
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o curso “ALIMENTOS E 
INVENTÁRIOS SOB O ENFOQUE DO DIREITO CIVIL E DO PROCESSO CIVIL”, aprovado pelo seu Conselho 
Técnico, em reunião de 31 de outubro de 2018, 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 no Auditório da Escola Judicial 
dos Servidores – EJUS, situado na Rua da Consolação, 1483, 8º andar – São Paulo/SP, no período de 9 a 30 de maio 
de 2019.  
 
OBJETIVOS: Com o curso ‘Alimentos e inventários sob o enfoque do direito civil e do processo civil’, 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 
os principais aspectos, buscando facilitar e permitir a interpretação e o entendimento da aplicação teórica na vida 
prática cartorária. 
 
PÚBLICOS-ALVO: Servidores lotados nas unidades judiciais, oficiais de justiça, assistentes jurídicos e assistentes 
judiciários do Tribunal de Justiça (TJSP) e servidores do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP). 
 
VAGAS OFERECIDAS:  
 
Capital: 120 (cento e vinte) vagas para a modalidade presencial. 
Interior: 1000 (mil) vagas para a modalidade a distância (acesso em tempo real – on-line ou em até 48 horas do início 
da transmissão). 
 
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 11h30 de 2 de abril às 18h de 2 de maio de 2019. 
 
Para se inscrever, os interessados deverão acessar, pela intranet, a SALA DE ALUNOS na página da EJUS, em 
SAIBA SOBRE, ou pelo site do Tribunal de Justiça, na aba INSTITUCIONAL - ESCOLAS. 
 
Servidores do Tribunal de Justiça Militar deverão encaminhar e-mail para ejus.capital@tjsp.jus.br, anotando no campo 
assunto o nome do curso ou palestra e, no corpo da mensagem, o nome completo, CPF/MF e e-mail institucional. 
 
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. Para o acesso ao curso oferecido na modalidade de ensino a distância (EaD), fica permitido o uso de 
computadores/equipamentos da unidade de trabalho.  
 
4. O servidor inscrito para o curso na modalidade EaD deve se programar para o momento da transmissão. 
Recomenda-se ligar a máquina com antecedência de 30 minutos do início da aula.  
 
5. Os inscritos na modalidade a distância deverão aguardar o login e a senha de acesso às aulas, que serão enviados 
para o e-mail institucional. 
 
6. O certificado de frequência/declaração de comparecimento deverá ser entregue ao superior imediato que 
providenciará os ajustes necessários no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 - entrada tarde - e 587 - 
saída antecipada. 
 
7. Aos servidores do TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR são reservadas vagas exclusivamente PRESENCIAIS. 
 
8. 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. 
 
9. Incorre no mesmo impedimento aquele que desistir da participação após o encerramento do período de inscrições. 
 
10. 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. 

11. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
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Data: 9/5/2019 (quinta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Temas: 1. Alimentos: conceito, espécies, características. 1.2 Renúncia ao direito pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro. 
1.3 Renúncia ao crédito pelo representante do incapaz. 2. Alimentos na guarda e na tutela do ECA. 3. Alimentos 
gravídicos: indícios de paternidade. 4. Alimentos após a maioridade civil: limites dos gastos com educação. 5. 
Alimentos na guarda compartilhada, alternada e unilateral. 6. Transmissibilidade hereditária do dever alimentar: 
obrigação do espólio ou dos herdeiros? 7. Forma de cálculo: base de incidência, percentual, índice de atualização, 
novas formas de trabalho, função da culpa, igualdade entre filhos. 8. Alimentos transitórios: duração. 9. Alimentos 
compensatórios: são alimentos? 10. Restituição dos alimentos: abuso de direito. 11. Desconsideração da 
personalidade jurídica entre pessoas físicas: quebra do sigilo fiscal e bancário. 12. Imposto de renda sobre alimentos. 
13. Padrastos e Madrastas: devem alimentos a enteados? 14. Alimentos após o divórcio ou dissolução de união 
estável: obrigação dos filhos ou do ex-cônjuge/ex-companheiro? 15. Alimentos em favor de animal de estimação. 
 
