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P r e f á c i o

A autora Rayssa Menegheti é doutoranda e mestre em Proteção 
dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Itaúna, professora 
universitária e pesquisadora. Tive a grata satisfação e oportunidade 
de orientá-la na confecção de sua dissertação de mestrado intitulada 
“Audiências Públicas Virtuais nas Ações Coletivas: formação participada do 
Mérito Processual”.

Em dezembro de 2016 participei do processo seletivo de ingres-
so da professora Rayssa no mestrado em Direitos Fundamentais pela 
Universidade de Itaúna. Com uma personalidade peculiar, a jovem 
pesquisadora sempre demonstrou muita curiosidade cientifica quanto 
a investigação de temas e o debate de questões de relevância e impacto 
social. Movida pela inquietude e a constante necessidade de inovar e se 
reinventar, debruçou-se no estudo e investigação de problemáticas cien-
tificas que permeiam a superação dogmática das concepções autocráticas 
do modelo de processo coletivo proposto pela escola instrumentalista.

As proposições democrático-constitucionalizadas na forma de ver, 
ler e compreender o processo coletivo foram de significativa importância 
no recorte do estudo das audiências públicas eletrônicas, considerada 
uma ferramenta hábil a viabilizar a formação participada do mérito 
processual nas ações coletivas. 

Por meio da teoria das ações coletivas como ações temáticas, 
de autoria de jurista mineiro Vicente de Paula Maciel Junior, bem 
como as proposições trazidas pela doutrina da formação participada 
do mérito processual, a jovem pesquisadora ultrapassou as diretrizes 
propostas pela técnica processual e demonstrou que o rol taxativo 
dos legitimados ativos à ação civil pública constitui um meio de res-
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tringir o debate processual dos pontos controversos que integram a 
demanda coletiva.

O estudo constitucionalizado do princípio do contraditório, bem 
como a procedimentalização da formação participada do mérito, via 
audiências públicas eletrônicas, no processo coletivo democrático, é o 
eixo central de todo o debate cientifico trazido pela obra. 

O texto dessa obra é convidativo a todos aqueles interessados de 
desconstruir as premissas ideológicas de um modelo de processo que 
reproduz a jurisdição sacerdotal, o solipsismo, a discricionariedade ju-
risdicional e o protagonismo judicial. Por meio das audiências públicas 
eletrônicas pretende-se ampliar o espaço discursivo e democratizar a 
formação participada do mérito mediante a atuação direta de todos os 
interessados difusos e coletivos.

Fabrício Veiga Costa
Professor do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna
Pós-doutor em Educação – UFMG. Doutor e Mestre em Direito 

Processual – PUCMINAS. Especialista em Direito de Família; 
Direito Educacional; Direito Processual – PUCMINAS.

Pesquisador e autor de inúmeros livros e artigos científicos.
Professor da graduação em Direito na FAPAM; FPL;  

FASASETE; FAMINAS-BH.
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A p r e s e n t a ç ã o

Recebi a missão de apresentar este livro, assim como a fascinante 
e inexplicável carga emocional que a acompanha, em nome de todos 
aqueles que se armam de palavras e ideias e, munidos de canetas, lápis, 
pincéis atômicos ou fragmentos de giz, diariamente adentram a sala de 
aula como se fosse a primeira vez. 

Amar se aprende amando, disse o poeta. Ser professor, logo des-
cobri, é algo que se aprende a amar vivendo.

Esse amor, no entanto, não é algo que sustenta, por si só o exercí-
cio da atividade docente. É preciso dedicação, empenho, atualizações 
constantes, enfim…

Foi com isso em mente, e com o objetivo de me aperfeiçoar, que 
decidi ingressar em um programa mestrado. Uma vez aprovado, conheci 
a autora deste livro, a pesquisadora Rayssa Rodrigues Meneghetti.

