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IDENTIFICÃO  DO CURSO        

Denominação  
“Gestão de Precedentes Judiciais e o Ganho em Organização, 

Racionalização e Produtividade” 

Coordenador do Curso Camila Vieira 
Natureza do Curso Vitaliciamento/promoção 
Modalidade  Presencial 
Carga horária  20h (h/a de 50 minutos) 
Vagas 40 
Público-alvo Magistrados e Servidores (chefe de gabinete) 
Inscrições 02/09 a 03/09 
Período de Realização 01 a 28/08 
Horário das aulas 08h às 18h3Omin 
Local Sala da Escola Judicial da EJAP 
Tipo de Contratação Contratação Pessoa Física  

 
MINISTRANTE DO CURSO        

Nome 

MARCELO ORNELLAS MARCHIORI: Analista Judiciário, Área Judiciária, do 
Superior Tribunal de Justiça. Atualmente, exerce o cargo de Assessor-chefe do 
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - Nugep, unidade vinculada ao 
Gabinete da Presidência do STJ e supervisionada pela Comissão de Ministros 
Gestora de Precedentes. Integrou a comissão responsável por analisar os 
impactos do novo Código de Processo Civil no Regimento Interno do STJ 
(Portaria STJ 472/2015). Participou do grupo de trabalho responsável pela 
elaboração da minuta inicial que culminou na Resolução CNJ 235/2016. É 
instrutor interno do STJ na modalidade presencial e à distância na disciplina de 
Direito Processual Civil. Ex-servidor do Conselho Nacional de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal 
 
CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA: Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Amapá. Atualmente Diretor Geral da Escola Judicial do Amapá/EJAP. 

Exerceu a advocacia; presidiu a OAB/AP de 1995 a 1997. Ex-diretor nacional 
da OAB, de 1997 a 2000; ex-presidente da Comissão Nacional dos Diretos 
Humanos do Conselho Federal da OAB; ex-coordenador nacional pela Ética na 
Advocacia; ex-interventor da OAB/AP. Também compôs a lista sêxtupla do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e a lista tríplice do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá; ex-professor de Direito da Universidade Federal 
do Amapá.  

 
EMENTA 

NTRODUÇÃO À TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS. PRECEDENTES COMO 
REGRAS. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTES COMO 
ANALOGIAS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRECEDENTES 
COMO PRINCÍPIOS. CONTEXTUALIZAÇÃO E DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES. 
PRECEDENTES NO BRASIL. COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES..GESTÃO EFICIENTE 
DE PRECEDENTES. 



 
JUSTIFICATIVAS 

O curso surge em razão das mudanças advindas da edição novo Código de Processo Civil, 

que acolheu o paradigma decisório fundamentado na conhecida “Teoria dos precedentes judiciais”, 

de nascente anglo-saxã e comprometida com a pretensão de segurança jurídica no âmbito do 

exercício prático. A Teoria dos Precedentes Judiciais busca redimensionar, em princípio, a vestuta 

ideia da interpretação fundada nos julgados que compõem a jurisprudência, assim tida enquanto 

fonte oficial e formal de expressão do pensamento jurídico. É fundamental que os magistrados e 

servidores assimilem essa renovatória ideia sobre o papel da jurisprudência que foi tomada pelo 

Código de Processo Civil de 2015, a qual provocará uma substancial mudança na ideia do 

julgamento colegiado visando a produção de uma interpretação uniformizadora pelos diversos 

estamentos do Judiciário Nacional. O precedente não se confunde com a uma simples tomada de 

posição de um órgão superior de jurisdição, mas é compreendido como um reflexo histórico da 

construção de um pensamento uniforme sempre com base nas mesmas premissas. Ele é tido como 

um ponto de partida para a reanálise dos fatos, a favorecer o debate e a argumentação e, com isso, 

assegurar a provisão de decisões estáveis ao longo do tempo Sendo assim, mister a preparação dos 

magistrados e servidores para recepcionar as novas ideias e o escopo normativo do novo Código de 

