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ATA  

1ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EJUD2  
Biênio 2020-2022 

(2 de outubro de 2020)  
 

 

Às 14 horas do dia dois de outubro de 2020, realizada virtualmente pela plataforma 

“Cisco Webex”, reuniu-se o Conselho Consultivo da EJUD2 biênio 2020-2022, sob a presidência de 

sua Diretora, Des. Maria José Bighetti Ordoño, Vice-Diretor, Des. Willy Santilli, e dos Conselheiros: 

Des. Lilian Gonçalves, Juiz Rodrigo Garcia Schwarz e Juiz Thomaz Moreira Werneck. Ausente, 

justificadamente, o Exmo. Des. Daniel de Paula Guimarães. 

 

A Exma Sra. Diretora, Des. Maria José Bighetti Ordoño, declarou aberta a reunião dando 

boas-vindas aos presentes e, na sequência, passou aos itens da pauta: 

 

1. Webpalestra: Direito desportivo - Acidentes de trabalho no esporte profissional - A 

responsabilidade civil em matéria de acidentes de trabalho desportivos, no dia 23 de outubro, 

no período das 10h às 12h, transmissão via YouTube. Após debate, o Conselho da EJUD2 

deliberou, por unanimidade, pela manutenção desse evento, que conta com mais de 80 (oitenta) 

inscritos até o momento. 

 

2. Eventos referendados na gestão 2018-2020 e ratificados pelo Conselho Consultivo da EJUD2 no 

biênio 2020-2022: 

 

• Webcurso: Pesquisas patrimonias para magistrados, nos dias 04, 09, 11 e 16 de novembro; 

 

• Webcurso (turma 5): Gerenciamento do fluxo de trabalho do PJE e reflexos no e-

Gestão/IGEST, nos dias 29 de outubro, 10, 03 e 05 de novembro; 
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              Diante do número de interessados nesse evento, o Conselho, por unanimidade, se 

manifestou favorável à proposta apresentada pela Exma Des. Diretora para abertura de uma nova 

turma nos cursos com 300 (trezentos) ou mais alunos inscritos, mediante consulta de disponibilidade 

prévia do(a) palestrante. 

 

• 5° Encontro de Gestão da Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho, evento 

esse solicitado pela Comissão de Gestão Socioambiental, nos dias 4 e 5 de novembro, a ser 

disponibilizado no modelo híbrido, contando com carga horária na modalidade telepresencial 

(6 horas-aula) e à distância (6 horas-aula); 

 

• Encontro Nacional de Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão Social, no dia 19 

de novembro, no período das 16h30 às 19h; 

 

3. Outros eventos propostos para Novembro/2020: 

 

• Webcurso: Gestão de equipes, com carga de 8 horas, orientado para capacitação especial aos 

servidores ocupantes de cargo de gestão. O Conselho, por unanimidade de votos, aprovou a 

sugestão; 

 

• Webcurso: Direito do Trabalho Portuário, com carga de 8 horas, que foi, à unanimidade de 

votos, aprovado pelo Conselho; 

 

• Palestra Direitos fundamentais: liberdade de expressão e discurso do ódio, sugestão 

apresentada pelo Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz. O Conselho, à unanimidade, aprovou 

a sugestão; 
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• Palestra Direitos fundamentais e mecanismos de controle de convencionalidade, sugestão 

também apresentada pelo Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz e aprovada pela totalidade 

do Conselho; 

 

• I Encontro Preparatório da X Semana Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, no dia 

19 de outubro, evento proposto pelo Sr. Ministro Cláudio Brandão do C. TST no Ofício 

TST.CSJT.SG.AGGEST.CNEET. N.º 07/2020, tendo sido aprovado por unanimidade pelo Conselho;  

 

• Curso: Técnicas avançadas de Execução Trabalhista, com carga de 18 horas-aula, proposto 

pelo Conselheiro Juiz Thomaz Moreira Werneck durante a reunião, com a possibilidade de 

requerimento desse evento via AMATRA2. Após debates, a deliberação sobre esse evento será 

retomada na próxima reunião do Conselho; 

 

• Curso: PJe-Calc para servidores, na modalidade híbrida (presencial e à distância), tendo sido 

aprovado por unanimidade pelo Conselho, inicialmente na modalidade à distância, com carga de 

8 horas-aula. 

