
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para a reedição do curso 
‘INVENTÁRIO E PARTILHA’, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 27 de janeiro de 2020, sob a 
coordenação de Walter Salles Mendes, coordenador da EJUS1, e Miguel da Costa Santos, chefe de seção judiciário da 
EJUS 1.2, que será realizado exclusivamente na modalidade a distância, no período de 8 de fevereiro a 8 de março 
de 2021.  
 
OBJETIVOS: Com o curso ‘Inventário e Partilha’ objetiva-se dar continuidade à política de aperfeiçoamento 
permanente dos servidores. Propiciar estudos sobre essa matéria, à luz da legislação, da doutrina e da jurisprudência. 
Rever conceitos e princípios advindos de diversas fontes do direito. Estudar seus principais aspectos, buscando facilitar 
e permitir a interpretação e o entendimento da aplicação teórica na vida prática cartorária, a partir da evolução 
jurisprudencial. 
 
PÚBLICOS-ALVO: Servidores lotados nas unidades judiciais, oficiais de justiça, assistentes jurídicos, assistentes 
judiciários e estagiários de nível superior do Tribunal de Justiça (TJSP). 
  
VAGAS OFERECIDAS: 1000 (mil) vagas para a modalidade a distância. 
 
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por 
cento) de frequência. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 9h de 1º de dezembro de 2020 às 18h de 29 de janeiro de 2021. 
 
Para se inscrever os interessados deverão acessar a página da EJUS por meio da intranet > Servidores > Ver Mais 
> EJUS > Sala de Alunos ou pelo site do Tribunal de Justiça na aba INSTITUCIONAL > ESCOLAS. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A inscrição 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. Os inscritos deverão aguardar o login e a senha de acesso que serão enviados para o e-mail institucional. 
 
4. O curso deverá ser acessado no período de 8 de fevereiro a 8 de março de 2021. 
 
5. Os alunos inscritos deverão acessar o curso na “Central de Vídeos” do site da EJUS, ou diretamente no seguinte 
endereço eletrônico: Media Center (nucleomedia.com.br). 
 
6. O material de aula estará disponível em https://www.tjsp.jus.br/app/sige/sala/meus-cursos: Sala de Alunos > 
Matrículas Realizadas > Material de Estudo. 
 
7. No caso de o servidor inscrever-se em atividades da EJUS e não obtiver aprovação e frequência igual ou superior a 
75%, ficará impedido de participar de outros cursos ou palestras, pelo prazo de 90 dias. 
 
8. Incorre no mesmo impedimento aquele que desistir da participação após o encerramento do período de inscrições. 
 
9. Com exceção de ausências motivadas por caso fortuito ou força maior, não serão deferidas as justificativas por: a) 
absoluta necessidade de serviço; b) exames e consultas médicas agendadas; e c) faltas compensadas e abonadas, 
férias regulamentares, licenças e demais afastamentos previstos em lei. 
 
10. As impugnações do bloqueio deverão ser pleiteadas no prazo de 10 dias corridos, contados a partir do envio do e-
mail de notificação do bloqueio. 
 
11. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
AULA 1 
 
Temas: Inventário Judicial – Aspectos Gerais. Conceito e formas de inventário judicial. Alvará. Partilha. Sobrepartilha. 
Distribuição e registro. Custas. Valor da causa. Base de cálculos das custas: monte-mor ou herança. Competência. 
Inventário conjunto (cumulação de inventários). Inventário negativo. Bens que não se inventariam. Ações referentes à 
herança. Petição de herança. Ações contra o espólio. Questões de alta indagação. Prazos de início e término do 
inventário. Férias forenses. Disposições comuns. Cautelares. Intervenção do Ministério Público. 
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Palestrante: Gabriela Kazue Ferreira Eberhardt Francisco – Doutora, mestra e bacharel em direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (Largo de São Francisco). Monitora do curso de pós-graduação em Processo 
Civil USP/AASP. Assistente jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
AULA 2 
 
Temas: Inventário Judicial – Processamento. Noções Gerais. Espécies de inventário judicial. Fases do inventário 
judicial. Pedido de abertura. Documentos. Legitimidade e prazo. O inventariante. Nomeação. Inventariante judicial. 
Inventariante dativo. O administrador provisório. Compromisso do inventariante. Atribuições do inventariante. Prestação 
de contas. Remoção e destituição do inventariante. Recurso da decisão que nomeia, remove ou destitui inventariante. 
Representação legal. Incapazes. Curador. Procurador. Primeiras declarações. Sonegados. Citações. Impugnações. 
Julgamento. Pedido para participar do inventário. Informações do Fisco. Recurso. Avaliações. Últimas declarações. 
Impostos. Certidões negativas fiscais. Colação de bens. Casos de dispensa de colação. Créditos e débitos. 
 
