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ATA 

5ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EJUD2 

Biênio 2020-2022 
(11 de fevereiro de 2021) 

 

Às 13 horas do dia 11 de fevereiro de 2021, realizada virtualmente pela 

plataforma “Zoom”, 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 e Juiz Rodrigo Garcia Schwarz, sendo justificadas as 

ausências do Des. Daniel de Paula Guimarães e do 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 4ª reunião ordinária, ocorrida em 27.01.2021:  

O Conselho, por unanimidade, aprovou a Ata da 4ª reunião Ordinária, em que 

serão concedidas 3h de atividades aos Conselheiros. 

 

2) Participações Institucionais dos Conselheiros da EJUD2: 

Des. Maria José Bighetti Ordoño: 

• 27/01 – Participação na 4ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

 

Des. Willy Santilli: 

• 27/01 – Participação na 4ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

 

Des. Lilian Gonçalves: 

• 27/01 – Participação na 4ª Reunião Ordinária da EJUD2. 
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Des. Daniel de Paula Guimarães: 

• 27/01 – Participação na 4ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

 

Juiz Rodrigo Garcia Schwarz: 

• 27/01 – Participação na 4ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

 

Juiz Thomaz Moreira Werneck: 

• 27/01 – Participação na 4ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

3) Plataforma ZOOM: 

A Diretora Des. Maria José Bighetti Ordoño informou contato com a Secretaria 

da Tecnologia da Informação do Tribunal para solicitar a instalação de mais uma sala de 

plataforma ZOOM à EJUD2, por intermédio de licença complementar. 

 

4) Definição de datas – Ciclo de Formação Continuada (CFC): 

• Proposta: Realização do evento nos dias 9, 10, 12 e 13 de agosto, no período das 13 às 

18h, perfazendo o total de 15 horas-aula, sendo garantida a certificação aos magistrados 

que obtiverem 75% de frequência. Após debates, os Conselheiros, por unanimidade, 

aprovaram essa proposta. 

5) Programação de eventos aprovados para março, ratificados pelo Conselho: 

• Curso: Responsabilidade Civil na Justiça do Trabalho, nos dias 23 e 25 de março, no 

período das 17h às 19h; 

• Curso: Português Jurídico, nos dias 15, 17, 22, 24, 29 de março, 05, 07 e 12 de abril, das 

17h às 18h30; 

• Curso: Preenchendo a Declaração do Imposto de Renda – 2021, nos dias 02, 04, 09 e 

11/03, no período das 10h às 12h. 
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4) Outros Eventos – Propostas: 

• Palestra: Audiência de instrução: atas transcritas ou mera gravação? Como fazer a 

marcação dos pontos controvertidos para cada depoimento. Após debates, por 

unanimidade, os Conselheiros rejeitaram a realização do evento nesse momento; 

• Palestras temáticas sobre profissões com regulamentação específica (Profissionais da 

Saúde, Jornalistas, Radialistas, Professores, Ferroviários, Marítimos, Aeronautas e 

outros).  

A Diretora, Des. Maria José Bighetti Ordoño, fez uma breve explanação sobre a 

transmissão de palestras/cursos através das plataformas Youtube ou Zoom. O Juiz Rodrigo 

Schwarz votou pela realização do evento no formato de palestras com gravação para posterior 

consulta. O Vice-Diretor Des. Willy Santilli votou pela realização do evento no formato de curso 

e sem a necessidade de gravação. A Des. Lilian Gonçalves votou pela realização do evento no 

formato de curso com gravação para posterior consulta. A Diretora Des. Maria José Bighetti 

Ordoño votou pela realização do evento em formato de curso e com gravação para posterior 

consulta. O Coordenador EAD da EJUD2, Sr. José Erigleidson da Silva, foi consultado sobre a 

possibilidade de gravação dos cursos realizados na plataforma Zoom, respondendo que sim. 

Diante dessa informação, o Conselho, por maioria, decidiu pela realização do evento sob 

formato de curso com gravação para posterior consulta. Ficou acertado que os Conselheiros 

entrarão em contato com os palestrantes para maiores informações sobre a programação de 

cada uma das palestras. 

• Palestra sobre Lei de Proteção de Dados – Resolução nº 363/2021 do CNJ. Após debates, 

os Conselheiros decidiram por voltar a discutir o tema posteriormente; 

• Curso: Gerenciamento do fluxo de trabalho do PJe, solicitado a realização de nova turma 

pela Corregedoria do TRT, contando com 3 aulas, perfazendo o total de 8 horas-aula. O 

Conselho, por unanimidade, aprovou a realização de uma nova turma no mês de março; 
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• Curso: Desenvolvimento de Projetos, com carga de 6 horas-aula, voltado para ocupantes 

de cargo de chefia/comissão que necessitam cumprir 30 horas de formação específica, à 

cada dois anos. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do curso. 

