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RESUMEN CURRICULAR 

- Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
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- Líneas o proyectos de investigación en curso o concluidos en los últimos años.  
o Sistema processual coletivo brasileiro: surgimento, consolidação e inovações.  
o Observatório Brasileiro de IRDRs 
o Custo e tempo das ações cíveis na Justiça Estadual de Primeiro Grau 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
o Custo unitário do processo de execução fiscal da União 
o Sistema processual coletivo brasileiro: surgimento, consolidação e inovações 

- Publicaciones de interés para la Red: 
- Contraditório e vedação às decisões-surpresa no processo civil brasileiro. 2019. (y 

GAJARDONI) Processo civil para os concursos de técnico e analista dos tribunais e 
MPU. 2018; (y GAJARDONI) Processo civil. 2015. Juicio plenario virtual en los 
tribunales brasileños: un análisis crítico a la luz de las normas procesales 
fundamentales involucradas. 2019. Solidariedade passiva e limites subjetivos da 
coisa julgada. 2018. Los principios generales de Derecho Procesal como enlace entre 
el nuevo Código Procesal Civil brasileño y los sistemas jurídicos romanista e 
iberoamericano. 2018. (et alt.) A concessão da gratuidade judiciária às pessoas 
jurídicas de acordo com o Novo Código de Processo: a expansão do acesso à justiça. 
2017. Fundamentação e argumentação em sede de precedentes judiciais vinculantes 
relativos a demandas repetitivas no CPC de 2015, 2016. Legitimidade ativa de 
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constitucional. 2016. A busca por soluções jurídicas consensuais em tema de 
controle judicial de políticas públicas, 2016. "Operação Lava-Jato": possibilidade de 
caracterização do dano moral coletivo. 2016. Tribunales de vértice en la jurisdición 
civil brasilera: necesidad de revisión de sus funciones. El rol de las altas cortes y el 
derecho a la impugnación. 2015. A proteção jurídica de grupos sociais. Dossiê 
Rolezinho: shopping centers e violações de direitos humanos no Estado de São 
Paulo. 2015. Flexibilização procedimental e gestão processual no direito brasileiro. 
2015. La instrumentalidad de las tutelas de urgencia en el derecho procesal civil 
brasilero contemporáneo. Sobre la tutela cautelar. 2015. Análise da judicialização 
das políticas públicas em prol dos direitos da população em situação de rua e 
dependentes químicos a partir do caso cracolândia, 2014. A participação da 
Defensoria Pública nos processos coletivos de hipossuficientes: da legitimidade ativa 
à intervenção ad coadjuvandum. 2013. 40 Anos da Teoria Geral do Processo no 
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