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JUSTIFICATIVAS DO CURSO

Os últimos dados do Relatório Justiça em Números do CNJ revelam que o Poder Judiciário
brasileiro  encerrou  2017  com 80,1  milhões  de  processos  em tramitação,  dos  quais  29,1  milhões
ingressaram nesse mesmo ano, revelando-se em geral crescentes os índices de litigiosidade, apesar da
grande produtividade dos juízes brasileiros.  

Estima-se que boa parte desses processos seja de demandas repetitivas, nos quais a mesma
questão de direito é reproduzida e sua solução pode ser replicada para outros processos de igual modo,
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com ganhos de celeridade, isonomia e segurança jurídica.

O problema das demandas repetitivas é um problema do nosso tempo e decorre do fato de a
vida de relações girar cada vez mais em torno de interesses massificados, que não podem continuar
sendo tutelados de maneira individual e distinta, com a possibilidade de soluções diferentes para casos
semelhantes, pondo-se em risco o princípio basilar de que todos são iguais perante a lei.

Para fazer frente a essa realidade pós-moderna, o Código de Processo Civil de 2015 foi dotado
de  importantes  instrumentos  que  permitem  solucionar  o  problema  dos  casos  repetitivos  e  de
repercussão  através  de  técnicas  de  concentração  de  julgamentos  nas  Cortes  Superiores  (Recurso
Extraordinário e Recurso Especial Repetitivos) e nos próprios tribunais locais (Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas - IRDR e Incidente de Assunção de Competência - IAC).

Necessário, todavia, que o intérprete autêntico (o aplicador do Direito) esteja atualizado com 
essa temática e com os valores da nova lei processual de modo a assegurar a prestação de uma tutela 
jurisdicional adequada e capaz de proporcionar soluções iguais para casos idênticos.

OBJETIVOS DO CURSO
Objetivo Geral

Compreender  a  função  e  a  importância  dos  principais  instrumentos  de  concentração  de
julgamentos trazidos a lume pelo Código de Processo Civil de 2015.

Objeto Específico

Identificar  as  características  dos  institutos  do  CPC/2015  que  regulam  o  tratamento  das
demandas repetitivas.

Relacionar  o uso desses  institutos  processuais  com os  propósitos  constitucionais  ligados à
prestação jurisdicional e ao papel do Poder Judiciário no atual momento histórico.

Descrever a função e a eficiência dos instrumentos de tratamento das demandas repetitivas.

Contribuir de modo efetivo e consciente com a construção do sistema de precedentes no país.

CONTEÚDO DO CURSO

EMENTA

A sociedade  de  massas:  litígios  de  massa.  Poder  Judiciário  no  atual
momento  histórico:  protagonismo,  relevância  e  contribuição  com  o
desenvolvimento  do  modelo  de  Estado  Constitucional.  Funções  dos
Tribunais  locais  e  das  Cortes  de  vértice:  divisão  de  trabalho,
redimensionamento dos papeis a partir do CPC/2015. O problema dos
casos  repetitivos  e  de  repercussão:  tratamento  mediante  técnicas  de
concentração  de  julgamentos,  fontes  e  modelos  do  direito,  aspecto
vinculativo  das  teses  firmadas,  natureza  jurídica,  pressupostos
processuais,  cabimento  e  requisitos,  legitimidade.  Procedimentos:
competência,  admissibilidade,  publicidade  diferenciada,  suspensão  de
processos, garantias a serem observadas, fase preparatória e julgamento,
recursos.  Aplicação  das  teses:  possibilidade  de  soluções  consensuais,
constitucionalidade,  funções  e  eficiência,  viabilização  do  sistema  de
precedentes  e  compatibilização  horizontal  e  vertical  das  decisões
judiciais.

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

Direito  Constitucional.  Direito  Processual  Civil.  Teoria  e  prática  da
decisão judicial. Concentração de julgamentos e Sistema de precedentes.



METODOLOGIA DO CURSO
Conteúdo e forma

Aula expositiva e dialogada, método interrogativo e análise de casos, com o uso das seguintes
metodologias ativas: brainstorming, seminário, GvGo e metamorfose ambulante.

Sistema de avaliação do
cursista

A turma  será  avaliada  através  das  respostas  apresentadas  aos  questionamentos,  respostas  a
questões do seminário e pelo grau de interação com o formador.

Sistema de avaliação do curso

Avaliação de reação e de Impacto, por meio da qual se verificará a satisfação dos magistrados
com o tema abordado, o formador, os materiais didáticos utilizados, o ambiente e a estrutura do curso.
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