
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ATA 

11ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EJUD2 

Biênio 2020-2022 
(30 de julho de 2021) 

 

Às 14 horas do dia 30 de julho de 2021, realizada virtualmente pela plataforma 

“Zoom”, reuniu-se o Conselho Consultivo da EJUD2 biênio 2020/2022, sob a presidência de sua 

Diretora Maria José Bighetto Ordoño, do Vice-Diretor, Des. Willy Santilli, com a presença dos 

Conselheiros: Des. Lilian Gonçalves, Des. Daniel da Paula Guimarães e Juiz Rodrigo Garcia 

Schwarz. Ausente, justificadamente, o Juiz Thomaz Moreira Werneck. 

  

O Exma Sra. Diretora, Des. Maria José Bighetto Ordoño, declarou aberta a 

reunião dando boas-vindas aos presentes e, na sequência, passou aos itens da pauta:  

 

1) Apresentação da Ata da 10ª reunião ordinária, ocorrida em 02.07.2021:  

O Conselho, por unanimidade, aprovou a Ata da 10ª reunião ordinária, tendo 

sido concedidas 3h de atividades aos Conselheiros. 

 

2) Participações Institucionais dos Conselheiros da EJUD2: 

Des. Maria José Bighetti Ordoño: 

• 06/07 – Participação na palestra: Direito emergencial do trabalho - MP nº 1045/2021; 

• 13/07 – Participação na abertura do Seminário da AOJustra e Sindiquinze; 

• 23/07 – Reunião com o J. Ítalo Menezes de Castro sobre Grupo de Estudos. 

 

Des. Willy Santilli: 

• 02/07 – Participação na 10ª Reunião Ordinária da EJUD2; 
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• 23/07 – Reunião com o J. Ítalo Menezes de Castro sobre Grupo de Estudos. 

 

Des. Lilian Gonçalves: 

• 02/07 – Participação na 10ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

 

Des. Daniel de Paula Guimarães: 

• 02/07 – Participação na 10ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

 

Juiz Rodrigo Garcia Schwarz: 

• 02/07 – Participação na 10ª Reunião Ordinária da EJUD2; 

• 05/07 – Participação na primeira aula do Curso Técnicas específicas para redação da 
sentença trabalhista. 

 

Juiz Thomaz Moreira Werneck: 

• 02/07 – Participação na 10ª Reunião Ordinária da EJUD2. 

 

3) Eventos para aprovação: 

• Temas sugeridos pela Sra Diretora da EJUD2 para integrar o “Ciclo de Palestras e 

Contratos Diferenciados”: Bancários, Professores e Jornalistas. Os dois primeiros temas 

foram aprovados, por unanimidade, pelos integrantes do Conselho, cabendo ao tema 

“Jornalistas” ser novamente apreciado nas próximas reuniões. 
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4) Eventos propostos para os meses de setembro e outubro: 

 

• Solicitação da Vice-Presidência Adm. do Tribunal para a realização do módulo III do 

“Curso de Formação de Conciliadores – Parte Prática de Servidores”, no período de 

agosto a dezembro, com carga horária de 72 horas. Após debates, foi definido que a 

EJUD2 entrará em contato com a EJUD15 para ciência do modelo a ser adotado naquele 

Regional para análise de viabilidades por esse Conselho; 

•   Solicitações da Comissão de Trabalho Seguro e Infantil:  

a) Painel – Envelhecimento saudável: prevenções necessárias, no dia 23 de setembro, no 

período das 18h às 19h. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do 

evento; 

b) Seminário: Combate ao trabalho infantil: inclusão social, proteção, alimentação e 

relações parentais, no dia 13 de setembro, no período das 17 às 19h30. O Conselho, 

por unanimidade, aprovou a realização desse evento; 

c) Palestra: Trabalho e saúde mental – desafios para quem trabalha, para as 

organizações, para a sociedade e para os juízes, no dia 18 de outubro, no período das 

18h às 19h. O Conselho, à unanimidade, aprovou a realização desse evento. 