Processo Civil, observando a sensibilização dos magistrados em relação a aplicação das novas 

regras jurídicas e o desenvolvimento de um novo conhecimento técnico processual a ser aplicado na 

atividade judicante, concorrente para um maior grau de organicidade, eficiência e efetividade do 

aparelho judiciário. O curso tem como fim propiciar aos magistrados e servidores auxiliares à 

função judicante a oportunidade para assimilar e aplicar as mudanças advindas do novo Código de 

Processo Civil quanto à ideia do julgamento colegiado, levando-se a uma substancial mudança na 

forma de reanálise dos fatos, debate e argumentação, a fim de que sejam produzidas decisões 

estáveis. A opção do ordenamento jurídico brasileiro pela valorização dos precedentes judiciais, 

notoriamente ampliada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, exige maior 

comprometimento dos magistrados e servidores do Poder Judiciário com a constante atualização, 

seja jurídica, seja em aspectos relacionados à gestão. Especificamente em relação aos servidores 

do Poder Judiciário, destacam-se a necessidade de o servidor conhecer os provimentos 

jurisdicionais listados no art. 927 do CPC, as conseqüências jurídicas de cada um deles e, 

especialmente, os reflexos administrativos e de cunho operacional correlatos ao sistema de 

precedentes. Conforme se extrai da análise sistemática de todo o CPC/2015, há uma intenção bem 

clara de implementar trabalho totalmente integrado entre as 1ª e 2ª instâncias e os tribunais 

superiores. Como exemplo, é possível citar a ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ 

em que, necessariamente, exigirá de servidores que atuam diretamente na assessoria de 

magistrados ou nas secretarias das varas e tribunais a iniciativa de realizar análises da questão 

afetada no tribunal superior e da matéria jurídica em debate nos autos. Além disso, o julgamento, a 

publicação e o próprio trânsito em julgado dos acórdãos proferidos em um dos incidentes 

processuais listados no art. 927 do CPC impõem diversas providências dos servidores que prestam 

apoio à jurisdição (assessorando magistrados ou trabalhando com a tramitação processual). Por 



fim, é possível destacar as diretrizes da edição da Resolução CNJ n. 235, de 13 de julho de 2016 

que dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de 

repercussão geral, de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência previstos na Lei 

13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), no Superior Tribunal de Justiça, no 

Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Superior do Trabalho, no Superior Tribunal Militar, nos 

Tribunais Regionais Federais, nos Tribunais Regionais do Trabalho e nos Tribunais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências. Dentre as justificativas apresentadas para a 

edição da Resolução CNJ n. 235/2016, destacam-se as seguintes que diretamente exigem dos 

servidores o conhecimento do sistema de precedentes: 1. A conveniência de agregar às estruturas 

orgânico-funcionais já existentes nos tribunais do país com atribuições de gerenciamento de 

processos em virtude da repercussão geral e dos recursos repetitivos a organização dos 

procedimentos administrativos decorrentes dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e 

de assunção de competência. 2. A necessidade de uniformização dos procedimentos administrativos 

decorrentes de sobrestamento de processos em razão de julgamento de repercussão geral e de 

casos repetitivos. 3. A conveniência de especialização do corpo funcional do Conselho Nacional de 

Justiça e dos tribunais dedicado às atividades de gerenciamento de dados da repercussão geral, dos 

casos repetitivos e do incidente de assunção de competência e do acervo de processos sobrestados 

em decorrência dessas sistemáticas. Referida norma, está focada em aspectos práticos com o claro 

intuito de que haja uma necessária correlação entre a jurisdição e a gestão. Assim, a completa 

implementação das disposições da resolução do Conselho Nacional de Justiça demanda o 

treinamento de servidores em todas as instâncias, como aparato de sustentação administrativa da 

função jurisdicional. Esse talvez seja o grande diferencial do curso “Gestão de Precedentes Judiciais 

e o Ganho em Organização, Racionalização e Produtividade, que busca conciliar a teoria e a prática 

dos precedentes, com foco em todos os sujeitos do processo, em especial dos magistrados e 

servidores do Poder Judiciário que atuam na assessoria de magistrados, assessores da 

Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, bem como nas secretarias das varas e do 

tribunal de justiça que possuem como incumbência o cumprimento de despachos e decisões. 

