EDITAL
ESPECÍFICO PARA O PÚBLICO INTERNO (MAGISTRADOS DO TJSP E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DO TJSP)
Republicado para inclusão de vagas na modalidade à distância
A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA comunica que, inobstante a publicação do edital de matrículas para o público externo,
continuam abertas as inscrições para o público interno (magistrados do TJSP e funcionários ativos do TJSP) para o Ciclo de Palestras
“O Impacto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas Lides Forenses – Dilemas práticos – Uma abordagem comparativa
à GDPR europeia”, sob a coordenação do Desembargador Luís Soares de Mello Neto e do Juiz Fernando Antonio Tasso, a ser
realizado na Escola Paulista da Magistratura, Auditório do 3º Andar, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018.
OBS.: NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO PARA O PÚBLICO EXTERNO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
GERAÇÃO DE BOLETOS PELO BANCO DO BRASIL COM ANTECEDÊNCIA E A NECESSIDADE DE PRAZO PARA
DISPONIBILIZAÇÃO DOS BOLETOS.
PROGRAMAÇÃO:
Dia 26/11/2018 – segunda-feira
08h45 às 09h00 – Abertura
DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO
09h00 às 10h00 – Um panorama atual do Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados (GDPR) – Os desafios da sua
aplicação na Europa e perspectivas
PROFESSOR SANDRO DI MINCO
10h00 às 10h15 – Intervalo
10h15 às 11h15 – A Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/18 – Primeiras impressões e constatações de sua
aplicabilildade no âmbito público.
DESEMBARGADOR RUBENS RIHL
11h15 às 12h00 – Debate: Qual o impacto e o que muda no âmbito jurisdicional?
Mediador: JUIZ FERNANDO ANTONIO TASSO

Dia 27/11/2018 – terça-feira
09h00 às 10h00 – A tutela dos direitos da personalidade no mundo globalizado e cibernético.
PROFESSORA MARIA CRISTINA DE CICCO
10h00 às 10h15 – Intervalo
10h15 às 11h15 – A tutela dos direitos da privacidade e proteção de dados no processo civil.
JUIZ GILSON DELGADO MIRANDA
11h15 – 12h00 – Debate: A tutela da hiperhiposuficiência do consumidor no controle do tratamento de seus dados.
Mediador: DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO GARBI

PÚBLICO ALVO: Magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo e Funcionários do Tribunal de Justiça de São Paulo ativos.
VALOR A PAGAR: GRATUITO PARA O PÚBLICO INTERNO (MAGISTRADOS E FUNCIONÁRIOS DO TJSP)
VAGAS ADICONAIS OFERECIDAS PARA O PÚBLICO INTERNO (MAGISTRADOS E FUNCIONÁRIOS DO TJSP):
47 (quarenta e sete) vagas na modalidade presencial; para registro de frequência, é imprescindível a assinatura da lista de presença.
200 (duzentas) vagas na modalidade presencial; para registro de frequência, é imprescindível a assinatura da lista de presença.
LOCAL: Escola Paulista da Magistratura – Rua da Consolação, 1.483, São Paulo-SP, Auditório do 3º andar
DATAS DAS AULAS: 26 e 27 de novembro de 2018.
HORÁRIO: das 09h00 às 12h00 horas.
Haverá emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que contarem com 100% (cem por cento) de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES ESPECÍFICO PARA O PÚBLICO INTERNO (MAGISTRADOS TJSP E FUNCIONÁRIOS DO TJSP):
1. Público interno (funcionários ativos do TJSP e Magistrados do TJSP) – de 08 a 20 de novembro de 2018.
Obs.1: Não há possibilidade de inscrição para o público externo, tendo em vista a necessidade de geração de boletos pelo Banco do
Brasil com antecedência e a necessidade de prazo para disponibilização dos boletos.
Obs.2: O edital de matrículas para o público externo está sendo publicado concomitantemente a este edital.

