
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ATA 

7ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EJUD2 

Biênio 2020-2022 
(9 de abril de 2021) 

 

Às 14 horas do dia 9 de abril 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. Daniel de Paula Guimarães, Juiz Rodrigo Garcia Schwarz e Juiz Thomaz Moreira Werneck, 

ausência justificada da Des. Lilian Gonçalves. 

  

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 6ª reunião ordinária, ocorrida em 1º.03.2021:  

O Conselho, por unanimidade, aprovou a Ata da 6ª reunião ordinária. 

 
2) Participações Institucionais dos Conselheiros da EJUD2: 
 

Des. Maria José Bighetti Ordoño: 
 

• 01/03 – Participação na 6ª Reunião Ordinária da EJUD2; 

• Dias 2, 4, 9, 11 e 18/03 – Curso: Preenchendo a declaração do Imposto de Renda; 

• 03/03 – Evento de lançamento do programa S.O.S Execução. 

 
Des. Willy Santilli: 
 

• 01/03 – Participação na 6ª Reunião Ordinária da EJUD2; 

• 10/03- Trabalho em condições análogas a escravo no âmbito urbano e doméstico: 

Problemas práticos e formas de enfrentamento; 
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• 15/03 -Curso: Português Jurídico; 

• 23/03 – Curso: Responsabilidade Civil aplicada ao Direito do Trabalho. 

 
Des. Lilian Gonçalves: 

• 01/03 – Participação na 6ª Reunião Ordinária da EJUD2; 

• 08/03 – Palestra: Dia internacional da mulher - os desafios da inclusão na década. 

 

Des. Daniel de Paula Guimarães: 

• 01/03 – Participação na 6ª Reunião Ordinária da EJUD2; 

• 11/03 – Curso: O direito do trabalho em perspectiva comparada Brasil – EUA. 

 

Juiz Rodrigo Garcia Schwarz: 

• 01/03 – Participação na 6ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

 

Juiz Thomaz Moreira Werneck: 

• 01/03 – Participação na 6ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

• Dias 4, 11 e 18/03 - Curso :O Direito do Trabalho em perspectiva comparada Brasil – EUA. 

 

3) Eventos aprovados, ratificados pelo Conselho EJUD2: 

• Evento solicitado pela Comissão do Trabalho: Impactos do COVID na vida dos 

profissionais, no dia 15 de abril, no período das 17h às 19h; 

• Evento solicitado pela Comissão da Diversidade: Desafios e Empoderamento para o 

Público 40 +, no dia 16 de abril, no período das 16h às 17h30; 

• Evento AMATRA2: Emenda Constitucional no 109, no dia 16 de abril, no período das 16h 

às 18h; 
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• Evento solicitado pela Comissão Permanente de Gestão Socioambiental de realização de 

uma segunda turma para o curso "Introdução à Inovação", ante à elevada procura de 

interessados para participação na primeira turma disponibilizada; 

• Evento solicitado pela Secretaria de Benefícios e Qualidade de Vida para realização da 

palestra "Comer consciente: Mudança de hábito", no dia 22 de abril, no período das 11h 

às 12h; 

• Evento solicitado pela Comissão de Diversidade e Igualdade para a realização de 

seminário: O Papel das Instituições no Combate à Violência Doméstica, no dia 23 de abril, 

no período das 16h às 18h; 

• Evento solicitado pela Secretaria de Benefícios e Qualidade de Vida para realização da 

palestra: Relações Profissionais: Trabalho em Equipe e Equilíbrio Emocional, no dia 27 de 

maio, no período das 11h às 12h; 

• Deliberação sobre o quantitativo de dois palestrantes para o evento: Painel sobre Lei de 

Proteção de dados -Resolução nº 363/2021 do CNJ, aprovado na 6ª Reunião do Conselho 

Consultivo da EJUD2. 

 

4) Eventos propostos para o mês de maio: 
 

• Curso: Coleta de prova oral em audiências telepresenciais, com carga de 3 horas-aula, 

realizado através dois encontros, com 1h30 cada. Após debates, o Conselho deliberou, 

por unanimidade, a avaliação desse evento em época mais oportuna; 

• Palestra: A Nova Redação da NR1, contando com 2 horas-aula. O Conselho, por 

unanimidade, aprovou a realização da palestra, sendo solicitado maior detalhamento 

para a sua realização; 

• Curso: Técnica do Fato Circunstancial, com carga de 8 horas-aulas, disponibilizadas em 

dois encontros de 4 horas cada. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do 

evento; 
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• Curso: Desenvolvimento de Projetos, voltado ao público de gestores desse E.TRT, com 

carga horária de 8 horas-aula, em 4 encontros de duas horas cada, nos dias 18, 20, 25 e 

27 de maio, no período das 10h às 12h. O Conselho, por unanimidade, aprovou a 

realização desse evento. 

 

Cursos EAD – Com Tutoria: 

 

Curso Carga Horária Público Alvo 

Comunicação não violenta 30h Magistrados e Servidores 

 

O Conselho, à unanimidade, aprovou a realização do evento. 

 

Cursos EAD- Autoinstrucionais (sem ônus): 

 

Curso Carga Horária Público Alvo 

Teoria da interpretação. Por trás das 

decisões judiciais. Filosofia e questões atuais. 

30h Magistrados e Servidores 

Relações interpessoais no trabalho - 4 

pontos para o desenvolvimento do gestor 

20h Magistrados e Servidores 

Noções básicas e boas práticas sobre spam 10h  Magistrados e Servidores 

Ética e serviço público 15h Magistrados e Servidores 

 

A Diretora, Des. Maria José Bighetti Ordoño, sugeriu ao Conselho que os 

cursos autoinstrucionais previstos para o mês de maio fossem distribuídos entre os meses de 

maio e junho/2021. O Conselho, à unanimidade, aprovou a realização desses cursos propostos; 

sendo que os cursos “Teoria da interpretação. Por trás das decisões judiciais. Filosofia e  
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questões atuais” e “Noções básicas e boas práticas sobre spam” serão ofertados em maio e, os 

demais, em junho. 

 

 

• Propostas de Eventos – Comissões do TRT 2ª Região: 

Comissão de Diversidade e Igualdade: 

• Seminário: “Inclusão educacional de grupos historicamente discriminados”, no dia 

13 de maio, das 16h às 18h30. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização 

do evento;  

• Palestra: “Assédio Moral no Trabalho”, a ser realizado na segunda semana de 

maio, sendo amplamente recomendável a participação de magistrados e 

servidores gestores. O Conselho, por unanimidade, a realização dessa palestra. 

 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão: 

• Palestra: O emprego apoiado como ferramenta de inclusão para pessoas com 

deficiência intelectual e/ou no espectro autista, no dia 6 de maio, no período das 

16h às 17h30, aprovado, à unanimidade, pelo Conselho. 

 

6) Outros Assuntos: 

O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização da próxima reunião no dia 

7 de maio de 2021, às 14 horas. 

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

Bighetti Ordoño declarou encerrada a reunião às 15h10. 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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Des. Maria José Bighetti Ordoño 

Diretora 

Des. Willy Santilli 

Vice-Diretor 

Des. Daniel de Paula Guimarães 

Conselheiro 

Juiz Substituto Thomaz Moreira Werneck 

Conselheiro 

Maria Claudia Daidone 

Secretária da EJUD2 

Ebert Rodrigues da Silva 

Secretário da EJUD2 Substituto 

 

 


