
 
SEMINÁRIO TEMÁTICO  

PROCESSO COLETIVO: MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA  
Sábados: 08h às 10h 

 
I – PROFESSORA: Francine Figueiredo Mestre em Direito Constitucional UFMG. 
II – TEMA GERAL: Processo Coletivo – microssistema de tutela coletiva 
III – OBJETIVOS: Proporcionar ao participante o estudo do processo coletivo. Nas últimas três décadas, é crescente a 
preocupação do legislador brasileiro relativa à instituição, melhor disciplina e sistematização de meios processuais para 
tutela judicial e extrajudicial de direitos metaindividuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos). Uma proteção 
adequada e eficaz dos direitos coletivos – em sentido amplo – passa pela percepção do novo quadro processual 
desenhado pelo atual CPC e, principalmente, reestruturação dos entes legitimados para ajuizamento de ações coletivas. 
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: .  
1. Introdução ao Processo Coletivo: 
 1.1. Conceito de processo coletivo, ação coletiva e tutela jurisdicional coletiva.  
 1.2. Litígio de difusão global, litígio de difusão local e litígio de difusão irradiada.  
 1.3 Microssistema de tutela coletiva: conceitos, terminologia dos interesses metaindividuais, distinções. 
2. Ações pseudocoletivas e ações pseudoindividuais. 
 2.1. Ação coletiva passiva (a “defendant class action” do direito americano). 
3. Ações coletivas: 
 3.1. Representação adequada.  
 3.2. Competência.  
 3.3. Coisa julgada (transporte “in utilibus” da coisa julgada, “right to opt out and right to opt in”, “fair notice”, 
aplicação da coisa julgada “secundum eventum probationis” e “secundum eventus litis”, a “fluid recovery”). 
5. Ação Civil Pública, Ação Popular, Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção Coletivo. 
6. Questões que estão despencando em exames da OAB e provas de concursos públicos. 
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas, estudo de casos e resolução de questões abertas e fechadas cobradas no 
exame da OAB e em concursos públicos. Seminário com apostila e caderno de exercícios virtuais. 
VI – AVALIAÇÃO: 30 pontos distribuídos em exercícios e discussão em sala e 70 pontos numa dinâmica final. 
VII – CARGA HORÁRIA: 18 horas/aula  
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros 

Mês Dias do seminário 

Março 21 
Abril 04,18,25 
Maio 16,23,30 
Junho 06, 27 

IX – PARTICIPANTES: Todos os estudantes matriculados na Escola poderão participar.  
X – INSCRIÇÕES: 

 Somente de  06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   24 a 26/03 , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00  (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de  maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de     maio e junho   de 

2020. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o pagamento 

através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 
B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 

1º) o seminário é gratuito. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as atividades. 
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 

XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar. 
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