ATA
12ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EJUD2
Biênio 2020-2022
(10 de setembro de 2021)
Às 14 horas do dia 10 de setembro 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 Bighetti Ordoño, do seu Vice-Diretor, Des. Willy Santilli,
com a presença dos Conselheiros: Desembargadora Lilian Gonçalves, Desembargador Daniel da
Paula Guimarães e Juiz Thomaz Moreira Werneck. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Juiz
Rodrigo Garcia Schwarz.
O Exma Sra. Diretora, 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 11ª reunião ordinária, ocorrida em 30.07.2021:
O Conselho, por unanimidade, aprovou a Ata da 11ª reunião ordinária, tendo
sido concedidas 3h de atividades aos Conselheiros.

2) Participações Institucionais dos Conselheiros da EJUD2:

Des. Maria José Bighetti Ordoño:
• 30/07 – Participação na 11ª Reunião Ordinária da EJUD2;
• 06/08 – Cine & Trabalho;
• 09 a 13/08 – Participação no 8º CFC (8º Ciclo de Formação Continuada de Magistrados
do TRT2;
• 25/08 – Ciclo de Palestras – Profissões e Contratos Diferenciados;
• 03/09 - Cine & Trabalho.
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Des. Willy Santilli:
• 30/07 – Participação na 11ª Reunião Ordinária da EJUD2;
• 09 a 13/08 – Participação no 8º CFC (8º Ciclo de Formação Continuada de Magistrados
do TRT2.

Des. Lilian Gonçalves:
• 30/07 – Participação na 11ª Reunião Ordinária da EJUD2;
• 09 a 13/08 – Participação no 8º CFC (8º Ciclo de Formação Continuada de Magistrados
do TRT2.

Des. Daniel de Paula Guimarães:
• 30/07 – Participação na 11ª Reunião Ordinária da EJUD2;
• 09 a 13/08 – Participação no 8º CFC (8º Ciclo de Formação Continuada de Magistrados
do TRT2.

Juiz Rodrigo Garcia Schwarz:
• 30/07 – Participação na 11ª Reunião Ordinária da EJUD2;
• 09 a 13/08 – Participação no 8º CFC (8º Ciclo de Formação Continuada de Magistrados
do TRT2.
Juiz Thomaz Moreira Werneck:
•

09 a 13/08 – Participação no 8º CFC (8º Ciclo de Formação Continuada de Magistrados do
TRT2.
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3) Cursos propostos pela EJUD2 divulgados, em andamento e pendentes de divulgação:
• Ciclo de Palestras: Profissões e contratos diferenciados;
• Ciclo de Palestras: Cine & Trabalho – 2021;
• Curso: Preparatório de Assistente de Juiz - Fase de Conhecimento - (8 a 30.09);
• Curso Híbrido: Provas digitais - (13.09 a 15.10);
• Ciclo de Palestras para Gestores - (7 e 14.10);
• Curso Preparatório de Assistente de Juiz - fase de execução (09 a 23.11).

4) Eventos aprovados, ratificados pelo Conselho EJUD2:
• Evento solicitado pela AMATRA2: Propaganda e discurso da redução dos direitos sociais,
no dia 15 de setembro, no período das 9h às 11h;
• Palestra solicitada pela Secretaria de Saúde do Tribunal: Valorização da Vida, no dia 10 de
setembro, no período das 16h às 17h;
• Realização do módulo III do curso de Formação de Conciliadores;
• Eventos solicitados pela Comissão de Acessibilidade:
a) Palestra sobre Aposentadoria Especial, no dia 24 de setembro, no período das 16h
às 18h30;
b) Curso: As dimensões da acessibilidade e a inclusão laboral das pessoas com
deficiência, no total de seis aulas, no período de 20 de setembro a 1º de outubro,
das 15h às 17h.
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5) Eventos propostos para os meses de outubro/novembro:
•

Sugestão de curso formalizada pela Sra Diretora da EJUD2: Tutelas Provisórias – Teoria e
Prática, contando com quatro encontros de 2h cada, perfazendo o total de 8 horas-aula.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do evento;

•

Sugestão de curso formalizada pelo Conselheiro J. Rodrigo Garcia Schwarz: Atletas
Profissionais de Futebol, com carga horária total de seis horas, tendo sido a sua
realização aprovada, à unanimidade, pelo Conselho;

•

Eventos solicitados pela Comissão de Acessibilidade:
a) Ciclo de palestras sobre a Lei Brasileira de Inclusão, em celebração aos 5 (cinco)
anos de sua vigência, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de outubro, tendo sido a sua
realização aprovada, por unanimidade, pelo Conselho;
b) Curso: Direitos Fundamentais e Pessoas com Deficiência, nos dias 13, 15, 20, 22 e
27 de outubro, sendo a sua realização aprovada, por unanimidade, condicionada
ao quórum mínimo de quarenta participantes;
c) Curso de Audiodescrição – Módulo II, nos dias 16, 17, 19, 22, 24 e 26 de
novembro, no período das 15h às 17h; contando, também, com 8 horas de aulas
assíncronas. O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização do evento,
ressalvando quanto à necessidade de quórum mínimo de quarenta participantes;
d) Evento Cultural de Sensibilização, com organização da ONCB (Organização
Nacional de Cegos do Brasil), no dia 9 de dezembro, sendo a sua realização
aprovada, por unanimidade, condicionada ao quórum mínimo de quarenta
participantes.

