
EDITAL  
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o curso “PARENTALIDADE 
SOCIOAFETIVA E MULTIPARENTALIDADE”, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 29 de agosto de 2018, sob a 
coordenação de Walter Salles Mendes, coordenador da EJUS1, Miguel da Costa Santos, chefe de seção judiciário da EJUS 1.2, e 
Fábio Roberto Bursaca, escrevente técnico judiciário da EJUS1, que será desenvolvido na modalidade a distância (plataforma moodle), 
no período de 15 de outubro a 21 de novembro de 2018. 
 
OBJETIVO: Propiciar estudos sobre os institutos da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade, permitindo o intercâmbio dos 
participantes por meio de fóruns. 
 
PÚBLICO-ALVO: Servidores lotados em unidades judiciais de 1ª e 2ª instâncias.  
 
VAGAS OFERECIDAS: 120 (cento e vinte) vagas. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 11 horas do dia 6 de setembro às 19 horas do dia 8 de outubro de 2018.  
 
Para se inscrever, os interessados deverão acessar, pela intranet, a SALA DE ALUNOS, na página da EJUS, 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 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. São critérios de avaliação: participar de todas as atividades propostas pelos tutores; acessar os vídeos, guias e apostilas 
disponibilizadas; responder aos questionários; demonstrar compreensão dos conteúdos, argumentar e dialogar com os demais 
participantes por meio dos fóruns de discussão; ter coerência e objetividade nas considerações; e portar-se com polidez e respeito aos 
demais pontos de vista apresentados.  
 
4. Para o acesso ao curso fica permitido o uso de computadores/equipamentos da unidade de trabalho.  
 
5. Os inscritos deverão acessar a plataforma moodle, pelo endereço eletrônico: http://www.ejus.tjsp.jus.br/moodle/ ou pela página da 
EJUS > AVAS (fazer login) > MOODLE, com usuário e senha do TJSP. 
 
6. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas pelo e-mail: ejus.moodle@tjsp.jus.br.  
 
PROGRAMAÇÃO:  
1ª Etapa – Ambientação  
Período de realização: da 00h01 do dia 15/10/2018 às 23h59 do dia 17/10/2018 
Conteúdo: Ambientação; apresentação da plataforma e explanação sobre sua utilização como aluno, por meio de vídeo. 
 
2ª Etapa – Módulo 1 – Introdução 
Período de realização: da 00h01 do dia 18/10/2018 às 23h59 do dia 24/10/2018 
Conteúdo: Conceito de parentalidade socioafetiva e requisitos para a sua existência; Titularidade do direito de buscar o 
reconhecimento e renúncia; Concepção de multiparentalidade.  
Conteudista: Reginaldo Boraschi. 
Ferramentas moodle: Videoaula, apostila e fórum. 
 
3ª Etapa – Módulo 2 – Princípios que regem os institutos   
Período de realização: da 00h01 do dia 25/10/2018 às 23h59 do dia 31/10/2018 
Conteúdo: Princípio da dignidade da pessoa humana; Princípio do pluralismo das entidades familiares; Princípio da afetividade; 
Princípio da solidariedade; Princípio do melhor interesse do menor; Princípio da realidade socioafetiva.  
Conteudista: Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 
Ferramentas moodle: Videoaula, apostila e fórum. 
 
4ª Etapa – Módulo 3 – Efeitos do reconhecimento da parentalidade socioafetiva 
Período de realização: da 00h01 do dia 1º/11/2018 às 23h59 do dia 7/11/2018 
Conteúdo: Extensão do parentesco aos outros parentes; Efeitos registrais; Efeitos quanto ao nome; Efeitos quanto à obrigação 
alimentar; Efeitos em relação ao direito de visitas e guarda; Efeitos sucessórios; Efeitos previdenciários; Efeitos quanto ao exercício do 
poder familiar em caso de divergência.  
Conteudista: Lair da Silva Loureiro Filho. 
Ferramentas moodle: Videoaula, apostila e fórum. 
 
