
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a COORDENADORIA DE APOIO AOS SERVIDORES - 
CAPS, comunica que estarão abertas as inscrições para a palestra “A FAMÍLIA NOS DIAS DE HOJE”, aprovada pelo 
seu Conselho Técnico, em reunião virtual de 7 de fevereiro de 2019, sob a coordenação do desembargador Antonio 
Carlos Mathias Coltro, que será realizada no Auditório do GADE 9 DE JULHO – Rua Conde de Sarzedas, nº 100 – Piso 
Intermediário - Centro - São Paulo/SP, no dia 1º de março de 2019. 
 
OBJETIVO: Apresentar a evolução histórica do conceito de família, impulsionada por fatores sociais, e como essa 
mudança vem sendo tratada pelo Direito Brasileiro. 
 
PÚBLICO-ALVO: Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
VAGAS OFERECIDAS: 
 
Presencial: 182 (cento e oitenta e duas) vagas. 
Telepresencial: de acordo com a disponibilidade dos auditórios e salões de júri nos foros regionais e nas comarcas do 
interior. 
 
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 8 a 28 de fevereiro de 2019. 
 
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. No caso de o servidor inscrever-se em atividades da EJUS e não obtiver aprovação e frequência igual ou superior a 
75%, ficará impedido de participar de outros cursos ou palestras, pelo prazo de 90 dias.  
 
6. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: ejus.capital@tjsp.jus.br e ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Data: 1º/3/2019 (sexta-feira)  
Horário: 10h às 12h 
Tema: A FAMÍLIA NOS DIAS DE HOJE 
Conteúdo programático: 1. A família no Código Civil de 1916 – Moldura singular. 2. A Constituição Federal de 1988 e 
a família. 3. O cenário plural no âmbito familiar. 4. A legislação ordinária subsequente. 5. A família no Código Civil de 
2002. 6. A iniciativa jurisprudencial e suas possibilidades.  
 
PALESTRANTE: Antonio Carlos Mathias Coltro – Bacharel em Direito pela Faculdade Laudo de Camargo, ingressou 
na Magistratura como Juiz Substituto em 1978. Judicou nas Comarcas de Ribeirão Preto, Jardinópolis, Rancharia e 
Capital. Foi eleito Vice-Presidente do Tribunal de Alçada Criminal e em 2015, alçado ao posto de Desembargador da 
Corte paulista. Três anos depois, foi eleito para o Órgão Especial (titular) e, em 2013, Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) de São Paulo. Professor de Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica (PUC) por 10 anos, Mathias 
Coltro foi Presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e, em 2017, nomeado Secretário-geral da Academia 
Paulista de Direito (APD). Em 2018, foi designado Coordenador da Área da Família e Sucessões da Escola Paulista da 
Magistratura (EPM) e para compor a Coordenadoria de Apoio aos Servidores (CAPS) do Tribunal de Justiça paulista. 
 
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: Auditório do GADE 9 DE JULHO – Rua Conde de Sarzedas, nº 100 – Piso Intermediário - Centro - São 
Paulo/SP. 
 

Clique aqui para efetuar sua inscrição 

http://www.tjsp.jus.br/epm/sige/siteselecionainscricao.aspx

