ATA
3ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EJUD2
Biênio 2020-2022
(27 de novembro de 2020)
Às 14 horas do dia 27 de novembro 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, o Vice-Diretor, Des. Willy Santilli,
e os Conselheiros: Des. Lilian Gonçalves, Des. Daniel de Paula Guimarães e Juiz Thomaz Moreira
Werneck, ausência justificada do Juiz Rodrigo Garcia Schwarz.

A Exma Sra. Diretora, Des. Maria José Bighetti Ordoño, declarou aberta a
reunião dando boas-vindas aos presentes, informando a preocupação na montagem da grade
acadêmica da EJUD2 para o ano de 2021. Na sequência, passou aos itens da pauta:
1) Apresentação da Ata da 2ª reunião ordinária, ocorrida em 23.10.2020:
O Conselho, por unanimidade, aprovou a Ata da 2ª reunião Ordinária.
2) Participações Institucionais dos Conselheiros da EJUD2:
Des. Maria José Bighetti Ordoño:
• 04/11 – 5º Encontro Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do
Trabalho;
• 13/11 – Webinário: Aspectos importantes do combate ao Trabalho Infantil;
• 19/11 - Encontro Nacional de Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão da
Justiça do Trabalho;
• 20/11 – Reunião com Comissão de Igualdade e Diversidade do TRT-2;
• 27/11 – Participação no Encontro de Diretores de Escolas Judiciais, organizado pela
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

1

Des. Willy Santilli:
• 26/10 – Apresentação e participação do Webcurso: Português Jurídico;
• 16/11 – Webcurso: Direito Portuário do Trabalho;
• 20/11 – Reunião com Comissão de Igualdade e Diversidade do TRT-2.

Juiz Thomaz Moreira Werneck:
• 25/11 - Webpalestra: Direitos Fundamentais: Liberdade de expressão e discurso do ódio;
• 27/11-

Webpalestra:

Direitos

Fundamentais

e

mecanismos

de

controle

de

convencionalidade.

3) Eventos aprovados e já realizados, referendados pelo Conselho Consultivo da EJUD2 no
biênio 2020-2022:
• Palestra Campanha “Novembro Azul”, evento solicitado pela Secretaria de Gestão de
Pessoas do TRT-2, realizada no dia 25 de novembro, das 11h às 12h. O Conselho, por
unanimidade, referendou o apoio ao evento;
• Evento AMATRA2, Roda de Conversas: Trabalho das Juízas Mães em Home-Office,
realizado no dia 26 de novembro, no período das 18h30 às 19h45, O Conselho, por
unanimidade, referendou o apoio ao evento.
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4) Solicitação de apoio Grupo de Estudos em Direito e Processo do Trabalho (GEDPT):
O Sr. Juiz Ítalo Menezes de Castro formalizou solicitação de apoio à EJUD2 para
continuidade dos encontros do Grupo de Estudos e Processos do Trabalho (GEDPT), que se
reúne mensalmente desde 2018, na primeira quinta-feira do mês, no horário das 17h às 20h,
tendo como público alvo os magistrados da 2ª Região, contando como uma média de 10 (dez) a
15 (quinze) participantes por encontro. Por unanimidade, os Conselheiros aprovaram o apoio ao
GEDPT.

5) Solicitação para averbação de horas-aula realizadas em curso de francês como atividade
cultural:
A Diretora da EJUD2, Des. Maria José Bighetti Ordoño, comunicou a solicitação de
magistrados para averbação em seus assentamentos de 8 horas-aula de francês realizadas com
prestadora de serviços, cujo vínculo contratual com essa Escola foi descontinuado em 2020.
Após debates, com o fulcro no art. 3º, §1º, II da Resolução nº 9/2011 da Enamat, os
Conselheiros procederam à votação e, diante do empate, foi acatada a solicitação da Diretora
da EJUD2 para a sua retomada na próxima reunião para ciência do posicionamento do
Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz, ausente, justificadamente, nessa reunião.

6) Evento de encerramento do ano letivo:
A Diretora Maria José Bighetti Ordoño informou sobre a realização do encerramento
do ano letivo que será realizado no dia 09.12.2020, das 16h às 18h. A sugestão de tradução do
material disponibilizado pelos palestrantes para posterior envio aos participantes do evento
será retomada nos próximos dias, com a participação do Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia
Schwarz.
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7) Evento de abertura do ano letivo 2021:
A Diretora Maria José Bighetti Ordoño comunicou aos Conselheiros a realização da
Abertura do Ano Letivo de 2021 e sugeriu das datas de 08 ou 09.02.2021, sendo abertos os
debates a respeito do tema da palestra.

8) Outros Assuntos:
•

Eventos em horários simultâneos;

•

Públicos alvo diferentes;

•

Limitação de horário de realização.

O Secretário Substituto da EJUD2 informou que, em razão das restrições de horários
dos palestrantes e para a realização dos eventos da EJUD2 (10h às 12h ou 17h às 19h),
haverá situações em que serão necessários ajustes na programação. O Vice-Diretor da
EJUD2, Des. Willy Santilli, gostaria que, nesses casos, o Conselho fosse informado com
antecedência para que busquem alternativas. O Conselho, por unanimidade, aprovou a
sugestão.
•

Sugestões de eventos para o 1º semestre/2021:

A Diretora Maria José Bighetti Ordoño pediu aos Conselheiros que tragam
sugestões de temas para a montagem da grade de eventos a serem ofertados pela EJUD2
no 1º semestre de 2021, cabendo à Secretaria da Escola criar um canal de comunicação
para coleta de sugestões de temas de interesse de magistrados e servidores desse E. TRT.

Nada mais havendo a tratar, a Exma. Diretora Des. Maria José Bighetti Ordoño
declarou encerrada a reunião às 16 horas e 07 minutos. E, para constar, eu, Secretário da
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Escola Judicial Substituto, lavrei a presente ata, que será aprovada na próxima reunião de
Conselho e posteriormente publicada na página 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 Substituto Thomaz Moreira Werneck
Conselheiro
Ebert Rodrigues da Silva
Secretário da EJUD2 Substituto
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