
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a COORDENADORIA DE APOIO AOS SERVIDORES, 
comunica que realizará a palestra on-line ‘EFEITOS DA PANDEMIA (COVID19) NAS RELAÇÕES LOCATÍCIAS’, 
aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião virtual de 17 de novembro de 2020, sob a coordenação do 
desembargador Antonio Carlos Mathias Coltro, no dia 30 de novembro de 2020.   
 
OBJETIVOS: Apresentar considerações gerais (enquadramento fático e jurídico do tema) e discutir os reflexos da 
pandemia nas locações residenciais e nas locações comerciais/não residenciais.  
 
PÚBLICOS-ALVO: Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
VAGAS OFERECIDAS: 10.000 (dez mil) vagas para a modalidade a distância.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A participação 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. A palestra será realizada via Microsoft Teams, com acesso em tempo real. 
 
4. Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência. 
 
5. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Data: 30/11/2020 (segunda-feira)  
Horário: das 10h às 12h 
Tema: Efeitos da pandemia (COVID19) nas relações locatícias. 
Conteúdo programático: Considerações gerais (enquadramento fático e jurídico do tema). Reflexos nas locações 
residenciais. Reflexos nas locações comerciais/não residenciais. Debates - Considerações finais. 
 
PALESTRANTE: Luis Fernando Nishi - Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1982). Aprovado no 
151º Concurso de Ingresso na Magistratura no ano de 1985. Atualmente é Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo desde 2010, integrante da 32ª Câmara de Direito Privado e 2ª Câmara Reservada ao Meio 
Ambiente, Professor da Pontifícia Universidade Católica e das Faculdades Integradas Rio Branco, Membro do 
Conselho Consultivo, Orientador e Fiscal da Associação Paulista de Magistrados biênio 2014/2015 e 2016/2017, Vice-
Presidente no ano de 2014 e Presidente eleito para o ano de 2015 do Conselho da APAMAGIS.  
 
METODOLOGIA: Aula teórico-expositiva, com o uso de slides, abertura de espaço para discussão do tema com o 
público-alvo, inclusive com a possibilidade de envio de perguntas ao palestrante.  
  

Clique aqui para acessar o evento 
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