Mineira criada no Espírito Santo, a autora é pessoa livre da miopia 
individual que acomete a maioria de nós, aprisionados por nossas pró-
prias preocupações e egoístas demais para nos lembrarmos da verdadeira 
razão de nossos estudos: auxiliar na formação de uma sociedade mais 
justa, inclusiva e democrática. 

Após dois anos de uma intensa convivência em sala de aula, chegou 
o fim do nosso mestrado, acontecimento que pode ser definido em um 
misto de alegria e pesar. 

Pesar, pois trouxe o momento da despedida do convívio semanal com 
uma colega que, durante dois anos, atuou de forma brilhante, enchendo 
minha vida com inúmeros exemplos de dedicação e solidariedade. 

O lamento, entretanto, é facilmente substituído pela alegria que sinto 
ao recordar os momentos com os quais fui privilegiado, abençoado que 
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sou pela convivência com a autora, quer seja na qualidade de colegas de 
sala, quer seja como parceiros nos congressos jurídicos que participamos.

Não fosse isso, o fim do mestrado significou a entrega, à co-
munidade acadêmica, da obra que ora se apresenta, a qual é fruto da 
competência e da dedicação constante da autora, pessoa empenhada no 
estudo acerca da temática envolvendo participação e as ações coletivas.

O leitor mais atento já consegue perceber, logo pelo título, que 
o tema aqui abordado é moderno e traz consigo o sinal dos novos 
tempos. Já não é mais segredo que, cada dia mais, até o Direito - com 
seus aparatos, becas, palavras rebuscadas e formalidades típicas – vem 
se curvando à tecnologia.

A obra nos lembra, no entanto, que não importa se o processo 
se desenvolve por meio físico ou eletrônico: o respeito aos princípios 
e garantias constitucionais, a legitimação democrática e o respeito à 
ciência jurídica é o que deve continuar a lhe sustentar.

Esse parece ser um ponto fundamental observado pela autora, que 
ao falar sobre a formação participada do mérito processual nas Ações 
Coletivas, abordou a possibilidade de utilização de audiências públicas 
virtuais como instrumento eficaz e capaz de ampliar a participação. Para 
isso, inicialmente ela traçou um panorama histórico acerca do proces-
so coletivo e dos sistemas representativo e participativo, abordando as 
principais contribuições científicas que dizem respeito ao tema.

Logo após, no segundo capítulo do livro, ela faz uma contun-
dente crítica à forma como as audiências públicas se desenvolvem, 
propondo uma reflexão acerca de sua utilização atual como um espaço 
meramente opinativo. 

Ora, se as conclusões advindas das audiências públicas não vin-
culam o Poder Legislativo nem o Judiciário, não seria o momento de 
rever este instrumento e transformá-lo em um efetivo instrumento 
capaz de ampliar a participação, dar voz aos cidadãos e contribuir para 
a formação participada do mérito? 

Após propor essas reflexões, a autora alça vôos altos e ousa ao apre-
sentar, pela primeira vez, uma forma procedimentalizada para realização 
das audiências públicas virtuais. Chama atenção, aqui, a maneira inclusiva 
e democrática apresentada no livro, capaz de englobar a todos, indepen-
dentemente de qualquer espécie de vulnerabilidade social ou física.

Mais do que apresentar os problemas e empecilhos advindos do 
uso da tecnologia, a autora apresenta o ambiente virtual como sendo 
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uma ferramenta que, longe de ser um óbice para efetivação da justiça, 
pode ser encarado como verdadeiro caminho capaz de possibilitar uma 
participação mais direita do cidadão.

Em sua obra, ela desconstrói a ideia de que os ambientes virtuais 
(e a complexidade a eles inerentes) são empecilhos para participação 
de quem quer que seja. Na verdade, ela antecipa e rebate eventuais 
críticas, sugerindo a criação de espaços virtuais acolhedores, inclusivos, 
democráticos e de largo alcance, capazes de abarcar todos aqueles que, 
efetivamente, se interessarem pela demanda.