5ª Etapa – Módulo 4 – Análise Jurisprudencial 
Data de realização: da 00h01 do dia 8/11/2018 às 23h59 do dia 14/11/2018 
Conteúdo: Julgados do TJSP e instâncias superiores; O reconhecimento pelo STF da multiparentalidade no julgamento do Recurso 
Extraordinário 898.060-SC, de análise da Repercussão Geral 622. 
Conteudista: Flávia Renata Romano Kolle. 
Ferramentas moodle: Videoaula, apostila e fórum. 
 
6ª Etapa – Avaliação final (on-line) 
Data de realização: da 00h01 às 23h59 do dia 21/11/2018 
Conteúdo: 8 testes de múltipla escolha, abordando os temas dos módulos, contendo cada teste um enunciado e 5 alternativas. 
Ferramenta moodle: questionário on-line. 
 
Conteudistas/Tutores: 

http://www.ejus.tjsp.jus.br/moodle/
mailto:ejus.moodle@tjsp.jus.br


Flávia Renata Romano Kolle - Assistente jurídico do TJSP. Possui graduação em Direito pela UNIFEO – Centro Universitário FIEO, 
extensão universitária em Direito de Família e Sucessões (2006), pela Escola Paulista da Magistratura (EPM) e pós-graduação em 
Direito Processual Civil (2017-2018), pela Faculdade Internacional Signorelli. 
 
Lair da Silva Loureiro Filho - Escrevente técnico judiciário do TJSP. 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 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).  
 
Luiz Eduardo Alves de Siqueira - Assistente jurídico do TJSP. Graduado em direito pela Universidade de São Paulo (1995). 
Especialista em Direito Constitucional, mestre (2008) e doutor (2015) em Integração da América Latina pela Universidade São Paulo 
(Prolam). Pós-doutorando em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui experiência na área do direito, com 
ênfase em direito civil, direito processual civil, direito internacional, metodologia da pesquisa jurídica, direito do idoso e ensino jurídico. 
Professor universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (UNIFMU). 
 
Reginaldo Boraschi - Assistente Jurídico do TJSP. Professor universitário desde o ano de 2009 (graduação e pós-graduação), leciona 
Direito Civil, Direito Processual Civil e Prática Jurídica na Universidade Paulista (Unip), Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e 
Universidade Ibirapuera (Unib).). Professor convidado da Escola Superior da Advocacia, Ordem dos Advogados do Brasil, Centro 
Universitário Barão de Mauá e Unifeg. Autor da Revista dos Tribunais. Produção de livro jurídico, artigos publicados trimestralmente e 
redação de coletânea para publicação a partir de 2017. Aluno ouvinte do Doutorado (PUC-SP). Mestre em Direito (PUC-SP). Concluiu 
o curso de formação para Professores de Direito (FGV-SP). Especialista em Direito Público, com habilitação em magistério superior 
(Faculdade Damásio de Jesus). Graduado em Direito (Unifeob). 
 
METODOLOGIA: Curso interativo, com transmissão via plataforma moodle; disponibilização de apostilas e videoaulas, entre outras 
referências, como material de apoio, para motivar a busca pelo conhecimento e a autoinstrução; abertura de fóruns de discussão, em 
cada etapa, a partir do material de leitura disponibilizado, para análise de assuntos pelos participantes, sempre com o suporte de um 
tutor; disponibilização de questionário eletrônico de avaliação. 
  
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso aos participantes que realizarem todas as atividades propostas e 
atingirem o nível de desempenho regular, bom ou ótimo, observada a tabela seguinte:  
 

até 69 de 70 a 79 de 80 a 89 de 90 a 100 

Insuficiente Regular Bom Ótimo 

Os certificados serão disponibilizados no site da EJUS.  
 
 

Clique aqui para efetuar sua inscrição 
 
 

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

