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8. Os matriculados na modalidade presencial receberão apenas senha de acesso à “sala de alunos”. Ao final do curso 

receberão, também, senha para acesso às aulas na Central de Vídeos da EPM, caso queiram rever alguma aula. Alertamos, 

porém, que não será computada frequência para este tipo de acesso. 

9. Os alunos inscritos na modalidade à distância desde já ficam cientes de que não será computada a frequência 
para aqueles que acessarem o curso através de smartphones e/ou tablets, bem como aqueles que acessarem o curso em 
horário diverso ao informado no programa abaixo, e, também, daqueles que não acessarem a aula em tempo integral.

10. Não será permitida alteração da modalidade escolhida (presencial ou à distância) após o envio da ficha de 
inscrição. 

11. A inscrição não garante vaga e somente após o envio dos documentos pertinentes, o aluno terá sua matrícula efetivada. 

A matrícula será efetivada por ordem cronológica.

12. Em relação ao uso da garagem, inobstante o envio do cartão de estacionamento, as vagas só serão liberadas se houver 

disponibilidade.

13. Em caso de desistência ou trancamento, após o pagamento da matrícula do curso, antes ou depois do início deste, não 

será restituído o valor desembolsado, a título de arras. 

14. Os alunos matriculados na modalidade à distância desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para 

aqueles que acessarem o curso em horário diverso ao das aulas.

PROGRAMA 
Data: 08/03

Horário: das 09 às 12 horas

Tema: Liberdade de informação e expressão – privacidade – controle público.

Data: 09/03

Horário: das 09 às 12 horas

Tema: Decisões judiciais em matéria penal envolvendo a rede mundial de computadores. Seus limites. Consequências de 

seu descumprimento.

      
Data: 10/03

Horário: das 09 às 12 horas

Tema: Oferta e prestação de serviços por meio da Internet – direitos e obrigações

    
Palestrantes Convidados:
Desembargador Francisco Eduardo Loureiro

Professor Augusto Eduardo de Souza 

Professor Dennys Marcelo Antonialli

Professor Marcel Leonardi

Professor Pierpaolo Cruz Bottini

Professora Tais Gasparian

EDITAL

A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA em parceria com a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, comunica que estarão abertas as inscrições para o Seminário “Infância e Juventude de 
Ontem, Infância e Juventude de Hoje”, que será realizado no Fórum João Mendes Júnior, 16º andar, sala 1629, Praça João 

Mendes, s/n - Sé, no dia 10 de março de 2016. 

PÚBLICO ALVO: Magistrados, Servidores do Tribunal de Justiça, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Advogados, 

Delegados, Assistentes Sociais, Psicólogos e demais interessados.

VALOR: curso gratuito.

VAGAS OFERECIDAS:
230 (duzentas e trinta) vagas para a modalidade presencial.

Haverá emissão de Certificado de participação aos inscritos que registrarem frequência integral.

DIA DA AULA: 10 de março de 2016

LOCAL: Fórum João Mendes Júnior, 16º andar, sala 1629, Praça João Mendes, s/n – Sé.

HORÁRIO: das 10h00 às 11h30

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 10 de fevereiro a 04 de março de 2016 ou até o preenchimento das vagas.

Para se inscrever, os interessados deverão:

1- Preencher ficha diretamente no site da Escola (www.epm.tjsp.jus.br), acessando o menu Cursos, Inscrições, clicando no 

nome do curso: Seminário “Infância e Juventude de Ontem, Infância e Juventude de Hoje” e Abrir ficha para inscrição;

2 – O presente curso só contará com a modalidade presencial;

3 - Após o preenchimento e envio, será automaticamente remetido um e-mail confirmando a inscrição. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1. A inscrição do candidato importará 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 01/2012, publicada 

no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1.

3. O preenchimento das vagas será em ordem cronológica.

PROGRAMAÇÃO

10h00: Abertura
Dr. Antonio Carlos Villen – Desembargador Diretor da Escola Paulista da Magistratura do Tribunal de Justiça

Dr. Eduardo Cortez de Freitas Gouvêa – Desembargador Coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça 

de São Paulo

Dr. Antonio Carlos Malheiros – Desembargador Membro Consultor da Coordenadoria da Infância e da Juventude do 

Tribunal de Justiça de São Paulo

Dr. Paulo Roberto Fadigas Cesar – Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional VI – Penha de 

França e Membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo

10h15: Exposição
Prof. Dr. Mario Sergio Cortella – Filósofo, Mestre e Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo.

Coordenação dos trabalhos 
Dr. Antonio Carlos Malheiros - Desembargador Membro Consultor da Coordenadoria da Infância e da Juventude do 

Tribunal de Justiça de São Paulo

11h15: Perguntas e encerramento

MAIORES INFORMAÇÕES:
Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio da DAIJ 2.3 – Serviço 

de Eventos e Comunicação – daij2.3@tjsp.jus.br Telefones: (011) 2171-4801 e 2171-6425

EDITAL
Republicado 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS PARA O 2º CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA “ATUALIZAÇÃO EM 
DIREITO PENAL”.

A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA comunica que estarão abertas as inscrições e matrículas para o 2º Curso de 
Extensão Universitária “Atualização em Direito Penal”, sob a coordenação do Juiz Jamil Chaim Alves, que será realizado 

nas dependências da Escola Paulista da Magistratura, Rua da Consolação nº 1483, 3º andar – auditório, no período de 23 de 
fevereiro de 2016 até 17 de março de 2016.

REQUISITO: Nível superior completo.

PÚBLICO ALVO: Magistrados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Advogados, Psicólogos, Servidores do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. 

VALOR A PAGAR: R$ 200,00 (duzentos reais), em parcela única, a ser recolhida em espécie junto ao Banco do Brasil.

VAGAS OFERECIDAS:
200 (duzentas) vagas para a modalidade presencial

400 (quatrocentas) vagas para a modalidade à distância (acesso em tempo real – online).

LOCAL: nas dependências da Escola Paulista da Magistratura, Rua da Consolação nº 1483, 3º andar – auditório.

HORÁRIO: das 19:00 às 22:00 horas.

Haverá emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) 

de frequência.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES e MATRÍCULAS – de 03 a 17 de fevereiro de 2015.

Para se inscrever, os interessados deverão:

1- Preencher ficha diretamente no site da Escola (www.epm.tjsp.jus.br), acessando o menu Cursos, Inscrições, clicando no 

nome do curso : 2º Curso de Extensão Universitária “Atualização em Direito Penal” e Abrir ficha para inscrição;

2- Assinalar na ficha a modalidade desejada (presencial ou à distância).

3- Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição será automaticamente remetido e-mail confirmando a inscrição;