EAD – Cursos Colaborativos: 

• Término do contrato de trabalho, com carga horária de 20 horas-aula, aprovado pelo 

Conselho, por unanimidade; 

 

EAD – Cursos Autoinstrucionais:  

• Relações interpessoais no trabalho - 4 pontos para o desenvolvimento do gestor, com carga 

de 20 horas-aula, orientado para capacitação especial aos servidores ocupantes de cargo de 

gestão. O Conselho, por unanimidade de votos, aprovou a realização; 
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• Introdução a gestão do conhecimento, com carga de 15 horas-aula, orientado para 

capacitação especial aos servidores ocupantes de cargo de gestão. O Conselho, por 

unanimidade de votos, aprovou a realização; 

 

• Noções básicas e boas práticas sobre spam, com carga de 10 horas-aula. O Conselho definiu 

pela realização do evento em outra oportunidade; 

 

• O teletrabalho no TRT-2, com carga de 5 horas-aula. O Conselho, por unanimidade de votos, 

aprovou a realização; 

 

• Libras básico para a justiça do trabalho, com carga de 50 horas-aula. O Conselho, por 

unanimidade de votos, aprovou a realização; 

 

• Introdução à liderança organizacional: estilos e técnicas (autoinstrucional), com carga de 10 

horas-aula, orientado para capacitação especial aos servidores ocupantes de cargo de 

gestão. O Conselho, por unanimidade de votos, aprovou a realização; 

 

• Gestão de Pessoas - 2/2020, com carga de 20 horas-aula, orientado para capacitação especial 

aos servidores ocupantes de cargo de gestão. O Conselho, por unanimidade de votos, 

aprovou a realização; 

 

• Ética e serviço público, com carga de 10 horas-aula. O Conselho, por unanimidade de votos, 

aprovou a realização; 

 

• Acessibilidade e inclusão no ambiente jurídico, com carga de 10 horas-aula. O Conselho 

definiu pela realização do evento em outra oportunidade. 
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Outros Assuntos:  

 

• Proposta formulada pelo Vice-Diretor Des. Willy Santilli de elaboração conjunta, com a 

participação da AMATRA2 e Comissões do Tribunal, de planejamento das atividades acadêmicas 

desenvolvidas no âmbito da EJUD2. A Diretora Des. Maria José Bighetti Ordoño, por sua vez, 

informou que a Secretaria da EJUD2 está entrando em contato com as Comissões do Tribunal e 

sugeriu que os Conselheiros, Juiz Rodrigo Garcia Schwarz e Juiz Thomaz Moreira Werneck, consultem 

a Amatra-2 sobre este assunto, os quais se manifestaram de acordo; 

 

• A palestra de encerramento do ano letivo da EJUD2 está prevista para 10 de dezembro, 

podendo sofrer alterações. O Exmo. Des. Vice-Diretor e o Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz 

sugeriram que, caso sejam convidados palestrantes internacionais, fosse realizada tradução 

simultânea dessas palestras através de serviço de intérpretes; 

 

• Proposta formulada pelo Vice-Diretor Des. Willy Santilli de elaboração de curso de formação 

de conteudistas para revisões dos cursos EAD existentes na EJUD2. O Conselho, após debater o 

assunto, deliberou pela realização desse curso para início de 2021; 

 

• Solicitação formulada pela Diretora Des. Maria José Bighetti Ordoño à EJUD2, de elaboração 

de listagem com todos os cursos EAD constantes do portfólio dessa Escola. 

 

A próxima reunião ordinária do Conselho Consultivo ficou agendada para o próximo dia 

23 de outubro às 14 horas.  

 

Nada mais havendo a tratar, a Exma. Diretora Des. Maria José Bighetti Ordoño declarou 

encerrada a reunião às 17 horas e 50 minutos. E, para constar, eu, Secretária da Escola Judicial, lavrei 
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a presente ata que será aprovada na próxima reunião de Conselho e posteriormente publicada no 

sítio da EJUD2 na internet. 

 

Des. Maria José Bighetti Ordoño 

Diretora  

 

Des. Willy Santilli 

Vice-Diretor 

 

Des. Lilian Gonçalves 

Conselheira  

 

Juiz Rodrigo Garcia Schwarz   

Conselheiro 

 

Juiz Substituto Thomaz Moreira Werneck 

Conselheiro  

 

Maria Claudia Daidone 

Secretária da EJUD2 

 

Ebert Rodrigues da Silva 

                                Secretário da EJUD2 Substituto 

  

 


