EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o Curso de Introdução à
Ciência do Direito, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 18 de outubro de 2017, sob a coordenação
de Walter Salles Mendes, coordenador da EJUS1, Andrea dos Santos Fiuza, chefe de seção judiciário da EJUS 1.1, e
Miguel da Costa Santos, chefe de seção judiciário da EJUS 1.2, que será realizado no Auditório do 4º andar da Escola
Judicial dos Servidores – EJUS, situado à rua da Consolação, 1483 – São Paulo/SP, no período de 1º a 22 de
fevereiro de 2018.
OBJETIVO: Com a implementação do curso de Introdução à Ciência do Direito objetiva-se dar continuidade à política
de aperfeiçoamento permanente dos servidores. Propiciar estudos sobre o tema à luz da legislação, da doutrina e da
jurisprudência. Rever conceitos e princípios advindos de diversas fontes do direito. Estudar os principais aspectos
desta matéria, buscando facilitar e permitir a interpretação e o entendimento de sua aplicação teórica na vida prática
cartorária.
PÚBLICO-ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça lotados nas unidades judiciais, assistentes jurídicos, assistentes
judiciários e oficiais de justiça.
VAGAS OFERECIDAS:
Capital: 160 (cento e sessenta) vagas para a modalidade presencial.
Interior: 600 (seiscentas) vagas para a modalidade a distância (acesso em tempo real – online ou em até 48 horas
do início da transmissão).
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por
cento) de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 14 de dezembro de 2017 a 24 de janeiro de 2018
Para se inscrever, os interessados deverão acessar a SALA DE ALUNOS na página da EJUS, através da intranet
em SAIBA SOBRE, ou pelo site do Tribunal de Justiça, na aba INSTITUCIONAL - ESCOLAS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A inscrição do candidato importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste
Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. Os funcionários do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1.
3. Os alunos inscritos na modalidade a distância desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para
aqueles que acessarem o curso através de smartphones.
4. Para o acesso ao curso oferecido na modalidade de ensino a distância (EAD), fica permitido o uso de
computadores/equipamentos da unidade de trabalho.
5. O servidor inscrito para o curso na modalidade EAD deve se programar para o momento da transmissão.
Recomenda-se ligar a máquina com antecedência de 30 minutos do início da aula.
6. Os inscritos na modalidade a distância deverão aguardar o login e a senha de acesso às aulas, que serão enviados
para o e-mail institucional.
7. O certificado de frequência/declaração de comparecimento deverá ser entregue ao superior imediato que
providenciará os ajustes necessários no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 - entrada tarde - e 587 saída antecipada.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 1º/2/2018 (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: 1. Introdução ao conhecimento científico. 2. Conhecimento científico e vulgar. 3. Ciências culturais e naturais.
4. O Direito como ciência. 5. Ramos do direito. 6. Direito público e privado. 7. O mundo ético. 8. Direito e moral. 9.
Semelhanças e diferenças. 10. Tridimensionalidade. 11. Teorias. 12. Ética profissional.
Data: 8/2/2018 (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: 13. Elementos constitutivos do Direito. 14. Bilateralidade. 15. Heteronomia. 16. Sanção, coação e coerção. 17.
Sanção punitiva e premial. 18. Direito objetivo e Direito subjetivo. 19. Norma e facultas agendi. 20. Teorias. Estrutura e
modalidades de normas jurídicas. 21. Sintática, semântica e pragmática. 22. Jus positivismo e Jus naturalismo. 23.
Escolas e evolução histórica. 24. Codificações. 25. Ressurgimento do Jus naturalismo.

Data: 15/2/2018 (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: 26. Fontes do Direito. 27. Conceituação de fonte. 28. Unidade do ordenamento jurídico. 29. Norma
fundamental. 30. Lei. 31. Conceituação e hierarquia. 32. Legística e a LC 95/98. 33. O sistema do Civil Law. 34.
Costume. 35. Costumes praeter legem, secundum legem e contra legem. 36. Sistema do Common Law. 37. Doutrina.
38. Jurisprudência. 39. Súmula Vinculante.
Data: 22/2/2018 (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Temas: 40. Integração da Norma e completude do Ordenamento Jurídico. 41. Art. 4º da LINDB. 42. Analogia. 43.
Equidade. 44. Princípios Gerais de Direito. 45. Brocardos Jurídicos. 46. Interpretação da Norma Jurídica. 47. Art. 5º da
LINDB. 48. Espécies de Interpretação. 49. Efeitos. 50. Antinomia da Norma. 51. Coerência do Ordenamento Jurídico.
52. Cláusula de revogação. 53. Critérios. 54. Art. 2º da LINDB. 55. Aplicação da lei no tempo. 56. Art. 1º e 6º da LINDB.
57. Irretroatividade. 58. Cláusula de vigência.
PALESTRANTE: Lair da Silva Loureiro Filho possui Doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo
USP (2011/2014), com o título: A competência do município na zona costeira urbana. Possui ainda mestrado em Direito
do Estado pela USP (1999/2002) com o tema: Responsabilidade Pública por Atividade Judiciária. Especialização em
Direito Constitucional - SAMFORD University -Birmingham/AL (1994). Título: Relationship Between State and Church Brazil and the U.S.A. Graduação em Direito - Faculdade de Direito do Largo de São Francisco – USP (1988/1992) e
graduação em Ciências Sociais - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo FFLCH-USP (1981/1985). Ministrou aulas no Curso de Direito Administrativo da EJUS. É servidor do TJSP.
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, com eventuais estudos de caso e de julgados, com o uso de slides,
abertura de espaço para discussão dos temas com o público-alvo, inclusive com a possibilidade de envio de perguntas
escritas ao palestrante, que versará sobre os objetos de questionamento ao final da aula ou no decorrer desta, ou,
ainda, enviará resposta por e-mail, conforme melhor convier ao curso.
LOCAL: Auditório do 4º andar da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado à rua da Consolação, 1483 – São
Paulo/SP.

Clique aqui para efetuar sua inscrição

