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Certamente, duas grandes qualidades podem bem sintetizar o espírito que se au-
daz desse projeto coletivo: primeira, porque nasce desde sempre com uma visão 
dogmática plúrima e atenta ao papel da Universidade como centro de produção 
de conhecimento realmente capaz de impingir e vocacionar ações que sirvam 
para a garantia do Acesso à Justiça pela via dos direitos; segunda, porque busca 
reunir trabalhos com abordagens indiscutivelmente críticas, não se bastando na 
importante condensação do saber já produzido no campo do Direito e do Proces-
so Coletivo, mas, acima de tudo, destacando-se ao apresentar novos matizes e 
horizontes ao seu enfrentamento ampliado, para além da centralidade do tema.

ISBN 978-65-5059-034-5



coletivo
direito e processo
diálogos interdisciplinares vol. 1





Tereza Cristina Sorice 
Baracho Thibau

coord.

Samuel Alvarenga
org.

coletivo
direito e processo
diálogos interdisciplinares vol. 1



Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica

Direito e Processo Coletivo - Coleção Diálogos Interdisciplinares-Coordenação: 
Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau. ALVARENGA, Samuel. [Org.]Volume 
1 .Belo Horizonte: Editora Vorto, 2019.

302p.

ISBN: 978-65-5059-034-5

1. Direito. 2. Direito Processual civil. I. Título.

CDD341.46  CDU347.9 

Plácido Arraes

Tales Leon de Marco

Bárbara Rodrigues

Letícia Robini
(Pessoas.Imagem por John Simitopoulos, via Unsplash)

Leda Érica Câmara

Editor Chefe

Editor

Produtora Editorial

Capa, projeto gráfico

Diagramação

Todos os direitos reservados. 

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios,  
sem a autorização prévia do Grupo D’Plácido.

W W W . E D I T O R A D P L A C I D O . C O M . B R

Belo Horizonte
Av. Brasil, 1843, 

Savassi, Belo Horizonte, MG
Tel.: 31 3261 2801

CEP 30140-007

São Paulo
Av. Paulista, 2444, 
8º andar, cj 82
Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 01310-933

Copyright © 2019, Vorto Editora.
Copyright © 2019, Os Autores.



Sumár io

 Prefácio 9

 Apresentação da obra 13

1. O HC 143.641/SP e o drama da maternidade e infância 
encarceradas: considerações sobre o habeas corpus 
coletivo e o direito coletivo à liberdade 17

Tere za  Cr i s t i n a  S o r i ce  Ba rac ho  Th ibau 
Á l l an  F e l i p e  B r i t o  S an t i ago

2. Arbitragens coletivas no Brasil: reflexões sobre a 
arbitrabilidade subjetiva e objetiva 41

Suzan a  S a n t i  C re m asco

3. Tragédias ambiental e humana na exploração minerária: 
a busca por soluções coletivas negociadas 61

Tere za  Cr i s t i n a  S o r i ce  Ba rac ho  Th ibau 
An a  F l á v i a  F r an ça  F a r i a

4. Posição do julgador no processo coletivo em ações 
que versam sobre Políticas Públicas numa visão 
Hermenêutico-Filosófica 87

Tere za  Cr i s t i n a  S o r i ce  Ba rac ho  Th ibau 
An t ô n i o  Lú c i o  Tú l i o  d e  O l i v e i r a  Ba rbosa



5. Audiência de saneamento compartilhado e contraditório 
efetivo nas ações coletivas: ponderações à luz das 
reformas processuais na América Latina 111

Th a í s  Co s t a  Te i xe i r a  V i a na

6. Ações coletivas do mercado de capitais como meio 
dissuasivo de práticas ilícitas 139

Ma rce l o  d e  O l i ve i r a  M i l a g res 
Te re za  Cr i s t i n a  S o r i ce  B a rac ho  Th ibau 
M arc u s  d e  F re i t a s  G o u vêa

7. Direitos coletivos emperspectiva histórica: contexto 
e dinâmica da emergênciados direitos do consumidor, 
ambientale ao patrimônio cultural 169

Mô n i ca  S e t t e  Lo p e s 
M ar i a  Ce c í l i a  d e  A l va re n ga  C arv a l ho

8. As técnicas da mineração de dados como instrumento 
de tutela coletiva de crianças e adolescentes na 
internet e os marcos legais no Brasil e nos 
países da União Europeia 191

Tere za  Cr i s t i n a  S o r i ce  B a rac ho  Th ibau 
Cami l a  F i g u e i re d o  A l e xa ndre

9. Ações “pseudoindividuais”e “pseudocoletivas” 
no processo do trabalho 221

A d r i a n a  G o u l a r t  d e  S e n a  Ors in i 
Igo r  S o u sa  G o n ça l ve s

10. Atuação deficiente do colegitimado ativo 
no processo coletivo Brasileiro 249

Tere za  Cr i s t i n a  S o r i ce  B a rac ho  Th ibau 
Sa m u e l  A l va re n g a