 
OBJETIVOS DA AÇÃO EDUCACIONAL 

Objetivo Geral 
O Curso objetiva aprofundar o estudo teórico e prático do modelo de precedentes estabelecido pelo 

Código de Processo Civil de 2015 e correlacionar as atividades decorrentes desse modelo com a 

racionalização de julgamentos e o ganho em produtividade na atividade jurisdicional, com o uso de 

técnicas adequadas no conhecimento, interpretação e aplicação prática do sistema de precedentes. 

Ao final do curso, os magistrados e os servidores estarão capacitados a melhor compreender e 

aplicar o sistema de precedentes instituído pelo Novo Código de Processo Civil, contribuindo à 

organização, racionalidade e produtividade da prestação jurisdicional. 

 
Objeto Específico 
I- Conhecer a força normativa dos precedentes e a diferença entre os precedentes vinculantes e 
persuasivos; 

II- Analisar a teoria geral dos precedentes, sua aplicabilidade na dogmática brasileira e a necessária 



correlação com a prática judiciária;  

III- Discutir e aplicar os precedentes como regras;  

IV- Compreender a tramitação no STF do recurso com repercussão geral reconhecida ou recusada, 
no STJ do recurso repetitivo, do recurso indicado como representativo da controvérsia, do Incidente 
de Assunção de Competência e da Suspensão Nacional decorrente de Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas e seus reflexos na atuação na primeira e segunda instâncias do Poder 
Judiciário;  

V- Debater aspectos práticos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e a sua posição 
no sistema processual brasileiro VI- Correlacionar as atividades de organização de precedentes 
padronizadas pela Resolução CNJ n. 235/2016 com a prática jurisdicional; 

VII- Desenvolver as ferramentas acessíveis para consultar os precedentes qualificados;  

VIII- Demonstrar a gestão eficiente de precedentes na aplicação da lei; 

IX- Argumentar a base principiológica na contextualização do caso-problema.  

CRONOGRAMA/CONTEÚDO PROGRAMATICO 
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Dia/ 

Horário 

02/09 

8h-

12h10 

Objetivos 

Específicos 
I- Conhecer a força 
normativa dos 
precedentes e a 
diferença entre os 
precedentes 
vinculantes e 
persuasivos; II- 
Analisar, a teoria 
geral dos precedentes, 
sua aplicabilidade na 
dogmática brasileira e 
a necessária 
correlação com a 
prática judiciária. 

 

Conteúdo Programático 
Unidade I: 1. Introdução 2.Breves 
notas sobre a Teoria dos Precedentes 
3.O que é (ou parece ser) o modelo 
brasileiro de precedentes? 4.Precedente 
versus Jurisprudência e o novo 
CPC/2015 
 
 

 

 

 

 

 
Unidade II: 5.Repercussão Geral 5.1 
Noções gerais e detalhadas com 
enfoque eminentemente prático 6. 
Recursos repetitivos 6.1. Noções gerais 
e detalhadas com enfoque 
eminentemente prático 7. Recursos 
indicados pelos tribunais de origem 
como representativos da controvérsia 
7.1. Art. 256 e seguintes do RISTJ 7.2 
Aspectos práticos 

