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GAPRI promove palestra sobre locação com o Des. Gildo dos Santos  
 

O Grupo de Apoio ao Direito Privado - GAPRI - realizou, na última quinta 
feira, no GADE 23 de Maio, palestra com o Desembargador Gildo dos 
Santos, sobre os novos aspectos da Lei de Locação, tema que é da 
competência recursal específica da Subseção III da Seção de Direito 
Privado. Teve como debatedor o Desembargador Luis de Carvalho, 
integrante da Subseção. 

Além do palestrante e do debatedor, a mesa foi composta pelo presidente da 
Seção, Desembargador Fernando Antonio Maia da Cunha, pelo 
Desembargador Renato Sartorelli, e contou com a presença honrosa do 
Desembargador Laerte Nordi e do Desembargador Luis Tâmbara, ex-
presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

O evento lotou o auditório do GADE 23 de Maio, com Desembargadores, 
Assistentes e Escreventes dos gabinetes.  

O Desembargador Gildo dos Santos é aposentado do Tribunal de Justição 
do Estado de São Paulo e professor de Direito Processual Civil na 
UNISANTOS, Gildo dos Santos. Lançou neste mês de setembro, a 6ª edição 
da obra Locação e Despejo – Comentários à Lei 8.245/91, atualizada e 
ampliada de acordo com a Lei 12.112/2009, que modificou a Lei de 
Locações, a publicação tem o selo da Editora Revista dos Tribunais.    
 
A obra representa uma visão panorâmica sobre a interpretação da legislação 
vigente.  
“Na nova versão do livro tão esperado, o autor teve oportunidade de renovar 
posicionamento, dissipar dúvidas, enriquecer interpretações acerca das 
inovações, oferecendo aos leitores, que são os operadores do direito, e à 
literatura jurídica, valioso instrumento de consulta para desate dos litígios 
cada vez mais complexos da sociedade em mutação”, registra na publicação 
o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Demóstenes 
Miguelino Braga. 

O professor Gildo dos Santos é também consultor jurídico e conferencista, 
especialmente sobre temas de Direito Processual Civil, Direito Civil e 
Locações, além de ser colaborador em revistas especializadas e ter quase 
200 trabalhos publicados em jornais. 