11. A promoção do acesso ao trabalho pela coletividade 
de pessoas com deficiência e os mecanismos de sua 
efetivação na justiça trabalhista 281

Tere za  Cr i s t i n a  S o r i ce  Ba rac ho  Th ibau 
Mar i a  He l e n a  Dam a sceno  e  S i l v a  M ega le 
Da n i e l  Jo sé  F o n se ca  Mendonç a

 Autores 301





9

Prefác io

Recebi com muita honra e alegria o convite para prefaciar esta 
extraordinária obra coletiva Direito e Processo – Diálogos Interdisciplinares 
(Vol. 1). A Professora Doutora Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau 
é a coordenadora geral e o Promotor de Justiça Samuel Alvarenga é 
o organizador. Conheço pessoalmente esses dois profissionais e os 
admiro muito. 

A Professora Tereza Sorice é uma jurista brilhante, uma professora 
extraordinária. Como orientadora e pesquisadora, Tereza Sorice é ad-
mirada, querida e muito respeitada pelos seus alunos e discípulos, isso 
principalmente pela seriedade e pelo qualificado grau de exigências com 
os quais ela conduz todos os seus trabalhos. É indiscutível hoje que a 
Universidade Federal de Minas Gerais tem sido um polo de referência 
nacional em Processo Coletivo em razão do trabalho incansável e mag-
nífico da Professora Tereza Sorice. 

Samuel Alvarenga é Promotor de Justiça do Ministério Público do 
Estado de Rondônia, onde é querido e admirado pelos seus colegas e 
pela comunidade jurídica em geral. Samuel tem se destacado nos últimos 
dois anos pelo importante trabalho perante a Corregedoria Nacional do 
Ministério Público em Brasília, onde ele exerce suas funções por força de 
requisição do Corregedor Nacional. Samuel fez mestrado em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, agora, sob a orientação 
da Professora Tereza Sorice, cursa o doutorado na Universidade Federal 
de Minas Gerais.

Destacam-se como coautores desta obra coletiva os seguintes profes-
sores e pós-graduandos da FDUFMG: Adriana Goulart de Sena Orsini, 



10

Állan Felipe Brito Santiago, Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa,  Ana 
Flávia França Faria, Camila Figueiredo Alexandre, Daniel José Fonseca 
Mendonça, Igor Sousa Gonçalves, Marcelo de Oliveira Milagres, Marcus 
de Freitas Gouveia, Maria Cecília de Alvarenga Carvalho, Mônica Sette 
Lopes, Samuel Alvarenga, Suzana Santi Cremasco, Tereza Cristina Sorice 
Baracho Thibau, Thaís Costa Teixeira Viana.

Esse volume 1 da coletânea é integrado por 11 Capítulos e está 
estruturado da seguinte forma: Capítulo 1 – O HC 143.641/SP e o 
drama da maternidade e infância encarceradas: considerações sobre o habeas 
corpus coletivo e o direito coletivo à liberdade, autores Tereza Cristina Sorice 
Baracho Thibau e Állan Felipe Brito Santiago; Capítulo 2 – Arbitragens 
coletivas no Brasil: reflexões sobre a arbitrabilidade subjetiva e objetiva, autora 
Suzana Santi Cremasco; Capítulo 3 – Tragédias ambiental e humana na 
exploração minerária: a busca por soluções coletivas negociadas, autoras Tereza 
Cristina Sorice Baracho Thibau e Ana Flávia França Faria; Capítulo 
4 – Posição do julgador no processo coletivo em ações que versam sobre po-
líticas públicas numa visão hermenêutico-filosófica, autores Tereza Cristina 
Sorice Baracho Thibau e Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa; 
Capítulo 5 – Audiência de saneamento compartilhado e contraditório efetivo 
nas ações coletivas: ponderações à luz das reformas processuais na América 
Latina, autora Thaís Costa Teixeira Viana; Capítulo 6 – Ações coletivas do 
mercado de capitais como meio dissuasivo de práticas ilícitas, autores Marcelo 
de Oliveira Milagres, Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau e Marcus 
de Freitas Gouvêa; Capítulo 7 – Direitos coletivos em perspectiva histórica: 
contexto e dinâmica da emergência dos direitos do consumidor, ambiental e ao 
patrimônio cultural, autores Mônica Sette Lopes e Maria Cecília de Al-
varenga Carvalho; Capítulo 8   – As técnicas da mineração de dados como 
instrumento de tutela coletiva de crianças e adolescentes na internet e os marcos 
legais no Brasil e nos países da União Europeia, autoras Tereza Cristina 
Sorice Baracho Thibau e Camila Figueiredo Alexandre; Capítulo 9 – 
Ações “pseudoindividuais” e “pseudocoletivas” no processo do trabalho, autores 
Adriana Goulart de Sena Orsini e Igor Sousa Gonçalves; Capítulo 
10 – Atuação deficiente do colegitimado ativo no processo coletivo brasileiro, 
autores Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau e Samuel Alvarenga; e, 
Capítulo 11 – A promoção do acesso ao trabalho pela coletividade de pessoas 
com deficiência e os mecanismos de sua efetivação na justiça trabalhista, autores 
Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau, Maria Helena Damasceno e 
Silva Megale e Daniel José Fonseca Mendonça.
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A obra é muito envolvente e interessante. Os artigos estão muito 
bem escritos e os temas de cada capítulo conferem ao livro a excelente 
qualidade próprias das grandes obras coletivas.