Carga 

Horária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5h 

Metodologia 
Aula 
expositiva e 
dialogada, 
seguida de 
debates – 
duração de 
2h/a. Pergunta 
circular – 
duração de 
3h/a. 
Desenvolvime
nto: o 
professor 
apresenta 
rapidamente o 
tema; é 
distribuído ao 
grupo um 
texto sobre o 
tema para ser 
estudado e 
discutido; 
avisa-se que 
em seguida 
passará uma 
caixinha com 
perguntas. Por 
enquanto é 
dado um 
tempo 
(determinado) 
para a leitura 
do texto; 
passa-se o 
“jogo da 
caixinha”, 
liga-se uma 
música. A 
caixinha vai 
passando a 

Avaliação 

De 

Aprendizag

em 

 
Participação 

e registro 
reflexivo. 



roda. Quando 
para a música, 
o que está com 
a caixinha 
extrai um 
bilhete. Tem 
um minuto 
para responder 
perde pontos 
ou paga 
prenda e o 
bilhete volta 
para a 
caixinha; a 
caixinha 
prossegue. Se 
parar na mão 
de alguém que 
já respondeu, 
quem 
responde é o 
colega que o 
antecede. O 
valor da 
técnica está 
em que todos 
são 
intensamente 
envolvidos em 
cada resposta. 
Enquanto o 
sorteado busca 
a resposta, 
todo mundo 
pensa, procura 
no texto, fica 
atento ao 
resultado 

 14h-

18h10 
III – Compreender e 
demonstrar a 
tramitação no STF do 
recurso com 
repercussão geral 
reconhecida ou 
recusada, no STJ do 
recurso repetitivo, do 
recurso indicado 
como representativo 
da controvérsia, do 
Incidente de 
Assunção de 
Competência e da 
Suspensão Nacional 
decorrente de 
Incidente de 
Resolução de 
Demandas 
Repetitivas e seus 
reflexos na atuação 
na primeira e segunda 
instância do Poder 
Judiciário III- 
Discutir e aplicar os 

Unidade III 8. Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas 8.1. Noções 
gerais e detalhadas com enfoque 
eminentemente prático 8.2. Banco 
eletrônico de dados (art. 979, § 1º, 
NCPC) 8.3. Debates 9. Suspensão 
Nacional em Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas 9.1.Cabimento 
9.2.Procedimento 9.3. Processo de 
competência originária no STJ(classe 
processual SIRDR) 9.4. Aspectos 
práticos 

 

 

 

 

5h 

Aula 
expositiva e 
dialogada, 
seguida de 
debates – 
duração de 
3h/a.  
 
Díade: 
duração de 
2h/a. O 
professor 
dividirá a sala 
em duplas e 
estipula o 
tema; as 
duplas terão o 
tempo de 20 
minutos para 
fazer a leitura 
do texto base e 
discutir as 
principais 
ideias do 
texto. O 

 



precedentes como 
regras; 

professor 
escolhe um 
membro de 
cada dupla 
para expor as 
ideias 
debatidas e 
refletir como o 
tema encontra-
se presente em 
seu cotidiano. 
Por fim, como 
forma de 
avaliação o 
professor pede 
para que cada 
dupla produza 
uma síntese do 
que foi 
discutido entre 
si na dinâmica 

 03/09 

8h-

12:10 

VI- Debater aspectos 
práticos do Incidente 
de Resolução de 
Demandas 
Repetitivas e a sua 
posição no sistema 
processual brasileiro  
VII - Correlacionar as 
atividades de 
organização de 
precedentes 
padronizadas pela 
Resolução CNJ n 
235/2016 com a 
prática jurisdicional. 

Cont, Unidade III: 9.4 Aspectos 
práticos (continuação)  
 
Unidade IV: 10. Incidente de assunção 
de competência 10.1. Noções gerais e 
detalhadas com enfoque 
eminentemente prático 
11.Procedimentos administrativos da 
Resolução CNJ 235/2016 e seu impacto 
na atividade jurisdicional – repercussão 
geral, recursos repetitivos, incidente de 
resolução de demandas repetitivas e 
incidente de assunção de competência 
11.1 Comissão Gestora de Precedentes 
11.1.1 Apresentação 11.1.2Atribuições 
11.2. Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes 11.2.1 Atribuições  

 
 
 
 
 
 

5h 

Aula 
expositiva e 
dialogada, 
seguida de 
debates – 
duração de 
3h/a.  
 