 

Cursos EAD, com Tutoria: 

 

• Curso: Básico de segurança de autoridades, solicitado pela Secretaria de Segurança 

Institucional que arcará com o custo, para atendimento de plano de capacitação 

obrigatório à “Agentes de Segurança”, com carga de 30 horas-aula. O Conselho, por 

unanimidade, aprovou a realização do curso; 

• Curso: Introdução à docência online, em que será necessário a produção/atualização de 

conteúdos já apresentados em anos anteriores, com carga de 30 horas-aula, direcionado 

à magistrados e servidores, tendo como objetivo desenvolver competências para o 

exercício da docência em ambientes virtuais de aprendizagem síncronos e assíncronos, 

tendo sido prevista a sua continuação nos meses de abril e maio, com 10 horas-aula em 

cada um desses meses. O Conselho, após debates, aprovou, por unanimidade, a 

realização desse curso. 

• Curso: Término do contrato de trabalho, com carga de 20 horas-aula, voltado a 

servidores que exercem a função de “Assistentes de Juiz”. O Conselho, por unanimidade, 

aprovou a realização do curso. 

 

Cursos EAD, Autoinstrucionais: 

 

• Curso: Conscientização em Segurança da Informação e Comunicação, com carga de 10 

horas-aula, direcionado a magistrados e servidores, sem custo para a EJUD2. O 

Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do curso; 
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• Curso: Introdução à gestão do conhecimento, com carga de 10 horas-aula, direcionado à 

magistrados e servidores, sem custo para a EJUD2. O Conselho, por unanimidade, 

aprovou a realização do curso; 

• Curso: Direitos Humanos e a Segurança Institucional, com carga de 30 horas-aula, para 

atendimento de plano de capacitação obrigatório à “Agentes de Segurança”, sem custo 

para a EJUD2. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do curso. 

 

5)  Propostas das Comissões:  
 
    Comissão de Diversidade e Igualdade: 
 

• Palestra: Dia Internacional da Mulher. Os desafios da Inclusão na Década. Evento 

previsto para o dia 8 de março, no período das 16h às 18h. Após debates, o Conselho, 

por unanimidade, aprovou a realização desse evento, com a previsão de 30 minutos de 

apresentação para cada palestrante; 

• Palestra: Responsabilidade Civil e Consciência Racial da Magistratura, no dia 19 de 

março, no período das 16h às 17h30. O Conselho, por unanimidade, aprovou a 

realização do evento; 

• Palestra: A Mulher na História da África, no dia 20 de março, no período das 16h às 

17h30. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do evento.  

Comissão Permanente de Gestão Socioambiental: 

• Curso: Introdução à Inovação TRT2, na modalidade telepresencial, direcionado ao 

público de gestores, limitado a 50 inscritos, com carga de 8 horas-aula, que servirá de 

etapa inicial para o curso de formação de laboratoristas de inovação, cuja realização está 

prevista para o mês de abril.  O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do 

evento. 
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Comissão do Trabalho Seguro: 

• Evento: Trabalho em condições análogas a escravo no âmbito urbano e doméstico:  

Problemas práticos e formas de enfrentamento, no dia 10 de março, com início às 17h às 

19h. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do evento.  

 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão: 

• Evento: Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, na modalidade telepresencial, com a 

carga de 4 horas-aula, tendo sido formalizado o pedido de adiamento do evento pela 

própria Comissão para o mês de novembro. 

6)  Outros Assuntos: 

A Secretaria de Segurança Institucional (SSI) solicita à EJUD2 a elaboração na 

modalidade EAD do curso “Elaboração de Plano de Segurança Orgânica”, visando ao 

atendimento do art. 12 da Resolução nº 291/2019 do CNJ. A Diretora da EJUD2, Des. Maria José 

Bighetti Ordoño, pediu maiores esclarecimentos sobre esse curso à SSI, tendo o apoio unânime 

dos demais integrantes do Conselho. 

A sugestão para a realização do curso “Execução no Proc. Do Trabalho”, 

apresentada pelo Conselheiro J. Tomaz Werneck, ausente, justificadamente, será retomada na 

próxima reunião, cuja data foi definida à unanimidade de votos do Conselho para o dia 01 de 

março de 2021, às 14 horas. 

Nada mais havendo a tratar, a Exma. Diretora Desembargadora Maria José 

Bighetti Ordoño declarou encerrada a reunião às 15h07.  E para constar, eu, Secretária da Escola 

Judicial, lavrei a presente Ata que será aprovada na próxima reunião de Conselho e 

posteriormente publicada na página da EJUD2 na internet. 
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Conselheiro 
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Conselheiro 

 
Maria Claudia Daidone 
Secretária da EJUD2 
 

Ebert Rodrigues da Silva 
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