• Sugestão de curso apresentada pelo Juiz Mateus Brandão Pereira: Inovações da Lei 

Falimentar e os Impactos em nossa Justiça Especializada, tendo sido deliberado que, no 

momento, não há interesse na realização desse evento; 

• Sugestão apresentada pela Sra Diretora da EJUD2: Curso: Responsabilidade patrimonial, 

que abordará temas como grupo econômico, sucessão, desconsideração, terceirização, 

sob o enfoque do Direito Material e Processual. O Conselho, por unanimidade, acolheu a 

sugestão e aprovou a realização desse curso; 
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• Sugestões de cursos/palestras apresentada pela EJUD2: 

a) Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho, com carga de 8 horas-aulas, 

distribuídas em 4 encontros, com a duração de 2 horas cada. O Conselho, por 

unanimidade, solicitou que esse curso fosse novamente apresentado em 2022 

para deliberações; 

b) Ciclo de Capacitação de Gestores – 2º semestre, contando com dois encontros de 

2 horas-aula cada. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização desse 

curso, com a ressalva de que o tema abordado nessa versão seja diferente do já 

abordado no 1º semestre; 

c) 2º Ciclo de Saúde e Segurança – 2º semestre, com carga de 10 horas-aula, 

distribuídas em cinco encontros de 2h cada. O Conselho, por unanimidade, 

solicitou que esse curso fosse novamente apresentado em 2022 para 

deliberações; 

d) Ação Rescisória na Justiça do Trabalho, com carga de 8 horas-aula, distribuídas 

em quatro encontros de 2 horas cada. O Conselho, por unanimidade, solicitou 

que esse curso fosse novamente apresentado em 2022 para deliberações; 

e) Curso Preparatório de Assistente de Juiz - Fase de Execução. O Conselho, por 

unanimidade, aprovou a realização do curso, diante da alta demanda e da 

previsão de realização do mesmo curso na fase de conhecimento no semestre; 

f) Curso: Tutelas Provisórias – Teoria e Prática, com carga de 8 horas-aula, 

distribuídas em quatro encontros de 2 horas cada, tendo sido, à unanimidade, 

aprovado pelo Conselho. 
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Cursos EAD – Para Elaboração: 

Curso Deliberação 

Lei Geral de Proteção de Dados – Curso Básico O Conselho, por unanimidade, aprovou a 

elaboração desse curso. 

Gestão de conflitos organizacionais O Conselho, por unanimidade, aprovou a 

elaboração desse curso. 

 

Cursos EAD- Autoinstrucionais: 

 

Curso Carga Horária 

Gestão de pessoas 20h 

Introdução aos direitos humanos 20h 

Conscientização em segurança da informação e comunicações 10h 

Inclusão social e laboral de pessoas com deficiência intelectual e no espectro 

do transtorno autista 

20h 

Lógica Informal e Argumentação Jurídica (elaborado pelo TRT 9ª Região) 20h 

 

O Conselho, à unanimidade, aprovou a realização dos cursos: “Conscientização em 

segurança da informação e comunicações”, “Inclusão social e laboral de pessoas com deficiência 

intelectual e no espectro do transtorno autista” e “Lógica Informal e Argumentação Jurídica”. 

 

5) Outros Assuntos: 

 Em razão do interesse na realização de Termo de Convênio entre EJUD2 e 

Academia Brasileira de Direito do Trabalho, a Secretaria da EJUD2 verificará os trâmites para a 

realização da minuta do convênio. 
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O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização da próxima reunião no dia 

10 de setembro de 2021, às 14 horas. 

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

Bighetti Ordoño declarou encerrada a reunião às 15h39.  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. Maria José Bighetti Ordño 

Diretora 

Des. Willy Santilli 

Vice-Diretor 

Des. Lilian Gonçalves 

Conselheira 

Des. Daniel de Paula Guimarães 

Conselheiro 

Juiz Rodrigo Garcia Schwarz: 

Conselheiro 

Maria Claudia Daidone 

Secretária da EJUD2  

 