Ao cabo, a obra reforça o entendimento de que a Constituição 
Federal sepultou de vez a ideia de que, no Brasil, o processo é mero 
“instrumento do juiz”. Ao lembrar da constitucionalização dos prin-
cípios processuais mais relevantes, a obra jogou luz no fato de que o 
processo deve ser visto como uma garantia das partes, possibilitando uma 
efetiva participação de todos na construção do provimento jurisdicional. 

O livro vem em boa hora, na medida em que nos lembra de que 
um sistema processual justo e democrático tem suas decisões legitima-
das pela possibilidade de efetiva participação das partes interessadas na 
construção do mérito da decisão.

Vale repetir que a obra é pioneira ao propor, de maneira substancial 
e adequada, uma procedimentalização capaz de possibilitar a efetivação 
da construção participada do mérito nas ações coletivas por meio das 
audiências públicas virtuais. Desse modo, ela engrandece o debate acerca 
da participação e da inclusão dos cidadãos nos processos de tomada de 
decisão, nas mais diferentes esferas.

Para mim, a leitura do livro não deixa prerrogativa para dúvidas. 
Minha certeza é de que quando for perguntada sobre o que fez du-
rante a vida, a Professora Rayssa é das poucas pessoas que certamente 
afirmarão, de consciência tranquila, que contribuíram para melhorar a 
vida dos seres humanos e para o fortalecimento da democracia.

Boa Leitura!

Álisson Thiago de Assis Campos 
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I n t r o d u ç ã o

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar cientificamente a 
possibilidade de implementação do contraditório nas ações coletivas 
por intermédio da utilização de meios eletrônicos. 

A pesquisa toma por base o modelo constitucional de processo, 
sobretudo a Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, desen-
volvida por Vicente de Paula Maciel Jr., bem como a Teoria da Forma-
ção Participada do Mérito Processual nas Ações Coletivas, de Fabrício 
Veiga Costa, ambos da Escola Mineira de Processo, cujas lições visam 
o rompimento com o sistema representativo e a adoção de um sistema 
participativo que legitime o cidadão para a propositura de ações coletivas 
e ofereça mecanismos de construção participada do mérito processual.

Os objetivos específicos estão distribuídos ao longo de três capítulos. 
O primeiro capítulo destina-se a traçar a evolução do processo 

coletivo, visando a superação definitiva do sistema representativo e pro-
pondo a fixação do modelo participativo nas ações coletivas no Brasil.

Para tanto, será necessário fazer um resgate da origem histórica do 
processo coletivo, passando pelas principais ações que influenciaram o 
pensamento coletivo (ação popular romana e class action norte-ameri-
cana) e pelos mecanismos coletivos contemporâneos de efetivação dos 
direitos fundamentais, presentes no sistema jurídico-legislativo brasileiro 
(Ação Popular e Ação Civil Pública). 

Critica-se a exclusão do cidadão do rol de legitimados para a 
propositura de ações coletivas, visto que não coaduna com o modelo 
constitucional de processo trazido pela Constituição de 1988, que 
adotou o Estado Democrático de Direito. O advento desse sistema 
participativo fomentou o exercício da cidadania e da soberania, colo-
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cando os cidadãos no papel de protagonistas da construção e da gestão 
das questões sociais pertinentes ao desenvolvimento isonômico.

Para a presente pesquisa a Teoria das Ações Coletivas como Ações 
Temáticas, cuja análise encerra o primeiro capítulo, é a que melhor 
revela os direitos da coletividade no Estado Democrático de Direito, 
mediante um modelo de processo coletivo, baseado nas premissas cons-
titucionais, que garante a plena participação de todos os interessados 
na demanda e os atingidos pelos efeitos do provimento final, visto que 
dispõe de mecanismos de ampla discursividade e dialogicidade para a 
implementação do contraditório, por meio da criação de grupos de 
debates divididos por temas.

