EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para a palestra
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião
presencial de 31 de outubro de 2018, sob a coordenação de Thiago Massao Cortizo Teraoka Juiz de Direito que será
realizada no Fórum Central de Mogi das Cruzes no Salão do Júri, sito à Avenida Candido Xavier de Almeida e Souza,
159, Mogi das Cruzes-SP- CEP 08780-210, no dia 07 de dezembro de 2018.
OBJETIVO: Instruir os servidores sobre a “desconsideração da personalidade jurídica” tema de alta relevância prática
em varas cíveis, fazendárias e de juizados especiais.
PÚBLICO-ALVO: servidores e magistrados da Comarca de Mogi das Cruzes.
Presencial: 60 (sessenta) vagas.
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 05 de novembro a 06 de dezembro 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. 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.
4. Não serão pagas diárias ou ressarcimentos de quaisquer naturezas.
5. Eventual ausência do servidor deverá ser justificada, em até dois dias úteis subsequentes ao dia da aula, por
intermédio dos contatos abaixo indicados.
6. A falta injustificada acarretará o cancelamento automático das inscrições já realizadas para as próximas aulas.
7. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: ejus.capital@tjsp.jus.br e ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 07/12/2018 (sexta-feira)
Horário: 10h30 às 12h00
Tema: Desconsideração da personalidade jurídica
PALESTRANTE: FERNANDO ANTONIO MAIA DA CUNHA – Magistrado e integrante do Poder Judiciário do Estado
de São Paulo (1981). Juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (2002/2004). Desembargador do Tribunal de
Justiça de São Paulo (2005). Atualmente com assento na 4ª Câmara de Direito Privado. Presidente da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo e Integrante do Conselho Superior da Magistratura (2010/2011).
Diretor da Escola Paulista da Magistratura e Escola Judicial dos Servidores eleito pelo TJSP (2014-2016). Membro do
Conselho Superior da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, eleito pelo STJ
(2014/2016). Professor do Curso de Pós Graduação em Direito Empresarial da Escola Paulista da Magistratura.
Professor convidado da PUC-Cogeae e da Escola Superior da Advocacia de São Paulo. Autor de diversos artigos
jurídicos.
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, com o uso de slides, abertura de espaço para discussão dos temas com o
público-alvo, inclusive com a possibilidade de envio de perguntas ao palestrante.
LOCAL: Fórum Central de Mogi das Cruzes no Salão do Júri, sito à Avenida Candido Xavier de Almeida e Souza, 159,
Mogi das Cruzes-SP- CEP 08780-210.

Clique aqui para efetuar sua inscrição

