EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para a VI SEMANA
JURÍDICA, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 21 de junho de 2022, sob a coordenação de Walter
Salles Mendes, coordenador da EJUS1, Miguel da Costa Santos, chefe de seção judiciário da EJUS1.2, e Pedro
Cristóvão Pinto, escrevente técnico judiciário da EJUS1, que será realizada exclusivamente na modalidade a distância,
no período de 8 a 31 de agosto de 2022.
OBJETIVOS GERAIS: Propiciar formação continuada e aperfeiçoamento dos servidores do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com a promoção da VI Semana Jurídica de estudos sobre temas relevantes, para fomentar o
debate e permitir a reflexão jurídica de interesse da comunidade forense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (i) Palestra Aspectos Relevantes da Execução Penal - Preparar os espectadores para
lidar com as questões práticas atreladas à Execução Penal, com base na jurisprudência. (ii) Palestra Procedimentos
Administrativos Disciplinares no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo e suas recentes
alterações - Apresentar os principais aspectos relativos ao direito administrativo sancionador estadual, abordando tanto
a teoria, considerando a pouca doutrina sobre o tema, além de questões práticas, auxiliando a sanar dúvidas
recorrentes sobre o tema, verificadas no cotidiano. (iii) Palestra Mediação no ‘Novo Normal’ - Demonstrar a aplicação
da mediação nos locais de trabalho. Discorrer sobre a aplicação de técnicas e ferramentas da mediação. Sinalizar a
importância da utilização de tais técnicas para melhoria das condições de trabalho, no que tange, principalmente, ao
tratamento em relação ao outro. (iv) Palestra A Revista Íntima em Visitantes de Estabelecimentos Prisionais:
Limitações Constitucionais e Implicações Processuais - Compreender os requisitos necessários para realização de
busca pessoal previstos na legislação processual. Compreender as alterações trazidas pela Lei nº 13.271/2016 e suas
consequências para os procedimentos de revista pessoal realizados em visitantes de estabelecimentos prisionais.
Conhecer as alternativas possíveis à revista íntima e sua constitucionalidade. Aprimorar a aplicação da jurisprudência
atual dos Tribunais Superiores a casos envolvendo apreensões de entorpecentes por meio de revista íntima. (v)
Palestra Principais Mudanças com a Nova Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021 - Apresentar aos servidores as
principais mudanças trazidas com a Nova Lei de Licitações e a aplicação prática que podem contribuir com a prestação
do serviço público.
PÚBLICO-ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS: 1000 (mil) vagas para a modalidade a distância.
Haverá emissão de certificado àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 9h de 4 de julho de 2022 às 18h de 29 de julho de 2022.
Para se inscrever os interessados deverão acessar a página da EJUS por meio da intranet > Servidores > Ver Mais
> EJUS > Sala de Alunos ou pelo site do Tribunal de Justiça na aba INSTITUCIONAL > ESCOLAS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A inscrição 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. As inscrições de estagiários devem ser solicitadas através dos e-mails de contato, após prévio cadastro no sistema
da EJUS: https://www.tjsp.jus.br/app/sige/cursos.
4. O servidor interessado poderá se inscrever para uma ou mais palestras na mesma oportunidade.
5. As palestras deverão ser acessadas no período de 8 a 31 de agosto de 2022.
6. Os inscritos receberão orientações e o link de acesso ao curso que serão enviados para o e-mail institucional ou
poderão
acessá-lo
na
plataforma
Moodle
da
EJUS
por
meio
do
endereço
eletrônico:
http://www.ejus.tjsp.jus.br/moodle/login/index.php.
7. O material de aula estará disponível em https://www.tjsp.jus.br/app/sige/sala/meus-cursos: Sala de Alunos >
Matrículas Realizadas > Material de Estudo.
8. 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.
9. Incorre no mesmo impedimento aquele que desistir da participação após o encerramento do período de inscrições.
10. Com exceção de ausências motivadas por caso fortuito ou força maior, não serão deferidas as justificativas por: a)
absoluta necessidade de serviço; b) exames e consultas médicas agendadas; e c) faltas compensadas e abonadas,
férias regulamentares, licenças e demais afastamentos previstos em lei.

11. As impugnações do bloqueio deverão ser pleiteadas no prazo de 10 dias corridos, contados a partir do envio do email de notificação do bloqueio.
12. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
PALESTRA 1
Tema: Aspectos Relevantes da Execução Penal.
Conteúdo programático: Exame criminológico. Perda dos dias remidos e fundamentação judicial. Progressão de
regime e frações. Extinção da punibilidade e multa. Poder geral de cautela na execução penal.