O segundo capítulo tratará profundamente do princípio cons-
titucional do contraditório e a sua procedimentalização no âmbito 
do processo coletivo democrático. Em um primeiro momento o 
contraditório será enfrentando diante das teorias mais importantes do 
processo, traçando-se uma compreensão evolutiva até o momento de 
sua afirmação como princípio regente do modelo constitucional de 
processo e corolário do devido processo legal, como um instrumento 
de prevenção das decisões surpresas.

Ademais, analisar-se-á a igualdade jurídica de oportunidade de debate 
processual, o princípio da isonomia e seus consectários (isomenia, isotopia 
e isocrítica), bem como as novas proposições do contraditório trazidas pelo 
Código de Processo Civil de 2015, como o princípio da cooperação entre 
as partes e a obrigatoriedade de fundamentação da sentença.

As proposições teóricas conclusivas do segundo capítulo serão 
formadas em dois grandes tópicos que se entrelaçam. O primeiro com-
preende a necessidade de criação de uma nova teoria geral do processo 
coletivo com base nas ações temáticas, a fim de romper com o atual 
sistema representativo que não condiz com as premissas do modelo 
constitucional de processo. Para tanto, é preciso trabalhar a teorização 
e a procedimentalização do mérito participado nas ações coletivas, sob 
a ótica dos estudos de Fabrício Veiga Costa. O segundo tópico analisa a 
possibilidade de realização de audiências públicas no processo coletivo 
como ferramenta de implementação do contraditório, dando ensejo 
ao capítulo três que proporá uma sistematização para a implementação 
de um procedimento de realização dessas audiências públicas virtuais, 
por meios eletrônicos, que seja capaz de atender os ideais do Estado 
Democrático de Direito, de caráter participativo.
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Por fim, o terceiro capítulo trará proposições procedimentais acerca 
de uma possível implementação do contraditório nas ações coletivas 
como ações temáticas mediante a utilização de ferramentas eletrônicas, 
abordando o conceito jurídico adequado de meios eletrônicos, conside-
rando a tecnologia um fenômeno contemporâneo que não retroagirá, 
mas, ao contrário, será cada vez mais expansivo, conforme explica o 
sociólogo Manuel Castells em sua obra, Sociedade em Rede, usada 
como referencial para a composição teórica do capítulo.

Os meios eletrônicos devem ser considerados mecanismos hábeis à 
ampliação da participação popular no Estado Democrático de Direito. 

Será trabalhada, no capítulo terceiro, a superação do analfabetismo 
digital como suposto óbice à ampla participação nos interessados e será 
analisado o programa de orçamento participativo online da cidade de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, como exemplo de sucesso na partici-
pação popular na construção de políticas públicas.

Ao final, será proposta a criação de um procedimento de exer-
cício do contraditório nas ações coletivas mediante a utilização dos 
meios eletrônicos, sobretudo a possibilidade de realização de audiên-
cias virtuais. Frise-se que a implementação do contraditório deve ser 
pautada em critérios decorrentes da racionalidade crítica, que obrigue 
o julgador à análise racional dos pontos controvertidos da demanda, 
levantados pelos grupos temáticos na fase postulatória e debatidos 
em audiência pública virtual na fase instrutória. É imprescindível 
que o julgador utilize apenas os argumentos que guardam relação 
com a pretensão coletiva inicialmente deduzida para a prolação do 
provimento final.

A escolha do tema justifica-se pela necessidade de encontrar 
maneiras de viabilizar a participação dos interessados na construção 
dos provimentos finais que os atingirão, por meio do levantamento 
de pontos controvertidos no exercício do contraditório nas demandas 
coletivas, como verdadeiros legitimados capazes de exercer a cidadania 
no Estado Democrático de Direito. 

A contribuição científica que a presente dissertação pretende 
oferecer consiste na sistematização de um procedimento de realização 
de audiências públicas virtuais, por mecanismos eletrônicos, que possa 
ser experimentado no plano prático.

