
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o curso ‘TEMAS 
RELEVANTES SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL’, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 27 de 
novembro 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 do Gade 23 de Maio, situado na Rua Conde de 
Sarzedas, nº 38, piso intermediário – São Paulo/SP, no período de 5 de março a 2 de abril de 2020.  
 
OBJETIVOS: Com o curso ‘Temas Relevantes sobre Responsabilidade 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 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) e servidores do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo (TJMSP). 
  
VAGAS OFERECIDAS:  
 
Capital: 90 (noventa) 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 27 de janeiro de 2020 às 18h de 27 de fevereiro de 2020. 
 
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. 
 
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. 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 e-
mail 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. Aos servidores do TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR são reservadas vagas exclusivamente PRESENCIAIS. 
 
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:  
 
Data: 5/3/2020 (quinta-feira)  
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Horário: das 9h às 12h 
Temas: Por danos decorrentes do transporte: Introdução. O contrato de transporte. Contrato de transporte e 
legislação aplicável. Conflitos entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Transporte cumulativo e 
solidariedade. Transporte de pessoas e responsabilidade por danos. Danos à bagagem e extravio. Excludentes de 
responsabilidade. Força maior. Conduta da vítima. Fato de terceiro. Cláusula excludente da obrigação de indenizar. 
Transporte gratuito. Transporte de coisas. Transporte rodoviário de cargas. Transporte aéreo. Atraso de voo. Perda ou 
extravio de bagagem. Danos a terceiros. Acidente aéreo. Overbooking. Considerações finais. 
Palestrante: Jonas Felipe da Silva - Bacharel em Direito pela Universidade São Judas Tadeu/SP. Especialista em 
Direito Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura. Escrevente em 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. 
 
Data: 12/3/2020 (quinta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Temas: No compromisso de compra e venda: O contrato preliminar. O compromisso de compra e venda como 
contrato preliminar impróprio. O direito real de promitente comprador. Os regimes jurídicos do compromisso de compra 
e venda. As prestações principais, acessórias e os deveres laterais de conduta assumidos pelas partes no 
compromisso de compra e venda. As obrigações do promitente comprador. O dever de consentir na celebração do 
contrato definitivo. O pagamento do preço. A mora. A resolução. A cláusula penal. As benfeitorias e acessões. As 
obrigações do promitente vendedor. O dever de consentir na celebração do contrato definitivo. A adjudicação 
compulsória. A entrega da posse. A documentação relativa ao imóvel. Questões polêmicas mais frequentes sobre o 
compromisso de compra e venda. A outorga uxória. O condomínio edilício. A responsabilidade pelo fato da coisa. 
Palestrante: Jairo Postal Junior - Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(2018). Professor de Direito Civil e de Direito Empresarial na Universidade São Judas Tadeu. Assistente jurídico do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
Data: 19/3/2020 (quinta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Temas: Nos contratos de construção, empreitadas e incorporações: Introdução: função social do contrato que 
versa sobre construção. Empreitadas e incorporações. O controvertido art. 618 do CC e a responsabilidade contratual 
decorrente de vícios e defeitos da construção. Situações reais e comentários sobre os julgados respectivos. 
Interrupção da obra e os riscos do abandono: a posição do empreiteiro. A solidariedade entre empreiteiro e engenheiro 
pelos danos decorrentes de defeitos na construção. Expectativa de que uma nova era se descortine a partir das 
indenizações por danos morais. Considerações finais. 
Palestrante: Jairo Postal Junior - Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(2018). Professor de Direito Civil e de Direito Empresarial na Universidade São Judas Tadeu. Assistente jurídico do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
Data: 26/3/2020 (quinta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Temas: Na área bancária: Introdução. Função e importância dos bancos e os reflexos da atividade da 
responsabilidade civil. Responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual ou aquiliana. As novas vertentes 
da responsabilidade civil. O fator violência e os incidentes com as portas giratórias e detectoras de metais, produzindo 
bloqueio de acesso, com constrangimento aos consumidores. Assaltos no interior das agências e em estacionamentos. 
A questão de assaltos e mortes nos caixas eletrônicos instalados fora do âmbito das agências ou em ruas e 
logradouros públicos. O problema da prova de furtos e roubos anônimos ou sigilosos. Abertura de contas correntes 
com documentos falsos. Pagamento de cheques falsificados e adulterados. O saque eletrônico fraudulento. Sequestro 
relâmpago. Cartão clonado. A reponsabilidade dos bancos pela repercussão dos financiamentos que liberam para seus 
clientes. Considerações finais. 
Palestrante: Luiz Felipe Rossini - Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Direito 
Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura, Mestre pela Universidade Nove de Julho. É professor de Direito 
Civil e Teoria Geral do Direito na Universidade Nove de Julho – Uninove. É assistente judiciário do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, lotado na 3ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Guarulhos. 
 
Data: 2/4/2020 (quinta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Temas: Nas atividades de ensino privadas: Considerações iniciais. Pressupostos e fundamentos da 
responsabilidade civil. Obrigações de meio e de resultado. Distinção fundamental. Natureza da obrigação da instituição 
de ensino privada de domínio do conhecimento pelo aluno. Aplicação prática da distinção entre obrigações de meio e 
de resultado nas obrigações das instituições de ensino privadas. Obrigações de meio. Obrigações de resultado. 
Responsabilidade dos alunos e de seus representantes legais perante a instituição de ensino. Considerações finais. 
Palestrante: Rodrigo Martiniano Tardeli - Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação "Stricto Sensu" da 
Universidade "Nove de Julho" - UNINOVE. Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (2001) e pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade de Franca (2004). 
Professor-adjunto da Universidade Nove de Julho - UNINOVE. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em 
História do Direito, Direito Canônico, Direito Privado e Direito Civil. É 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, 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 aos professores, para resposta ao final da aula ou no seu decorrer ou, 
ainda, por e-mail, conforme melhor convier ao curso. 



 

  
LOCAL: Auditório do Gade 23 de Maio, situado na Rua Conde de Sarzedas, nº 38, piso intermediário – São Paulo/SP. 
 

Clique aqui para efetuar sua inscrição 

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

