encargo de curso e concurso e retribuição devida a magistrados, membros
dos Poderes Públicos
e colaboradores eventuais pelo desempenho em eventos
educacios. O Diretor Desembargador Adalberto Martins esclareceu o estudo que foi feito
pelo servidor Ebert Rodrigues da Silva, visando a atualização dos valores pagos a título de
gratificação por encargo de curso e concurso, vez que os valores atualmente praticados
pela EJUD2 encontram-se defasados desde 2008. Ainda, a revisão contemplou o Ato GP
09/2013 para atualização da tabela de pagamentos por instrutoria consoante Ato
publicado em 2017 pela ENAMAT. O Conselho, por unanimidade, aprovou a minuta
apresentada. A Secretaria deverá preparar ofício encaminhando os estudos ao Presidente
do TRT2.
9) Apresentação de sugestões dos eixos formativos para o “2º Ciclo de Formação
Continuada do TRT da 2ª Região”.
O Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu a realização de eixos de direito civil e
processual; sugeriu a divisão dos trabalhos entre o Conselho; a Conselheira
Desembargadora Bianca Bastos e a Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro
sugeriram manter os mesmos grupos do ano de 2017. Na próxima reunião de Conselho
serão apresentadas as ideias. A Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos
Dubugras sugeriu colocar as 30 horas obrigatórias; o Conselheiro Juiz do Trabalho
Substituto Ítalo Menezes de Castro registrou que pelo normativo da ENAMAT, a EJUD2
deve oferecer, minimamente, 60 horas de atividades acadêmicas por semestre. Após as
considerações a serem acrescentadas, resta aprovada a minuta do Ato GP/EJUD2
01/2018.

10) Proposta de realização de eventos com apoio institucional da EJUD2
- 28.05.2018 – realização de uma palestra sobre a história da Justiça do Trabalho no
Brasil. Evento proposto pela Seção de Memória, com ônus para a EJUD2, que fará parte
da exposição que contará a história do TRT2; aprovado o apoio institucional da EJUD2;
- 2 e 5 de maio – averbação das horas do “XIX Congresso Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho. Evento promovido pela ANAMATRA; O Conselho, por unanimidade,
aprovou a averbação de 17 horas-aula;
- 14.3.2018 – apoio institucional do Seminário “Regimes de Previdência e Funpresp: o que
é preciso saber”. Evento proposto pela AOJUSTRA, sem ônus para a EJUD2 (para
referendar); por unanimidade, foi referendada a realização do evento.
11) Outros assuntos
- o diretor convidou o conselho consultivo para a abertura e o jantar do CONEMATRA;
confirmaram participação Vice-Diretora Desembargadora Ivete Ribeiro, Conselheira
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras e Conselheira Desembargadora
Bianca Bastos. O Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro
responderá até 2ª-feira;
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras relatou vários
elogios colhidos pelo juiz Marcos Scalércio quando as aulas foram filmadas e
disponibilizadas no youtube; após consulta à SECOM, sugeriu a transmissão pela internet,
a partir da próxima aula, mesmo sem cômputo das horas-aula; a Secretaria deverá tomar
providências para que se operacionalize essa divulgação e transmissão;
- a Conselheira Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras sugere a criação
de um estúdio para filmagem e gravação ou contratação de uma empresa para fazer as
filmagens, edição de imagens e gravação de vídeo-aulas; a Vice-Diretora
Desembargadora Ivete Ribeiro sugeriu a contratação de empresa terceirizada pelo número
de horas-aula mês; o Diretor Desembargador Adalberto Martins sugeriu o estudo de
contratações anteriores, para propor a contratação de um número fechado de horas-aula
por mês; o Conselheiro Juiz do Trabalho Substituto Ítalo Menezes de Castro sugeriu um
vislumbre no site da ENAMAT, pois há um acervo no youtube, para saber como se faz
esse trabalho;
- o Diretor Desembargador Adalberto Martins pede que cada membro pense com carinho
sobre a sucessão da EJUD2.

A próxima reunião do Conselho Consultivo será no dia 22 de março de 2018, às 16 horas,
na Secretaria da EJUD2 (Fórum “Ruy Barbosa”, 10º andar, Bloco “A”).

Nada mais havendo a tratar, às 20h01 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