Estudo de caso 
– duração de 
2h/a. Estudo 
de caso, para 
que o 
educando 
escolha os 
passos 
necessários 
para solução 
ou julgamento. 

Estudo de 
caso, 
participação e 
registro 
reflexivo. 

 14h-

18h10 
VIII – Desenvolver as 
Ferramentas 
acessíveis para 
consultar os 
precedentes 
qualificados  
IX - Demonstrar a 
Gestão Eficiente de 
precedentes na 
aplicação da Lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade IV: 12. Ferramentas 
disponíveis para consulta dos 
precedentes qualificados 13. Gestão 
eficiente de precedentes na aplicação 
da lei 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aula 
expositiva e 
dialogada, 
seguida de 
debates – 
duração de 
3h/a. 
 Oficina de 
estudo: divisão 
da turma em 
grupos (cada 
grupo com 5 
participantes). 
Cada grupo 
elegerá um 
coordenador e 
um relator (10 
min). 
Separadament
e, cada grupo 
realizará a 
seguinte 
tarefa: analisar 

Oficina de 
estudo, 
participação 
e registro 
reflexivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X -Argumentar a base 
principiológica na 
contextualização do 
caso-problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação individual Caso hipotético a 
ser trabalhado em sala de aula 

e indicar as 
problemáticas 
do caso que 
será entregue 
pela 
professora (40 
min); 
apresentar as 
hipóteses de 
solução com 
vistas à 
resolução do 
conflito (50 
min). 
Apresentar a 
sentença de 
cada grupo por 
escrito (50 
min). Reunir 
os grupos para 
apresentar o 
resultado 
obtido de cada 
grupo (50 
min). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudo de 
caso. 

 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

Concerne à realização da avaliação, segundo o art. 60 inciso VI e VII, da Instrução Normativa 

ENFAM no 01, de 3/05/2017, será observado:  

Avaliação de Aprendizagem: 

A avaliação de aprendizagem, com foco formativo, ocorrerá processualmente, durante todo o 

curso e levará em conta a participação, contribuição e desenvoltura individual e, ainda, a análise dos 

trabalhos realizados  ser apresentados por cada grupo, contendo o resumo do que foi apresentado 

oralmente em sala de aula em relação às situações concretas postas como casos geradores de 

discussão distribuídos aos grupos, conforme orientações da metodologia e objetivos do curso.          

Avaliação de Reação do Curso:  

Ao final do Curso, será realizada avaliação de reação, tendo por base os aspectos abaixo 

discriminados. 

Avaliação de Reação do Curso e Docente pelo aluno Magistrado: 

Serão avaliados, ao menos, os seguintes aspectos: 

Foram programadas avaliações de desenvolvimento quanto à disciplina, ao curso e ao 

desempenho do docente. O instrumento para tanto será disponibilizado ao final do curso, com vistas 



a aprimorar ações educacionais futuras. Segue abaixo as avaliações que são utilizadas para aferir o 

desenvolvimento do curso e o desempenho do docente, 'conforme art.60, inciso VII, IN 1/2017.  

  

Freqüência: 

Será exigida do aluno magistrado freqüência mínima superior a 75% às atividades constantes 

nesse projeto, sendo admitidas apenas as faltas autorizadas pela legislação vigente.  

A ata de freqüência será recolhida 30 minutos após o inicio das aulas em cada turno, sendo 

que atrasos superiores deverão ser justificados em formulário próprio e submetidos à coordenação 

do respectivo curso. 
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