
  
 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM COLETIVIZAÇÃO, PRECEDENTES, COERÊNCIA E INTEGRIDADE DO DIREITO  - 360 h/a 

 

COORDENADORES Gerais: Taís Schilling Ferraz (Desembargadora Federal – TRF4); Alexandre Freitas Câmara (Desembargador/TJRJ); 

COORDENADORES Acadêmicos - Módulos: Fernando da Fonseca Gajardoni (juiz estadual/TJSP); Frederico Augusto Leopoldino Koehler (juiz federal TRF5) 

 

Eixo 1 – ESTRUTURAIS - 170 horas/aula 

COORDENADOR EIXO 1: FERNANDO GAJARDONI 

 

Eixo 1  Módulos  Data das Aulas / professor 

 

OFI 

Oficina de demandas 

estruturais 

Período: 11/05 – 18/06 

Horário: 18h às 21h 

 

 

 

11/05 – Eduardo Dantas e Mauro de Paula Franco Júnior –  

I) apresentação do curso, introdução do tema “o que fazer diante de uma ação estrutural?” e linhas gerais do 

módulo de oficina 

II)Conversa com o especialista I - análise das ações ambientais em Minas Gerais – as soluções e dificuldades 

encontradas pelo magistrado 

 

 



  
 

Coordenadores  

Cíntia Brunetta, Eduardo Dantas 

e Fernando Gajardoni 

 

Carga horária: 40 h/a - 

síncronas 

16/05 – Eduardo Dantas e Marcelo Cardozo  

III) Conversa com o especialista II – análise de ações ambientais em Santa Catarina –– um bom modelo para a 

aplicação judicial 

18/05 –– Fernando Gajardoni  

IV) ações estruturais no âmbito da educação e em segundo grau – estudo de caso do TJSP sob a perspectiva do 

magistrado. 

23/05 –  Fernando Gajardoni  

V) ações estruturais no âmbito da educação e em segundo caso – estudo de caso do TJSP sob a perspectiva dos 

demais stakeholders. 

01/06 – Cíntia Brunneta   

VI) ações estruturais em saúde sob a perspectiva do magistrado – estudo do caso no Estado do Ceará. 

06/06 - Cíntia Brunetta  

VII) ações estruturais em saúde sob a perspectiva dos demais stakeholders (advogados, defensores, gestores e 

membros do Ministério Público) 

13/06 – Fernando Gajardoni – Encontro presencial na Enfam 

VIII) oficina  – propostas de análise e resolução de casos e situações em ações estruturais. 



  
 

14/06 - Antonio Bochenek – Encontro presencial na Enfam 

IX) oficina  – propostas de análise e resolução de casos e situações em ações estruturais. 

15/06 – Eduardo Dantas – Encontro presencial na Enfam 

X) oficina  – propostas de análise e resolução de casos e situações em ações estruturais no direito comparado / 

proposta de elaboração de um manual para atuação em ações estruturais (a ser revisto ao final do módulo 

seguinte)  

 

TPE  

Tratamento adequado de 

conflitos e processos 

estruturais no âmbito do Poder 

Judiciário (TPE)  

Coordenador: Eduardo Dantas 

 

Período: 20 a 29/06 e 01/08 a 

31/08 

Horário: 18h às 21h 

 

20/06 – Eduardo Dantas – Conflito e processo estrutural. Origens, pressupostos, fundamentos e características. 

Demandas estruturais no direito comparado. Demandas estruturais e Estado de Coisas Inconstitucional. – Aula I 

22/06 – Eduardo Dantas e Antônio Bochenek  –  Conflito e processo estrutural. Origens, pressupostos, 

fundamentos e características. Demandas estruturais no direito comparado. Demandas estruturais e Estado de 

Coisas Inconstitucional. Aula II 

27/06 – Eduardo Dantas -  Análise e resenha de vídeo relativo a ações estruturais (sugestões: show me a hero, 

equal but separated, relato de casos famosos, como Grootboom ou Brown) 

29/06 – Edilson Vitorelli –  O desenvolvimento do modelo de tratamento dos conflitos estruturais no direito 

brasileiro  



  
 

Carga horária - 50h/a 

42h/a síncronas (14 encontros) 

8h/a assíncronas 
 

1/08 – Edilson Vitorelli – O desenvolvimento do modelo de tratamento dos conflitos estruturais no direito 

brasileiro  

3/08 – Edilson Vitorelli – Leitura e resenha de texto sobre a teoria sociológica de classificação e resolução de 

conflitos (locais, irradiados e difusos).  

