Comunicado
A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA comunica a abertura de vagas para o 2º Núcleo de Estudos em Direito Digital, sob a
coordenação do Desembargador Luis Soares de Mello Neto e do Juiz Fernando Antônio Tasso.
PÚBLICO ALVO:
O Núcleo destina-se exclusivamente aos Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS:
30 (trinta) vagas na modalidade presencial
Ilimitado para magistrados que residam fora da capital
INSCRIÇÕES:
Período de inscrição: de 14 de março de 2019 a 14 de maio de 2019 .
Para se inscrever os interessados deverão:
1. Acessar o menu “Inscrições” no site da EPM, preencher o campo CPF e escolher o curso pretendido;
2. Na sequência preencher login e senha do correio eletrônico e seguir as instruções indicadas nas telas;
3. Após o envio da ficha de inscrição, será automaticamente remetido e-mail confirmando a inscrição.
4. Não será necessário efetuar a matrícula
A lista com os nomes dos Magistrados que participarão do “2º Núcleo de Estudos em Direito Digital” será publicada no Diário de Justiça
Eletrônico no dia 16 de maio de 2019.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A inscrição do interessado importará conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. 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 16/05/2019.
3. Também em relação ao envio de login e senha de acesso às aulas, os matriculados 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@ 2NED Digital – Dados de Acesso.
4. Os matriculados receberão 02 (duas) senhas:
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).
Senha de acesso à “sala de alunos” (não pode ser usada para acesso ao vídeo).
5. Os inscritos na modalidade a distância desde já ficam cientes de que não será computada frequência para aqueles que acessarem o
curso através de smartphones e/ou tablets, bem como daqueles que não acessarem a aula integralmente em até 48 horas do início da
transmissão.
6. Os inscritos na modalidade presencial desde já ficam cientes de que será computada frequência apenas com a assinatura na lista de
presença.
PROGRAMAÇÃO:
Reuniões: sextas-feiras
Período: 17/05/2019 a 17/04/2020.
Horário: das 09h00 às 12h00.
Local: Escola Paulista da Magistratura – sala: 43.
Datas previstas:
17 de maio de 2019
28 de junho de 2019
16 de agosto de 2019
20 de setembro de 2019
18 de outubro de 2019
29 de novembro de 2019
21 de fevereiro de 2020
20 de março de 2020
17 de abril de 2020
OBJETIVOS
O objetivo fundamental é a discussão acadêmica destinada à produção científica. De forma secundária, pretende-se a produção de
obras coletivas em formato físico e ou digital e sua divulgação por meio de seminários e debates.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada será a atribuição de tarefas aos integrantes do grupo para cumprimento no prazo de uma reunião a outra.
As tarefas serão relativas à leitura e seleção de julgados em conformidade ao tema investigado, competindo a apresentação na reunião
do grupo dos trabalhos realizados, encerrando, uma exposição (aula) acompanhada de uma abordagem crítica do tema e a discussão
dos caminhos de teoria geral do direito e de filosofia a serem seguidos em conformidade com os outros pesquisadores.
TEMAS DAS REUNIÕES e PALESTRANTES CONVIDADOS
1.Investigação digital em fontes abertas e validade da prova no processo - Guilherme Caselli de Araújo

2.A atuação jurisdicional no ambiente digital - Estudo de casos e soluções processuais - Walter Aranha Capanema
3.Direitos da personalidade, privacidade e a responsabilidade civil decorrente de sua violação no ambiente digital - Anderson
Schreiber
4.A LGPD – função e limites do consentimento - Bruno Ricardo Bioni
5.A LGPD e a Defesa do consumidor no ambiente virtual - Flávia Lefèvre
6.Plataformas digitais de mediação – Governança dos órgãos de Defesa do Consumidor - Luciano Beneti Timm
7.Cidades Digitais e o consumo dos serviços públicos Ronaldo Lemos
8.Identidade soberana e o RIC – O empoderamento do titular dos dados e o controle sobre os dados pessoais - Carl Amorim
9.Governo eletrônico no Brasil e no mundo – A questão do tratamento de dados pelo poder público - José Fernando Ferreira Brega

