EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o curso “GÊNESE DOS
PRECEDENTES JUDICIAIS NO DIREITO BRASILEIRO”, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 26 de
junho de 2019, 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 Paulista da Magistratura, situado na Rua da
Consolação, 1483, 1º andar – São Paulo/SP, no período de 1º a 22 de outubro de 2019.
OBJETIVOS: Com o Curso Gênese dos Precedentes Judiciais no Direito Brasileiro, objetiva-se dar continuidade à
política de aperfeiçoamento permanente dos servidores. A partir da base doutrinária e jurisprudencial, apresentar uma
visão prática do conteúdo, refletir sobre a origem dos precedentes no direito brasileiro e sobre a aplicação prática dos
precedentes no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de apresentar exemplos de como são formados os
precedentes judiciais em busca de eficiência na prestação jurisdicional. Objetiva-se, também, aperfeiçoar a capacidade
analítica processual dos servidores, indicar fontes e boas estratégias para a atualização permanente dos servidores no
que respeita aos precedentes.
PÚBLICOS-ALVO: Assistentes jurídicos, assistentes judiciários e demais servidores que elaboram minutas de
decisões judiciais.
VAGAS OFERECIDAS:
Capital: 100 (cem) vagas para a modalidade presencial.
Interior: 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 11h30 de 20 de agosto às 18h de 20 de setembro de 2019.
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. O acesso à aula na modalidade de ensino a distância (EaD) poderá ser em tempo real (on-line) ou em até 5 dias
corridos do início da transmissão, permitido o uso de computadores/equipamentos da unidade de trabalho.
4. Os inscritos na modalidade a distância deverão aguardar o login e a senha de acesso que serão enviados para o email institucional.
5. 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.
6. 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.
7. Incorre no mesmo impedimento aquele que desistir da participação após o encerramento do período de inscrições.
8. 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.
9. As impugnações do bloqueio deverão ser pleiteadas no prazo de 10 dias corridos, contados a partir do envio do email de notificação do bloqueio.
10. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 1º/10/2019 (terça-feira)
Horário: das 9h às 12h
Temas: Introdução. Conceitos basilares: jurisprudência, precedente judicial vinculante e verbete de súmula. O sistema
romano-germânico (civil law) e o sistema jurídico anglo-saxão (common law). Um breve apanhado do direito
comparado. O sistema jurídico norte-americano. O modo de formação do precedente construído pelos juízes
estadunidenses. Análise prática (caso 1).

Palestrante: Vanderlei Garcia Junior - Doutorando em Direito pela PUC/SP. Mestre em Direito pela FADISP e pela
Università Degli Studi di Roma II. Especialista em Direito Processual Civil pela EPM/SP, com capacitação para o ensino
no magistério superior. Pós-graduado em Direito Privado pela FDDJ/SP. Bacharel em Direito pela Universidade de
Ribeirão Preto - UNAERP/SP. Professor da graduação em Direito da UNINOVE e da FADISP. Professor curador e
titular do programa de pós-graduação da Universidade Presbiteriana MACKENZIE. Professor convidado do programa
de pós-graduação da Escola Paulista de Direito - EPD. Professor de cursos preparatórios para concursos públicos e
Exame da Ordem. Membro e Secretário Geral da Comissão Permanente de Estudos de Processo Constitucional do
Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP. Membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP e do
Centro de Estudos Avançados de Processo – CEAPRO. Assistente Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Palestrante, autor de livros e artigos jurídicos.
Data: 8/10/2019 (terça-feira)
Horário: das 9h às 12h
Temas: A origem e a operacionalização do sistema de precedentes judiciais vinculantes no Brasil. A importação de
modelos. O sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. A mens legis do CPC com o
sistema de precedentes. A vinculação aos precedentes no direito brasileiro. Eficiência na prestação jurisdicional.
Análise prática do modo de formação do precedente pelos juízes brasileiros (caso 2).
Palestrante: Vanderlei Garcia Junior.
Data: 15/10/2019 (terça-feira)
Horário: das 9h às 12h
Temas: As regras estruturantes da uniformização da jurisprudência. A modulação temporal dos efeitos das decisões. A
mudança na composição das cortes e a superação de um precedente são um risco à segurança jurídica?
Desdobramentos processuais advindos do cancelamento/superação de uma súmula ou precedente. Súmula fundada
em lei revogada. Análise prática da aplicação de precedentes pela primeira instância (caso 3).
Palestrante: Reginaldo Boraschi - Assistente Jurídico do TJSP. Professor universitário desde o ano de 2009
(graduação e pós-graduação), leciona Direito Civil, Direito Processual Civil e Prática Jurídica na Universidade Paulista
(Unip), Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e Universidade Ibirapuera (Unib). Professor convidado da Escola
Superior da Advocacia, Ordem dos Advogados do Brasil, Centro Universitário Barão de Mauá e Unifeg. Autor da
Revista dos Tribunais. Produção de livro jurídico, artigos publicados trimestralmente e redação de coletânea para
publicação a partir de 2017. Aluno ouvinte do Doutorado (PUC-SP). Mestre em Direito (PUC-SP). Concluiu o curso de
formação para Professores de Direito (FGV-SP). Especialista em Direito Público, com habilitação em magistério
superior (Faculdade Damásio de Jesus). Graduado em Direito (Unifeob).
Data: 22/10/2019 (terça-feira)
Horário: das 9h às 12h
Temas: A relevância da organização e da gestão de precedentes. Análise prática da aplicação de precedentes (caso
4). Boas estratégias adotadas para a racionalização de julgamentos. O banco nacional de dados (Res. nº 235 de
13/7/2016, do CNJ). Em quais fontes o servidor deve buscar informações sobre precedentes judiciais vinculantes para
manter-se atualizado?
Palestrante: Reginaldo Boraschi.
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, com estudo da formação de precedentes judiciais, com apoio em slides,
disponibilização prévia de apostila/artigo aos participantes e espaço para discussão dos temas com os públicos-alvo,
inclusive com a possibilidade de envio de perguntas escritas ao professor, que versará sobre os objetos de
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 Paulista da Magistratura – EPM, situado na Rua da Consolação, 1483 – 1º andar - São
Paulo/SP, próximo ao metrô Higienópolis-Mackenzie (Linha 4 – Amarela).
Clique aqui para efetuar sua inscrição

