
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que realizará a palestra on-line ‘O REGIME JURÍDICO 
EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO (LEI Nº 14.010/2020)’, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião virtual de 
30 de junho 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 realizada no dia 23 de julho de 2020. 
 
OBJETIVOS: Propiciar estudos sobre a nova lei, em razão de sua importância prática. Analisar os principais aspectos 
de aplicabilidade em decisões judiciais.  
 
PÚBLICOS-ALVO: Servidores lotados nas unidades judiciais, oficiais de justiça, assistentes jurídicos, assistentes 
judiciários do Tribunal de Justiça (TJSP) e estagiários de nível superior. 
 
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: 23/07/2020 (quinta-feira)  
Horário: das 10h às 12h 
Tema: O Regime Jurídico Emergencial e Transitório (Lei nº 14.010/2020) 
Conteúdo programático: 1 – Aspectos gerais do RJET. 2 – Prescrição e decadência. 3 – Impactos nas relações 
contratuais e os vetos da Presidência da República. 4 – Os reflexos nos direitos dos consumidores. 5 – Reflexos do 
RJET nas relações condominiais. 6 – Impactos no direito de família e das sucessões. 
 
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 de 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. 
 
METODOLOGIA: Aula expositiva, com apoio em slides e abertura de espaço para formulação de questões. 
 

Clique aqui para acessar o evento 
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