O tema-problema, portanto, objeto desta pesquisa, culmina na 
seguinte pergunta: Será possível a implementação do contraditório 
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nas ações coletivas mediante o uso de ferramentas eletrônicas a fim de 
viabilizar e ampliar a participação popular na construção do mérito?

A hipótese de solução vislumbrada e oferecida para solucionar a 
problemática proposta na presente pesquisa é a observância da possi-
bilidade de realização de audiências públicas virtuais, considerando o 
irrefreável avanço da tecnologia da informação. 

A tecnologia é um fenômeno que deve ser utilizado como fa-
cilitador dos avanços políticos e sociais, bem como da superação dos 
óbices enfrentados pelo processo constitucional democrático, visto 
que, eletronicamente é possível alcançar um número muito maior de 
participantes interessados na lide.

A metodologia1 utilizada no presente trabalho será a efetuação 
de pesquisa teórico-bibliográfica, com busca em doutrinas nacionais e 
internacionais, artigos científicos de revistas indexadas, dissertações e 
teses. As proposições que delimitaram o problema foram pautadas num 
raciocínio hipotético-dedutivo2.

Foram escolhidos três tipos de métodos de investigação das ciên-
cias sociais aplicadas às ciências jurídicas como opções de metodologia. 
Primeiramente, será realizada uma investigação histórico-jurídica, na 
medida em que se analisar a evolução dos institutos do processo coletivo. 

1 Importante frisar que o momento da escolha da metodologia a ser utilizada na 
pesquisa intenta a necessidade de observância de elementos condicionantes. Pri-
meiro, cumpre compreender que o Direito é fruto de um fenômeno não somente 
jurídico, mas também social e cultural. Segundo, é importante sempre questionar 
os institutos que já são positivados no ordenamento jurídico. O terceiro elemen-
to demostra a importância de se adotar uma postura político-ideológica diante 
da realidade no momento de optar pela metodologia a ser empregada. Deve-se 
atentar para as reivindicações e demandas sociais, desprendendo-se da raciona-
lidade formalista que produz conhecimento apenas no ambiente científico, sem 
se preocupar com as questões discursivas transdisciplinares (GUSTIN e DIAS, 
2013, p.19). No caso da presente pesquisa, foi grande a preocupação em conseguir 
compreender as demandas sociais no que tange a participação dos interessados nas 
ações coletivas, com o fito de encontrar, por meio do emprego da metodologia 
adequada, resultados astisfatórios no plano prático, capazes de alcançar mudanças 
de paradigmas ultrapassados que impedem o avanço da Democracia. 

2 Segundo as autoras Miracy B. S. Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias, o raciocínio 
hipotético-dedutivo faz forte referência ao pensamento de Karl opper, que é 
apresentado por meio de quatro características: 1) existência de expectativas ou 
conhecimento prévio; 2) surgimento de conflitos com as expectativas já exis-
tentes; 3) propostas de solução através de proposições passíveis de teste; 4) teste 
de “falseamento” das hipóteses. Se uma hipótese suporta o teste, ela é ratificada 
provisoriamente, até que outro teste possa falseá-la (2013, p.23).
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O segundo tipo usado será o jurídico-descritivo, uma vez que será feita 
uma abordagem preliminar do problema, ressaltando as suas caracterís-
ticas, percepções e descrições. Por fim, o método jurídico-propositivo 
será utilizado, pois, após análise crítica será proposta a instalação de 
mudanças no plano prático (GUSTIN e DIAS, 2013, p.25-29). 
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”O texto dessa obra é convidativo a 
todos aqueles interessados de des-
construir as premissas ideológicas 
de um modelo de processo que re-
produz a jurisdição sacerdotal, o 
solipsismo, a discricionariedade ju-
risdicional e o protagonismo judicial. 
Por meio das audiências públicas 
eletrônicas pretende-se ampliar o 
espaço discursivo e democratizar 
a formação participada do mérito 
mediante a atuação direta de todos 
os interessados difusos e coletivos.” 
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