Palestrante: Rodrigo Francisconi Costa Pardal - Assistente Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Bacharel em Direito pela PUC/SP. Especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público e pela
Universidade de Salamanca. Mestre e Doutorando em Direito Penal pela PUC/SP.
PALESTRA 2
Tema: Procedimentos Administrativos Disciplinares no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo e suas recentes alterações.
Conteúdo programático: Direitos e Deveres do Servidor. Competência: diferenças entre Executivo e Judiciário.
Apuração Preliminar. Sindicância. Processo Administrativo Disciplinar. Recurso e Revisão. Principais alterações
promovidas pela Reforma Administrativa Estadual.
Palestrante: Guilherme Fernandes Barros - Coordenador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Graduado
em direito pela Universidade de São Paulo. Pós-graduado em gestão de pessoas pelo Instituto Alfa. Presidente da
Comissão Processante Permanente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Coordenador do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas da Vice-Presidência.
PALESTRA 3
Tema: Mediação no ‘Novo Normal’.
Conteúdo programático: Mediação. Um breve panorama histórico. Comunicação aplicada à mediação. Ferramentas e
técnicas, dentre outros. O ‘novo normal’ na volta aos trabalhos presenciais, após o período da pandemia. A aplicação
da mediação na rotina de trabalhos presenciais.
Palestrante: Wania Maria Fogliene - Escrevente Técnico Judiciário. Pós-graduada em Métodos de Solução de
Conflitos e Pós-graduada em Processo Civil (2015). Servidora do TJSP desde 02/08/1999. Varas Cíveis, Anexo Fiscal
da Fazenda Pública, Vara da Fazenda, Juizado Especial Cível e Criminal, atualmente lotada no 5º Ofício Cível da
comarca de Taubaté/SP. Plantão Ordinário e Extraordinário. Sala de audiências por mais de 10 anos – Vara da
Fazenda Pública, Jec e Jecrim e 4º Cível de Taubaté/SP. Instrutora em Mediação pelo CNJ em cursos de Capacitação
e Mediação e Conciliação Judicial e Extrajudicial, on-line e presencial; Instrutora/tutora e supervisora de estágio em
cursos de Capacitação em Mediação e Conciliação Judicial – EPM; Instrutora e Supervisora de estágio em curso de
Capacitação e Mediação Judicial e Extrajudicial em instituições habilitadas pelo Nupemec de São Paulo.
PALESTRA 4
Tema: A Revista Íntima em Visitantes de Estabelecimentos Prisionais: Limitações Constitucionais e Implicações
Processuais.
Conteúdo programático: O instituto da busca pessoal: requisitos processuais autorizadores. A revista íntima realizada
em visitantes de estabelecimentos prisionais: histórico da legislação e alterações trazidas pela Lei nº 13.271/2016. A
avaliação da constitucionalidade da revista íntima: aplicação da regra da proporcionalidade para avaliação de
alternativa à revista íntima. Aspectos processuais penais correlatos à revista íntima: evolução da jurisprudência dos
Tribunais Superiores em casos de apreensões de entorpecentes realizadas por meio de revista íntima e de revista com
escâneres corporais.
Palestrante: Bruna Rachel de Paula Diniz - Assistente Judiciário. Doutoranda e Mestra em Direito Penal, Medicina
Forense e Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Graduada pela Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) em 2014. Realizou intercâmbio acadêmico na Universidade
Nacional de Córdoba (Argentina) no ano de 2013 e foi bolsista do DAAD na Universitat Freiburg (Alemanha) no ano de
2017. Realizou Iniciação Científica no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Atualmente é professora de
Direito Penal na Universidade Ibirapuera (UNIB).
PALESTRA 5

Tema: Principais mudanças com a Nova Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021.
Conteúdo programático: Principais mudanças na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Vigência e aplicação.
Governança nas contratações públicas. Principais artefatos nas contratações públicas. Planejamento. Fase Interna.
Modalidades de licitação. Habilitação. Recursos. Procedimentos auxiliares. Processo sancionatório e a lei
anticorrupção.
Palestrante: Charles Diniz Vieira Junior - Diretor da Área de Contratações do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Bacharel em Direto pela Faculdades Integradas de Guarulhos – FIG/UNIMESP, pós-graduado em Direito
Público pela Uniasselvi e pós-graduado em Licitações e Contratos pela Unifael.
METODOLOGIA: Aulas expositivas, com apoio em slides e abertura de espaço para formulação de questões.
Clique aqui para efetuar sua inscrição

