
Edital 
 
A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA comunica a abertura de vagas para o Evento de Apresentação da Coordenadoria de 
Área de Direito Bancário, sob a coordenação dos Desembargadores Roberto Nussinkis Mac Cracken e Alberto Gosson Jorge Junior, 
a ser realizado na Escola Paulista da Magistratura, Auditório Desembargador Geraldo Amaral Arruda, no dia 12 de abril de 2022. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
Tema da aula: Apresentação da Coordenadoria 
Palestrantes convidados: Doutor Cristiano de Oliveira Lopes Cozer (Procurador-Geral do Banco Central do Brasil), Doutor Isaac 
Sidney Menezes Ferreira (Presidente da FEBRABAN) e Doutor Marcos Raiser (Diretor Financeiro e Ex-Presidente da Comissão de 
Direito Bancário do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP) 
Data e horário: 12/04/2022, das 10h00 às 12h00 
Local: Escola Paulista da Magistratura – Rua da Consolação, 1.483, São Paulo-SP, Auditório Desembargador Geraldo Amaral Arruda 
(piso Consolação) 
 
Serão observados todos os protocolos sanitários que se impõem em razão da pandemia, incluindo o distanciamento 
obrigatório dos participantes, exigência de comprovação de vacinação em dia e obrigatoriedade do uso de máscaras, e não 
será admitida a entrada de pessoas não matriculadas nos termos deste edital. 
 
PÚBLICO ALVO: 
Magistrados, servidores e assistentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e demais interessados. 
 
VAGAS OFERECIDAS: 
50 (cinquenta) vagas para participação presencial 
800 (oitocentas) vagas na modalidade a distância 
 
 
NÃO SERÃO EMITIDOS CERTIFICADOS OU ATESTADOS referentes à participação neste evento. 
 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS – 14 de março a 04 de abril de 2022 
 
Para a modalidade presencial, os interessados deverão observar os procedimentos de 1) inscrição e 2) matrícula. 
Os inscritos na modalidade a distância serão matriculados automaticamente. 
 
Procedimento de inscrição: 
 
1. Acessar o endereço https://www.tjsp.jus.br/app/sige/cursos/epm e clicar em Evento de Apresentação da Coordenadoria de Área 
de Direito Bancário; 
2. Na página do curso, clicar no botão “Realizar Login”; 
3. Na sequência: 
 
a) Magistrados, servidores e assistentes do TJSP – deverão clicar no botão “Entrar com @tjsp.jus.br”, preencher e-mail e senha do 
correio eletrônico; 
- Após o login realizado, escolher a modalidade e clicar em “Inscrever-se”; 
- Preencher as informações seguindo instruções apresentadas em tela e confirmar sua inscrição. 
 
b) Demais interessados – deverão entrar com sua conta de usuário externo existente (indicando e-mail e senha previamente 
cadastrados) OU criar uma conta de usuário externo (clicando em “Inscrever-se agora”); 
- Após o login realizado, escolher a modalidade e clicar em “Inscrever-se”; 
- Preencher as informações seguindo instruções apresentadas em tela e confirmar sua inscrição. 
 
4. Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, oportunamente, será remetido e-mail confirmando a inscrição; 
 
Procedimento de matrícula (apenas para a modalidade presencial): 
 
Após a inscrição, respeitando o prazo acima discriminado, para finalizar o procedimento de matrícula, o inscrito para a modalidade 
presencial deverá enviar as cópias digitalizadas dos documentos abaixo relacionados para o e-mail epmmerecimento@tjsp.jus.br, 
especificando o nome do evento (Evento de Apresentação da Coordenadoria de Área de Direito Bancário) no assunto da mensagem 
até o dia 04/04/2022, impreterivelmente. Não serão aceitos documentos enviados após essa data. 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA (apenas modalidade presencial): 
 
Magistrados, servidores e assistentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Certificado Nacional de Vacinação Covid-
19 em dia; 
Demais interessados: Documento de identificação com foto (CPF e RG) e Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em dia. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A inscrição do candidato importará em conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. Para os inscritos na modalidade presencial, a não entrega ou não envio da documentação exigida dentro do prazo estipulado para 
matrículas (período de inscrições e matrículas: entre os dias 14 de março e 04 de abril de 2022) implicará o cancelamento da vaga. 
Para a modalidade presencial, a matrícula será efetivada por ordem cronológica de envio de documentos, respeitado o número de 
vagas disponibilizadas: 50 (cinquenta) para a modalidade presencial. 
 
3. Os inscritos na modalidade a distância serão matriculados pela secretaria, respeitado o número de vagas disponibilizadas: 800 
(oitocentas) para a modalidade a distância. 



 
4. Após a efetivação da matrícula, o aluno receberá, oportunamente, mensagem de confirmação de matrícula no e-mail informado na 
ficha de inscrição, até o dia 11 de abril de 2022 (às 23h59). 
 
5. Todas as orientações necessárias à participação no curso serão enviadas após a matrícula, até o dia 11 de abril de 2022 (às 23h59), 
de acordo com a modalidade a que o aluno estiver vinculado (presencial ou a distância). 
 
6. Não haverá registro de presença e não serão emitidos atestados ou certificados aos participantes. 
 
7. Com relação à frequência do servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na unidade de trabalho, cabe ao seu superior 
imediato providenciar os ajustes no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 (entrada tarde), 587 (saída antecipada) e 588 
(ausência). 