•

Solicitação de realização de evento fechado, formalizada pela Comissão de Diversidade:
Primeiro Programa de Capacitação em Diversidade para Colaboradores Internos da
Comissão de Diversidade e Igualdade do TRT 2ª Região, nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de
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outubro. O Conselho, por unanimidade, rejeitou a realização desse evento, cabendo à
Secretaria da EJUD2 informar a deliberação à Comissão solicitante;
•

Solicitação da Secretaria de Gestão Estratégica para a realização da palestra: Valores e
virtudes numa vida que vale à pena ser vivida, no dia 6 de outubro, no período das 16h
às 18h, aprovada, por unanimidade, pelo Conselho, sem ônus à EJUD2;

•

Solicitações da AMATRA2 para a realização dos seguintes eventos, aprovados, à
unanimidade, pelo Conselho EJUD2:
a) Palestra: Caminhos do pensamento jurídico contemporâneo, no dia 20 de
setembro, no período das 15h às 17h;
b) Palestra: Reflexões sobre a saúde mental e a pressão social no exercício do
trabalho, no dia 23 de setembro, no período das 18h às 19h30;
c) Palestra: Trabalhador refugiado, no dia 28 de setembro, no período das 17h às
18h30, transmitido através do canal AMATRA2 no YouTube;
d) Palestra: Resgate de mulheres vítimas de tráfico de pessoas, no dia 13 de
outubro, no período das 17h às 19h, transmitido através do canal AMATRA2 no
YouTube;
e) Palestra: Gravação das audiências e a LGPD, no dia 18 de outubro, no período das
16h às 17h30, transmitido através do canal AMATRA2 no YouTube;
f) Palestra: Trabalho e proteção da infância, no dia 29 de outubro, no período das
10h às 11h30, transmitido através do canal AMATRA2 no YouTube.
AMATRA2: “Clube do Livro” – Novos Temas:
g) Obra “Torto Arado”, de Itamar Vieira Júnior, no dia 18 de outubro, das 18h às
20h;
h) Obra “Na pior em Paris e em Londres”, de George Orwell, no dia 22 de novembro,
das 18h às 20h;
i) Obra “Clássicos do Conto Russo”, no dia 13 de dezembro, das 18h às 20h.
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• Solicitação formalizada pelo Ministro Luiz Phillippe Vieira de Mello Filho para realização
do evento: III Jornadas Brasileiras de Direito Processual do Trabalho, nos dias 4 e 5 de
novembro, no período das 8h às 17h, sem ônus para a EJUD2. O Conselho, por
unanimidade, aprovou a realização desse evento;
• Solicitação da Secretaria de Administração e Seção de Nutrição para a realização da
palestra: Alimentação Saudável, no dia 15 de outubro, das 14h às 15h, que foi aprovada,
à unanimidade pelos membros do Conselho.

Cursos EAD – Com Tutoria:
Curso

Carga Horária

Remuneração e salário

20h

Após debates, o Conselho, por unanimidade, aprovou a realização desse curso.

Cursos EAD- Autoinstrucionais:

Curso

Carga Horária

O novo código de ética dos servidores do TRT-2

15h

Revolução 4.0

20h

Liderança organizacional: introdução a estilos e técnicas

20h

Noções básicas e boas práticas de spam

10h

Acessibilidade e inclusão no ambiente jurídico

10h

O Conselho, à unanimidade, aprovou a realização desses cursos sugeridos. A
Diretora da EJUD2 propôs a oferta de dois cursos autoinstrucionais por mês, sendo
acompanhada pelos demais membros do Conselho.
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6) Outros Assuntos:
A Secretária da EJUD2 apresentou ao Conselho listagem de magistrados
concluintes da última turma de tutoria e informou sobre o convênio firmado com a Academia
Brasileira de Direito do Trabalho em 30 de agosto.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a realização da próxima reunião no dia
1º de outubro de 2021, definindo, também, a data de 09 de dezembro de 2021 para a realização
do Encerramento do Ano Letivo.
Nada mais havendo a tratar, a Exma. Diretora Desembargadora Maria José
Bighetti Ordoño declarou encerrada a reunião às 15h36. 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 Ordoño
Diretora da EJUD2
Des. Willy Santilli
Vice-Diretor
Des. Lilian Gonçalves
Conselheira
Des. Daniel de Paula Guimarães
Conselheiro
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Juiz Substituto Thomaz Moreira Werneck
Conselheiro
Maria Claudia Daidone
Secretária da EJUD2
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