
 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal 

 
PORTARIA GFD N.º 278, de 03 de maio de 2019. 

 

Designa membro do corpo docente para representar 
a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 
no âmbito dos Tribunais Superiores, e dá outras 
providências. 

 
   O PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor 
da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei; 
 
   Considerando que, dentre os objetivos institucionais da Faculdade, 
estão o estabelecimento de convênios com outras entidades ou órgãos públicos para a 
consecução de seus fins, o incentivo e a divulgação da pesquisa e a cooperação com a 
comunidade; 
 
   Considerando que os Tribunais, compreendidos como espaços de 
justiça, exercem importante papel de contribuição à sociedade e para a formação do 
estudante de Direito; 
 
   Considerando a necessidade de fortalecer, sob o aspecto acadêmico, 
o vínculo com órgãos do Poder Judiciário, como importantes agentes no processo de 
composição do Direito; 
 
   Considerando a previsão do artigo 7.º, incisos XVI e XIX, da Lei 
Municipal n.º 6.155, de 30 de setembro de 2011, bem como dos artigos 6.º, inciso IV e 94, 
incisos VII e XII, do Regimento desta Autarquia; 
 
   RESOLVE: 
 
   I- Designar o Prof. Carlos Eduardo Cauduro Padin para representar 
a Faculdade, como instituição de ensino jurídico, no âmbito dos Tribunais Superiores, para 
fins de formalização de convênios, parcerias e demais instrumentos congêneres; 
implementação de mecanismos de pesquisas e estudos; idealização e realização de 
palestras e outros eventos jurídicos; proposição de demais medidas de interesse do ensino 
prestado por esta Autarquia. 
 
   II- O disposto no inciso I não abrange a assinatura dos instrumentos 
destinados à consecução das medidas eventualmente ajustadas entre os partícipes. 
 
   III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
São Bernardo do Campo, 03 de maio de 2019. 

 
 
 

PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 
Diretor 

 
 
 
 
Registrada neste gabinete (GFD 1.1) e na mesma  
data acima publicada no site institucional. 
 
 
 
Mauro Pardelli Colombo 
Assessor de Diretoria 


