
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com o GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DO SISTEMA CARCERÁRIO, comunica que realizará a palestra on-line ‘DIREITOS HUMANOS E O 
FORTALECIMENTO DA CIDADANIA’, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 15 de março de 2022, sob 
a coordenação do Desembargador Gilberto Leme Marcos Garcia, no dia 19 de outubro de 2022. 
 
OBJETIVOS: Falar da importância do fortalecimento da cidadania e do papel dos principais atores institucionais para a 
garantia de direitos. 
 
PÚBLICO-ALVO: Servidores, especialmente os que atuam na área Criminal, ou das Execuções Criminais, e no 
DEECRIM e funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), que lidam diretamente com os 
custodiados do sistema prisional. 
 
VAGAS OFERECIDAS: 7.000 (sete mil) vagas para a modalidade a distância.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A participação importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. Os servidores do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de 
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/9/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 1º/2/2013, pág. 1. 
 
3. A palestra será realizada via Microsoft Teams, com acesso em tempo real, dispensado o ato de 
inscrição, bastando acessar o link informado ao final do edital. 
 
4. Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência. 
 
5. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.eventos@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Data: 19/10/2022 (quarta-feira)  
 
Horário: das 10h às 12h 
 
Tema: Direitos Humanos e o Fortalecimento da Cidadania. 
 
Conteúdo programático: Devido Processo legal e a violação dos direitos fundamentais. Direito à vida e a defesa dos 
direitos fundamentais. Atores atuantes na defesa dos direitos fundamentais. 
 
PALESTRANTE: Claudionor Mendonça dos Santos - Segundo Promotor de Justiça de Santo André, atualmente 
Assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor aposentado da Universidade 
Católica de Santos, onde lecionou por 32 anos a disciplina de Direito Processual Penal e Ética. Ex-presidente do 
Movimento do Ministério Público Democrático, por dois mandatos. 
 
METODOLOGIA: Aula expositiva. 
 

Clique aqui para acessar o evento 
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