8/08 – Sérgio Cruz Arenhart – As limitações do regime processual para o tratamento dos conflitos complexos e 

estruturais. Produção de provas nos processos estruturais 

10/08 – Sérgio Cruz Arenhart – As limitações do regime processual para o tratamento dos conflitos complexos e 

estruturais. Produção de provas nos processos estruturais  

15/08 – Sérgio Cruz Arenhart –  Leitura de texto e elaboração de dissertação sobre a produção de provas e a 

relação jurídico-processual em ações estruturais  

17/08 – Cíntia Brunetta – Arquitetura das escolhas e papel do magistrado nos conflitos estruturais. Soluções de 

pequeno, médio e longo prazos nos conflitos estruturais. Estratégias de implementação e monitoramento, de 

soluções originadas de processos estruturais 

22/08 – Cíntia Brunetta –  Arquitetura das escolhas e papel do magistrado nos conflitos estruturais. Soluções de 

pequeno, médio e longo prazos nos conflitos estruturais. Estratégias de implementação e monitoramento, de 

soluções originadas de processos estruturais  



  
 

24/08 – Cíntia Brunetta –  Leitura de texto e elaboração de dissertação sobre as escolhas estratégicas e o papel 

dialógico do magistrado nas ações estruturais (sugestões:  texto sobre gradualismo, os três modelos de juiz de 

François Ost, diálogos institucionais de Rodrigo Brandão, papel das estruturas de apoio de Charles Epp em The 

Rights Revolution) 

29/08 – Eduardo Dantas e Taís Ferraz – Reelaboração do manual para atuação em ações estruturais por parte dos 

alunos (revisitação do documento produzido no módulo de oficina)  

31/08 – Eduardo Dantas e Taís Ferraz – Aula Síncrona X - aula de feedback e encerramento do módulo 

CCE  Meios consensuais de 

tratamento de conflitos 

coletivos e estruturais. 

(CCE)  Trícia Navarro Xavier 

Cabral  

Período: 05/09 - 19/10 

Horário: 18h às 21h 

 

 

05/09 – Edilson Vitorelli 

12/09 - Edilson Vitorelli 

14/09 - Trícia Navarro Xavier Cabral 

19/09 – Roberto Portugal Bacellar 

21/09 – Trícia Navarro Xavier Cabral 

26/09 – Susana Henrique da Costa 

28/09 - Trícia Navarro Xavier Cabral 

03/10 - Hermes Zaneti Jr. 

05/10 - Hermes Zaneti Jr. 



  
 

Coordenadora 

Trícia Navarro Xavier Cabral 

40h/a 

Carga horária 

33h/a síncronas - 11 encontros 

7h/a assíncronas  

 

10/10 - Sergio Arenhart   

17/10 - Sergio Arenhart   

CSE  Coisa julgada, efetividade e 

cumprimento de sentença nos 

processos coletivos e estruturais 

(CSE)   

Período: 24/10 – 30/11 

Horário: 18h às 21h 

 

Coordenador 

Fernando da Fonseca Gajardoni  

24/10 – Camilo Zufelato - CJ no processo coletivo e estrutural: noções e alcance territorial, material, subjetivo e 

temporal  

26/10 – Camilo Zufelato - CJ no processo coletivo e estrutural: noções e alcance territorial, material, subjetivo e 

temporal  

31/10  –  Camilo Zufelato - Relativização da coisa jugada coletiva  

07/11 –   Fernando Gajardoni - Cumprimento de sentença nos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos  

09/11 –  Fernando Gajardoni - Cumprimento de sentença nos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos  



  
 

Carga horária 

40 h/a 

 

11 encontros 

33h/a síncronas 

7h/a assíncronas 

 

14/11 – Susana Henrique da Costa - Cumprimento de sentença os processos estruturais: design de cumprimento 

de decisão/acordo em processo estruturais  

16/11 – Susana Henrique da Costa - Cumprimento de sentença os processos estruturais: design de cumprimento 

de decisão/acordo em processo estruturais  

21/11 – Hermes Zaneti Jr - Entidades de infraestrutura Específica para solução de conflitos coletivos  

23/11 –  Hermes Zaneti Jr - Entidades de infraestrutura Específica para Solução dos conflitos  

28/11 –  Sergio Arenhart - Temas atuais em tema de cumprimento de sentença coletiva e estrutural  

30/11 –  Sergio Arenhart  - Temas atuais em tema de cumprimento de sentença coletiva e estrutural  

 


