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Curso	  sobre	  Processo	  Coletivo	  e	  Precedentes	  Judiciais:	  
perspectivas	  crítica	  e	  comparada	  

	  
Corpo	  Docente:	  Prof.	  Antonio	  Gidi	  –	  Professor	  na	  Faculdade	  de	  Direito	  da	  Universidade	  de	  
Syracuse	   (New	  York).	  Membro	  da	  Comissão	  de	  Redação	   Legislativa	   da	   lei	   de	   processos	  
coletivos	  do	  Senado	  da	  República	  (México).	  Mestre	  e	  Doutor	  pela	  PUC-‐SP	  e	  Doutor	  pela	  
Universidade	  da	  Pensilvânia.	  Professor	  Colaborador	  do	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  
Direito	  da	  UFBA.	  
	  
Modalidade:	  Presencial	  para	  até	  60	  participantes.	  
	  
Objetivo	  geral	  do	  curso:	  O	  curso	  objetiva	  promover	  o	  protagonismo	  da	  sociedade	  na	  tutela	  
dos	  direitos	  difusos,	  coletivos	  e	  individuais	  homogêneos,	  seja	  no	  lado	  ativo	  seja	  no	  lado	  
passivo.	  
	  
Objetivos	  específicos	  do	  curso:	  O	  curso	  tem	  como	  objetivo	  discutir	  a	  tutela	  jurisdicional	  
dos	  direitos	  difusos,	  coletivos	  e	  individuais	  homogêneos	  através	  das	  ações	  coletivas.	  Será	  
estudado	  o	  direito	  comparado:	  as	  ações	  coletivas	  serão	  primordialmente	  debatidas	  sob	  o	  
enfoque	   do	   direito	   norte-‐americano,	   sempre	   de	   forma	   comparativa	   com	   a	   realidade	  
brasileira.	  O	  tema	  também	  será	  discutido	  sob	  a	  perspectiva	  do	  direito	  de	  outros	  países.	  
Ainda	  se	  proporcionará	  uma	  visão	  crítica	  sobre	  o	  direito	  processual	  civil	  coletivo	  brasileiro,	  
estudando-‐se	  tanto	  a	  realidade	  presente	  como	  os	  caminhos	  a	  serem	  seguidos	  para	  uma	  
tutela	  coletiva	  efetiva.	  Será	  discutida	  também	  a	  possibilidade	  de	  uma	  legislação	  processual	  
específica.	  Por	  fim,	  serão	  discutidos	  temas	  do	  direito	  processual	  civil	  individual	  comparado,	  
notadamente	  a	  realidade	  processual	  e	  a	  organização	  judiciária	  norte-‐americana	  e	  europeia	  
e	  o	  sistema	  de	  stare	  decisis.	  
	  
Carga	  horária:	  O	  curso	  tem	  duração	  de	  20	  horas-‐aula.	  	  
	  
Local:	  Faculdade	  de	  Direito	  da	  UFBA.	  
	  
Organização:	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Direito	  da	  UFBA,	  em	  Cooperação	  com	  o	  
College	  of	  Law	  da	  Universidade	  de	  Syracuse	  (EUA).	  
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Inscrições:	  Gratuitas,	  por	  meio	  de	  correspondência	  eletrônica	  (e-‐mail)	  encaminhada	  até	  
23h59	  do	  dia	  03	  de	  julho	  de	  2019,	  para	  ppgd_ufba@yahoo.com.br,	  anexando	  curriculum	  
vitae	  ou	  informando	  link	  para	  o	  currículo	  lattes.	  A	  relação	  dos	  inscritos	  admitidos	  para	  o	  
curso	  será	  publicada	  no	  dia	  05	  de	  julho	  de	  2019,	  no	  site	  do	  PPGD/UFBA.	  
	  
Metodologia:	  Aulas	  expositivas	  críticas	  e	  discussão	  de	  casos.	  Os	  livros	  do	  professor	  estarão	  
disponíveis	  para	  cópia.	  A	  leitura	  prévia	  de	  algumas	  obras	  aumentará	  o	  nível	  das	  discussões	  
e	  do	  aproveitamento	  final.	  
	  
Certificado:	   Será	   oferecido	   certificado	   aos	   alunos	   que	   obtiverem	   o	  mínimo	   de	   75%	   de	  
frequência	  às	  atividades	  do	  curso.	  
	  
Estrutura	  curricular	  e	  calendário	  de	  aulas:	  

	  
09	  de	  julho	  de	  2019,	  8h-‐13h	  	  
Parte	  1.	  Direito	  Processual	  Coletivo	  Comparado	  
1.	  Objetivos	  
2.	  Histórico	  
3.	  Requisitos	  
4.	  Hipóteses	  de	  cabimento	  
5.	  Aspectos	  procedimentais	  
	  
16	  de	  julho	  de	  2019,	  8h-‐13h	  	  
Parte	  2.	  Direito	  Processual	  Coletivo	  Brasileiro	  
1.	  História	  recente	  do	  Direito	  Processual	  Coletivo	  brasileiro	  
2.	  Principais	  Inovações	  do	  Anteprojeto	  Original	  Adotadas	  nos	  Projetos	  Derivados	  
3.	  Críticas	  aos	  Anteprojetos	  Derivados	  
4.	  Repensando	  o	  Anteprojeto	  Original	  
	  
23	  de	  julho	  de	  2019,	  8h-‐13h	  	  
Parte	  3.	  Direito	  Processual	  Civil	  Comparado	  
	  
30	  de	  julho	  de	  2019,	  8h-‐13h	  	  
Parte	  4.	  Precedentes	  judiciais	  e	  Parte	  5.	  Incidente	  de	  resolução	  de	  demandas	  repetitivas	  


