ATA
10ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EJUD2
Biênio 2020-2022
(2 de julho de 2021)
Às 14 horas do dia 2 de julho de 2021, realizada virtualmente pela plataforma
“Zoom”, reuniu-se o Conselho Consultivo da EJUD2 biênio 2020/2022, sob a presidência de seu
Vice-Diretor, Des. Willy Santilli, com a presença dos Conselheiros: Des. Lilian Gonçalves, Des.
Daniel da Paula Guimarães, Juiz Rodrigo Garcia Schwarz e Juiz Thomaz Moreira Werneck.
Ausente, justificadamente, a Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño.

O Exmo Sr. Vice-Diretor, Des. Willy Santilli, declarou aberta a reunião dando
boas-vindas aos presentes e, na sequência, passou aos itens da pauta:

1) Apresentação da Ata da 9ª reunião ordinária, ocorrida em 04.06.2021:
O Conselho, por unanimidade, aprovou a Ata da 9ª reunião ordinária, tendo
sido concedidas 3h de atividades aos Conselheiros.

2) Participações Institucionais dos Conselheiros da EJUD2:
Des. Maria José Bighetti Ordoño:
• 04/06 – Participação na 9ª Reunião Ordinária da EJUD2;
• 18/06 – Participação na 1ª Reunião do SIFMT - ENAMAT;
• 28/06 – Reunião entre tutores e Juízes Vitaliciandos.

Des. Willy Santilli:
• 04/06 – Participação na 9ª Reunião Ordinária da EJUD2.
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Des. Lilian Gonçalves:
• 04/06 – Participação na 9ª Reunião Ordinária da EJUD2.

Des. Daniel de Paula Guimarães:
• 04/06 – Participação na 9ª Reunião Ordinária da EJUD2.

Juiz Rodrigo Garcia Schwarz:
• 04/06 – Participação na 9ª Reunião Ordinária da EJUD2;
• 18/06 – Participação na 1ª Reunião do SIFMT – ENAMAT;
• 01/07 – Participação na palestra Agravo Interno e Agravo Regimental;

Juiz Thomaz Moreira Werneck:
• 04/06 – Participação na 9ª Reunião Ordinária da EJUD2.

3) Eventos aprovados, ratificados pelo Conselho EJUD2:
• Curso solicitado pela Comissão da Diversidade: Movimentações e Direitos LGBTIA+ na
História, com carga de 10 horas-aula e disponibilizado em quatro módulos;
• Solicitação da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida
do Tribunal para a realização das seguintes palestras:
a) "Como envelhecer com saúde", no dia 22 de julho, no período das 11h às 12h;
b) “A importância da Saúde Bucal na Qualidade de Vida”, no dia 25 de agosto, no
período das 11h às 12h.
• Evento solicitado pela AOJUSTRA: Reforma Trabalhista e seus impactos, quatro anos após
sua aprovação, com carga de 18 horas-aula, realizado nos dias 13, 15,20, 22, 27 e 29 de
julho, transmitido pelos canais YouTube/ Facebook AOJUSTRA.
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4) Eventos propostos para os meses de julho, agosto e setembro:
•

Substituição de palestrante do evento: Médicos e profissionais da saúde, integrante do
“Ciclo de Palestras e Profissões Diferenciadas”, em decorrência de declínio de convite,
tendo o Conselho, à unanimidade, determinado o adiamento dessa palestra para data
oportuna com outro(a) conferencista;

•

Seminário solicitado pela Comissão Trabalho Seguro: As plataformas digitais e os
impactos na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, nos dias 13 e 14 de setembro, no
período das 16h30 às 19h. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização desse
evento;

•

Sugestão de evento formalizada pelo Juiz Fábio Ribeiro da Rocha: Jurisprudência
atualizada do TST e TRT da 2ª Região - temas polêmicos do direito material e processual
do trabalho, nos dias 12 e 19 de julho, no período das 17h às 19h. Após debates, o
Conselho, por unanimidade, solicitou apreciar oportunamente essa sugestão, de acordo
com o incremento de atualizações jurisprudenciais.

•

Solicitação do Comitê de Priorização do Primeiro Grau, formalizada no ofício nº 04/2021
pela Des. Sueli Tomé da Ponte, para a realização de cursos que envolvam as ferramentas
necessárias para a realização de audiências, atos e funcionalidades de sistemas (AUD,
Zoom e PJe). Após debates, ficou estabelecido que o Vice-Diretor da EJUD2, Des. Willy
Santilli, entrará em contato com esse Comitê para detalhamento da presente demanda;

•

Curso Preparatório de Assistente de Juiz – Fase de Conhecimento, curso ofertado
regularmente nos últimos cinco anos e com grande demanda no Tribunal. Após debates,
o Conselheiro Juiz Rodrigo Garcia Schwarz sugeriu que alterações no programa desse
curso fossem realizadas em 2022, sendo mantido nessa nova edição no atual formato. O
Conselho, por unanimidade, acolheu a sugestão e aprovou a realização desse evento no
mês de agosto;
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•

Sugestão de realização da terceira turma do curso: Técnicas avançadas de execução
trabalhista, aprovada pelo Conselho por unanimidade de votos;

•

Sugestão de realização de nova turma do curso: Gerenciamento do fluxo de trabalho do
PJe e reflexos no e-Gestão/IGEST, aprovada pelo Conselho por unanimidade de votos.

Cursos EAD – Com Tutoria:
Curso

Carga Horária

Motivação e Liderança sob a Ótica da Programação Neurolingística (PNL)

30h

Oficina de Produção de Videoaulas

10h

O Conselheiro Des. Daniel de Paula Guimarães solicitou à EJUD2 maiores
informações sobre o curso PNL, sendo acompanhado à unanimidade pelos demais
membros do Conselho para futura análise da sugestão de curso.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização da “Oficina de
Produção de Videoaulas”.

Cursos EAD- Autoinstrucionais (sem ônus):

Curso

Carga Horária

Objetivos do desenvolvimento sustentável

20h

Libras

50h

Introdução à gestão do conhecimento

20h

Português Jurídico

20h

Obs.: Originário do TRT 4ª Região, sendo necessário adaptá-lo ao formato
padrão TRT 2ª Região.

O Conselho, à unanimidade, aprovou a realização desses cursos sugeridos.
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5) Outros Assuntos:
O Vice-Diretor Desembargador Willy Santilli e a Desembargador Lilian
Gonçalves solicitaram à EJUD2 que providencie listagem de magistrados e servidores
interessados em ministrar palestras/cursos nessa Escola, que será entregue na próxima reunião.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização da próxima reunião no dia
30 de julho de 2021, às 14 horas.
Nada mais havendo a tratar, o Exmo. Vice-Diretor Desembargador Willy Santilli
declarou encerrada a reunião às 15h15. 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.

Des. Willy Santilli
Vice-Diretor
Des. Lilian Gonçalves
Conselheira
Des. Daniel de Paula Guimarães
Conselheiro
Juiz Rodrigo Garcia Schwarz:
Conselheiro
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Juiz Substituto Thomaz Moreira Werneck
Conselheiro
Maria Claudia Daidone
Secretária da EJUD2
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