Data: 16/5/2019 (quinta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Temais: 1. Lei de Alimentos vs CPC/2015: Derrogação. 2. Ações: alimentos, revisão, oferta, exoneração e investigação 
de paternidade. 3. Competência: alimentos compensatórios na Vara de Família ou Cível? 4. Alimentos provisórios e 
definitivos. 5. Efeitos da majoração, diminuição ou exoneração de alimentos: termo inicial e eficácia retroativa. 6. 
Legitimidade ativa: maioridade, guarda de terceiro, conflito de interesse, Ministério Público. 7. Legitimidade passiva: 
litisconsórcio ou intervenção de terceiro nos alimentos devidos por avós. 8. Direito de regresso na solidariedade dos 
alimentos para idosos. 9. Valor da causa. 10. Gratuidade da Justiça: análise das condições financeiras do alimentado 
ou do representante legal? 11. Audiência de mediação e conciliação. 12. Contestação e reconvenção. 13. Provas: 
interceptação telefônica de menor é válida? 14. Ação rescisória: possibilidade e efeitos. 15. Execução: título executivo 
judicial e extrajudicial, competência. 16. Formas de coerção: multa, protesto, astreintes, suspensão de licença para 
dirigir. 17. Competência. 18. Possibilidade de parcelamento. 19. Justificativas de defesa: desemprego, pagamento in 
natura. 20. Prisão civil: prazo, regime prisional, tornozeleira eletrônica. 21. Expropriação de bens: bens penhoráveis e 
impenhoráveis. 22. Ação de prestação de contas. 
 
Data: 23/5/2019 (quinta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Temais: 1. Sucessão em razão da morte: introdução aos conceitos básicos. 2. Ordem de vocação hereditária. 3. 
Inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC pelo STF: equiparação do companheiro ao cônjuge. 4. Concorrência entre 
descendentes e cônjuge/companheiro: regime de bens. 5.  Concorrência entre ascendentes e cônjuge/companheiro. 6. 
Concorrência entre cônjuge e companheiro ou entre companheiros: famílias simultâneas. 7. Colaterais. 8. 
Multiparentalidade e herança. 9. Separação de fato. 10. Herdeiros por representação. 11. Direito real de habitação do 
cônjuge e do companheiro. 12. Cláusulas restritivas de propriedade: inalienabilidade, impenhorabilidade e 
incomunicabilidade. 
 
Data: 30/5/2019 (quinta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Temais: 1. Inventário e Arrolamento: competência, testamento e possibilidade de partilha extrajudicial. 2. Inventariante: 
nomeação, funções, remoção, prestação de contas, reembolso das despesas e inventariante dativo. 3. Gratuidade da 
justiça: possibilidade. 4. Primeiras declarações: quebra de sigilo fiscal e bancário. 5. Herança e meação: diferenças, 
cálculo, taxa judiciárias e ITCMD. 6. Previdência privada: dentro ou fora do inventário? 7. Citações e impugnações: 
habilitações de crédito, reconhecimento de união estável e questões de alta indagação. 8. Avaliação dos bens e cálculo 
do imposto. 9. ITCMD: valor venal ou valor venal de referência? 10. Colações: doação inoficiosa e redução 
testamentária. 11. Pagamento das dívidas. 12. Partilha: princípios da igualdade, comodidade e prevenção de litígio. 13.  
Formal de partilha. 14. Garantia de quinhões. 15. Anulação, rescisão, nulidade e inexistência jurídica da partilha. 16. 
Sobrepartilha. 17: Ação de sonegados. 18. Alvarás e inventários que não terminam. 
 
PALESTRANTE: Heros Elier Martins Neto – Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da USP em 2009. 
Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, aprovado em 13/2/2015. Extensão Universitária em Direito 
de Família e Sucessões na Escola Paulista de Magistratura (em curso). Foi assistente jurídico do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. É professor de Direito Privado. Em 2015, ministrou aulas no Curso de Direito Civil da EJUS. 
 
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, com estudos de caso e de julgados, com apoio em slides, envio de 
apostila/artigos aos alunos, abertura de espaço para discussão dos temas com o público-alvo, inclusive com a 
possibilidade de envio de perguntas escritas ao professor, que versará sobre os questionamento ao final da aula ou no 
seu decorrer ou, ainda, enviará resposta por e-mail, conforme melhor convier ao curso. 
  
LOCAL: Auditório da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado na Rua da Consolação, 1483 – 8º andar - São 
Paulo/SP, próximo ao metrô Higienópolis-Mackenzie (Linha 4 – Amarela). 
 
 

Clique aqui para efetuar sua inscrição 

 

http://www.tjsp.jus.br/epm/sige/siteselecionainscricao.aspx