Para se inscrever, os interessados (magistrados do TJSP e funcionários ativos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)
deverão:
1. Acessar o menu “Inscrições” no site da EPM (www.epm.tjsp.jus.br), preencher o campo CPF e escolher Ciclo de Palestras “O
Impacto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas Lides Forenses – Dilemas práticos – Uma abordagem comparativa à
GDPR europeia”;
2. Na sequência:
a) Funcionários do TJSP e Magistrados do TJSP – deverão preencher login e senha do correio eletrônico e seguir as instruções
indicadas nas telas;
4. Escolher a modalidade desejada.
5- Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, oportunamente, será remetido e-mail confirmando a inscrição;
OBS.1: NÃO HÁVERÁ PERÍODO DE MATRÍCULA, POR SE TRATAR DE EDITAL ESPECÍFICO PARA O PÚBLICO INTERNO
(MAGISTRADOS DO TJSP E FUNCIONÁRIOS DO TJSP).
OBS.2: OS INSCRITOS (MAGISTRADOS TJSP E FUNCIONÁRIOS DO TJSP) SERÃO MATRICULADOS AUTOMATICAMENTE.

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 do Estado de São Paulo 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 (destacando-se o § 2º que
diz o seguinte: “§ 2º – No caso do servidor inscrever-se em cursos na Escola Paulista da Magistratura e não obtiver aprovação
e frequência igual ou superior a 75%, ficará impedido de participar de outros cursos gratuitamente, pelo prazo de um ano”).
3. Não será permitida alteração da modalidade escolhida (presencial ou à distância) após o envio da ficha de inscrição.
4. Após a efetivação da matrícula, o aluno receberá mensagem de confirmação de matrícula no e-mail informado na ficha de inscrição
até o dia 25/11/2018 (às 23h59), contendo login e senha de acesso à seção “Sala de Alunos” do site da Escola Paulista da
Magistratura, onde poderá obter informações pertinentes ao curso.
5. Os matriculados na modalidade à distância deverão aguardar o login e senha de acesso às aulas, que serão enviados para o e-mail
informado na ficha de inscrição até o dia 25/11/2018 (às 23h59).
6. Os alunos inscritos na modalidade à distância deverão acessar a palestra na “Central de Vídeos” do site da EPM, ou diretamente no
seguinte endereço eletrônico: http://www.nucleomedia.com.br/tjsp-epm
7. Os inscritos na modalidade à distância receberão 02 (duas) senhas:
I – Senha de acesso à aula on-line, que, caso necessário, poderá ser recuperada no ícone “esqueci minha senha”, localizado
dentro da própria tela de transmissão. A senha será novamente encaminhada ao seu e-mail de contato (login).
II – Senha de acesso à “sala de alunos” (não pode ser usada para acesso ao vídeo).
8. Também em relação ao envio de login e senha de acesso às aulas, os inscritos na modalidade à distância deverão observar que o
assunto do e-mail remetente será, salvo alteração posterior à publicação deste edital, o seguinte: Bro@dneeds & NucleoMedi@ 1LGP – Dados de Acesso.
9. Os inscritos na modalidade presencial receberão apenas senha de acesso à “sala de alunos”.
10. Os alunos inscritos na modalidade à distância só terão computada a frequência se assistirem integralmente à aula dentro do
período de 48 horas, contado do horário previsto para o seu início.
11. 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.
12. Os alunos inscritos na modalidade presencial desde já ficam cientes de que será computada presença apenas com a assinatura
nas listas de presença.
13. Em relação ao uso da garagem, inobstante o envio do cartão de estacionamento, as vagas não integram o preço do curso e não
serão liberadas no período de 03/10/2018 a 18/01/2019 devido ao Curso de Iniciação Funcional, sendo a garagem de uso exclusivo
dos magistrados.
14. Com relação à frequência do servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na unidade de trabalho, cabe ao superior
imediato providenciar os ajustes no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 (entrada tarde) e 587 (saída antecipada).

