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1. INTRODUÇÃO 

o presente capítulo é redigido com o 
reunidos e estruturados na obra "Tutela dos di 

Fruto dos debates desenvolvidos 
Coletivos: Fundamentos e Pressupostos", J 

PPGD da Faculdade de Ciências Humana~ 
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UN ES 
refletem parte da pesquisa desenvolvida err, 
corpo discente e docente. 

A proposta da disciplina, ao prcten 
tute la coleti va (portanto, para além dos asç 
foi buscar uma melhor compreensão do c. 
direito processual coletivo. 

A inquietação inicial suscitada, so 
denciada pelo seguinte questionamento: tm 
de reside em seu recente incremento c uso? 

A hipótese trabalhada foi que a tut 
multo existente e reivindicada, mas quc. cc 
comunidade jurídico-acadêm ica nos últi m( 
extensão das lesões ocasionadas em direito 
dos tradicionais de tutela processual revela! 

No prescnte trabalho, propõe-sc UI 

concentração do PPGD da UNESP (Sistcr 
para contextualizar o delineamento do estu, 
fun damentos e pressupostos) a partir de dif( 
cada um dos discentes envolvidos. 

Doutora e mestre em Direi to pe la pue SP: pós-de 
de Coimbra, Portugal: Docente dos cursos de grad 
Lider do Núcleo de Pesquisas Avançadas em Direi 

.. Mestre em Direito pela UNESP, Franca-SP. P~squi 
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