Palestrante: Gabriela Kazue Ferreira Eberhardt Francisco – Doutora, mestra e bacharel em direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (Largo de São Francisco). Monitora do curso de pós-graduação em Processo 
Civil USP/AASP. Assistente jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
AULA 3 
 
Temas: Imposto sobre a Transmissão de bens. Os impostos sobre a transmissão e suas espécies. Legislação sobre o 
imposto de transmissão. Imposto causa mortis. Conceito e origens. Fato gerador. Lei Estadual paulista n. 9.591/66. Lei 
Estadual paulista n. 10.705/2000. Isenção para pequenos valores. Doação, cessão de direitos e renúncia à herança. 
Responsabilidade pelo recolhimento. Base de cálculo, prazo e penalidades. Imposto progressivo. Constitucionalidade. 
Lei Estadual paulista n. 10.992/2001. Herança: Isenções. Alíquota e base de cálculo. Doação. Declaração eletrônica e 
intervenção da Fazenda. Vigência e aplicação do imposto: cada lei no seu tempo. Imposto inter vivos. Conceito e fato 
gerador. Alíquota. Relação do ITBI com o processo de inventário. Cálculo do imposto no inventário. Base de cálculo do 
imposto causa mortis. Imposto em caso de renúncia à herança. Imposto em caso de renúncia à meação. Procedimento 
do cálculo no inventário. Recurso. Cálculo e recolhimento do imposto nos arrolamentos. Imposto de renda. 
 
Palestrante: Eduardo Godinho - Mestre em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. 
Graduado por essa universidade, participou de atividades docentes na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em 2009 e 2010, na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito I e II, em auxílio ao Regente Professor Titular 
Doutor Tercio Sampaio Ferraz Jr. e ao Professor Doutor Samuel Rodrigues Barbosa. É Assistente Jurídico no Tribunal 
de Justiça de São Paulo. 
 
AULA 4 
 
Temas: Partilha. Noções. Requerimento e Deliberação sobre a partilha. Formas de partilha. Partilha amigável. 
Usufruto. Partilha judicial. Sentença. Formal de partilha. Recurso. Correção da sentença de partilha por erro de fato ou 
inexatidões materiais. Anulação, nulidade e rescisão da partilha. Garantia dos quinhões hereditários. Sobrepartilha. 
Substituição processual do espólio. 
 
Palestrante: Eduardo Godinho - Mestre em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. 
Graduado por essa universidade, participou de atividades docentes na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em 2009 e 2010, na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito I e II, em auxílio ao Regente Professor Titular 
Doutor Tercio Sampaio Ferraz Jr. e ao Professor Doutor Samuel Rodrigues Barbosa. É Assistente Jurídico no Tribunal 
de Justiça de São Paulo. 
 
AULA 5 
 
Temas: Arrolamento. Generalidades. Conceito. Modalidades. Normas subsidiárias. Arrolamento cautelar. Arrolamento 
Sumário. Conceitos e requisitos. Fases processuais. Eliminação de termos. Dispensa de avaliação. Credores do 
espólio – Decisão sobre avaliação. Recurso. Taxa judiciária – Valor da causa. Imposto de transmissão. Partilha 
amigável. Homologação da partilha – Formal. Esquema. Arrolamento comum. Conceitos e requisitos. Fases 
processuais. Plano de partilha. Avaliação dos bens. Julgamento da partilha. Esquema. Alvarás Judiciais. Conceito e 
espécies. Alvará incidental. Alienação de bens. Alvará em apenso. Alvará independente. Dispensa de alvará. Saldo de 
salários. FGTS. PIS/PASEP. Saldos bancários. Restituição de tributos. Seguro de vida. Pecúlio. Recurso. 
 
Palestrante: Gabriela Kazue Ferreira Eberhardt Francisco – Doutora, mestra e bacharel em direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (Largo de São Francisco). Monitora do curso de pós-graduação em Processo 
Civil USP/AASP. Assistente jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, com estudos de caso e de julgados, com apoio em slides. 
  

Clique aqui para efetuar sua inscrição 

https://www.tjsp.jus.br/app/sige/sala/meus-cursos

