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2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EJUD2
Biênio 2020-2022
(23 de outubro de 2020)
Às 14 horas do dia 23 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. Daniel de Paula Guimarães, Des. Lilian Gonçalves, Juiz Rodrigo Garcia
Schwarz e Juiz Thomaz Moreira Werneck.
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) Apresentação da Ata da 1ª reunião ordinária, ocorrida em 02.10.2020:
O Conselho, por unanimidade, aprovou a Ata da 1ª reunião Ordinária.
2) Participações Institucionais dos Conselheiros da EJUD2:
Des. Maria José Bighetti Ordoño:
• 05/10 – Reunião de Trabalho do Conematra;
• 05/10 –Apresentação do curso de Assistente de Desembargador; e
• 21/10 - Webseminário: Prevenção às doenças de trabalho decente e promoção da saúde:
Você e seu computador!
Des. Willy Santilli:
• 05/10 - Reunião de Trabalho do Conematra;
• 19/10 – Apresentação e participação do webpainel O papel dos precedentes.
Juiz Thomaz Moreira Werneck:
• 23/10 - Webpalestra: Direito Desportivo -Acidentes de Trabalho no Esporte Profissional A responsabilidade civil em matéria de acidentes de trabalho desportivos.
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3) Eventos aprovados, referendados pelo Conselho Consultivo da EJUD2 no biênio 20202022:
• Webinário: Combate ao trabalho infantil e incentivo à aprendizagem, no dia 28 de
outubro, no período das 17h às 18h30.
Evento cancelado, em decorrência de pedido formalizado em 20 de outubro pela Juíza
Patrícia Therezinha de Toledo, integrante da Comissão do Trabalho Infantil, solicitando
transferência de apoio EJUD2 à evento semelhante, a ser realizado em 13 de novembro,
que será apreciado na sequência dessa reunião;
• Palestra Campanha “Outubro Rosa”, no dia 29 de outubro, às 10h. Evento sem ônus à
EJUD2, havendo disponibilidade de data e horário para a sua realização, conforme
salientou a Diretora Des. Maria José Bighetti Ordoño. Os Conselheiros, por unanimidade,
aprovaram a realização desse evento.
4) Solicitação de eventos:
AMATRA2:
• Assédio estrutural nas relações de trabalho, no dia 23 de novembro, das 17h às
18h30, transmitido através do canal YouTube da AMATRA2. O Conselho, por
unanimidade, aprovou o apoio ao evento;
• Execução trabalhista: simulação e fraudes patrimoniais, no 10 de novembro de
2020, das 19h às 20h30, transmitido através do canal YouTube da AMATRA2. O
Conselho, por unanimidade, aprovou o apoio ao evento;
• Execução trabalhista: sistema de recuperação de ativos e cooperação jurídica
internacional, no dia 18 de novembro, das 19h às 21h, transmitido através do
canal YouTube da AMATRA2. O Conselho, por unanimidade, aprovou o apoio ao
evento;
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Comissão do Trabalho Infantil:
•

Webinário: Aspectos importantes do combate ao trabalho infantil, no dia 13
de novembro, realização conjunta dos Comitês Gestores do Trabalho Infantil
do TRT2 e TRT15. Após análise do Conselho, a EJUD2, por unanimidade,
aprovou apoio ao evento.

Comissão de Igualdade e Diversidade:
•

Evento Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, com a carga horária
de 2 horas-aula. O Conselho, à unanimidade, aprovou a realização do evento;

•

Evento Semana da Diversidade, no período de 30 de novembro a 04 de
dezembro, contando com uma ou duas palestras diárias de aproximadamente
2 horas ou 2h30, sendo reservada a data de 4 de dezembro para a realização
de audiência pública. A Diretora da Escola solicitou maior detalhamento desse
evento, sendo acompanhada pelo Conselho EJUD2.

5) Evento de encerramento do ano letivo – definições:
A palestra de encerramento do ano letivo da EJUD2 será realizada no dia 9 de
dezembro, no período das 16h às 18h. O Conselho Consultivo da EJUD2, por unanimidade,
aprovou os nomes dos palestrantes internacionais, a data e o horário do evento, que atende às
diferenças de fuso horário.
Quanto à tradução das palestras, o Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz
apresentou as seguintes possibilidades para a sua realização: por meio simultâneo, através de
intérprete ou legendas, ou por envio prévio do conteúdo escrito das palestras aos inscritos.
Convidado a participar dessa reunião pela Secretária da EJUD2, o Coordenador do EAD, Sr. José
Erigleidson da Silva, informou que a tecnologia utilizada para a transmissão do evento não
dispõe de ferramenta para tradução simultânea através de legendas. Em consequência do
exposto, o Vice-Diretor Des. Willy Santilli sugeriu o envio prévio do material das palestras
traduzido aos inscritos para acompanhamento do evento. O Conselho, por unanimidade,
aprovou a sugestão. Caberá ao Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz a apresentação dessa
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proposta aos palestrantes e à Secretaria da EJUD2 os trâmites administrativos para a sua
implementação.
A Diretora Des. Des Maria José Bighetti Ordoño solicitou à Secretaria da EJUD2 que
realize ampla divulgação do evento em pauta.
O Conselheiro Daniel de Paula Guimarães sugeriu que a Secretaria de EJUD2 verifique a
possibilidade em disponibilizar o app da EJUD2 na versão IOS, além da já disponibilizada na
plataforma Android.
Nada mais havendo a tratar, a Exma. Diretora Des. Maria José Bighetti Ordoño declarou
encerrada a reunião às 15 horas e 40 minutos. E, para constar, eu, Secretária da Escola Judicial,
lavrei 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
Des. Daniel de Paula Guimarães
Conselheiro
Juiz Rodrigo Garcia Schwarz
Conselheiro
Juiz Substituto Thomaz Moreira Werneck
Conselheiro
Maria Claudia Daidone
Secretária da EJUD2
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Ebert Rodrigues da Silva
Secretário da EJUD2 Substituto
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