Os autores e a Editora D’Plácido estão de parabéns pela excelência 
da obra que se publica. 

Primavera de 2019.

Gregório Assagra de Almeida
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Apresentação da obra

Prezados Leitores, 

Agradecemos seu interesse nesta obra que é resultante de projeto 
coletivo que se constitui de produções acadêmico-científicas desenvolvidas 
no Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), durante o ano de 2019. Configura-se 
em coletânea de artigos cujos temas foram pesquisados, desenvolvidos  
e elaborados por pós-graduandos, contando com a colaboração e/ou 
coautoria de alguns docentes do programa.  Seu conteúdo corresponde 
à área de estudo denominada “Direito e Processo Coletivo no Estado De-
mocrático de Direito” e foi construido em razão dos temas pesquisados 
em disciplina ofertada no referido período; pretende, ainda, identificar 
os pontos de contato desse tema com as demais áreas do direito, com as 
quais percebe-se estreita ligação, embora, sob essa ótica, sejam pouco-
abordados pela doutrina.

Assim, é com grande alegria que apresentamos a obra “Direito e 
Processo Coletivo: Diálogos Interdisciplinares” - volume primeiro, devendo 
ter continuidade periódica em sua publicação, já que por sua atualida-
de e profundidade científica, pretende inaugurar uma série de outros 
estudos direcionados à valorização das práticas e dos instrumentos de 
tutela da coletividade em sentido amplo, cujo direito tenha sido lesado 
ou esteja sendo ameaçado de lesão. A continuidade deste trabalho busca, 
em linhas gerais, oportunizar o registro dos estudos e fornecer dados 
cientificamente analisados quanto à melhor compreensão dos meios 
de se garantir e atender as necessidades das coletividades, indicando-se 
caminhos para a promoção, de forma mais rápida e eficaz, do acesso à 
justiça, mediante a postulação de direitos sociais constitucionais, pela via 
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judicial ou extrajudicial, e em nome dos membros, determinados ou não, 
da nossa sociedade civil.

Na medida em que os temas aqui tratados tocam em vários assuntos 
sensíveis e de grande repercussão e conexão com os anseios das cole-
tividades é que se teve a inspiração de se materializar, nesta obra que 
vos apresentamos, o conteúdo daquelas enriquecedoras discussões que 
ocorrerem durante os agradavéis e inesquessíveis encontros semanais 
nas aulas da disciplina “Direito e Processo Coletivo Nacional” na Casa de 
Afonso Pena. Foram animadas tardes de segundas-feiras que, envolvidos 
em instigantes discussões temáticas, não percebíamos as horas passando, e 
sempre ao final das aulas, entristecidos por termos que retornar às outras 
atividades, planejávamos vigorosamente nossos próximos encontros!

A obra portanto, nasce com um direcionamento certo: promover o 
debate pluralístico entre o Direito e o Processo Coletivo e sua conexão 
com várias outras áreas da ciência jurídica, tais como a filosofia, a herme-
nêutica, a sociologia, o direito material e processual civil e do trabalho, o 
direito especializado à defesa do meio ambiente, o direito ao patrimônio 
cultural, o direito dos povos e comunidades tradicionais e de grupos 
populacionais específicos, o direito tributário e o direito empresarial.

Mais que isso, essa obra se apresenta com a clara intenção de rei-
terar a todos o papel transformador da tutela das coletividades a partir 
de diferentes identidades e pontos de vista que, embora ontologica-
mente marcados por suas particularidades, trazem e reúnem em si a 
possibilidade da vivificação dos ideários essenciais numa República que 
se organiza sob a forma de Estado Democrático de Direito como descrito 
na Constituição brasileira de 1988. 

Certamente, duas grandes qualidades podem bem sintetizar o espírito 
que se audaz desse projeto coletivo: primeira, porque nasce desde sempre 
com uma visão dogmática plúrima e atenta ao papel da Universidade 
como centro de produção de conhecimento realmente capaz de impingir 
e vocacionar ações que sirvam para a garantia do Acesso à Justiça pela 
via dos direitos; segunda, porque busca reunir trabalhos com abordagens 
indiscutivelmente críticas, não se bastando na importante condensação 
do saber já produzido no campo do Direito e do Processo Coletivo, mas, 
acima de tudo, destacando-se ao apresentar novos matizes e horizontes 
ao seu enfrentamento ampliado, para além da centralidade do tema.

Registramos ainda os nossos sinceros agradecimentos:
De forma muito carinhosa, a todos os autores e coautores desta obra, 

professores e pós-graduandos do PPGD da UFMG, que possibilitaram a 
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reunião destes 11 trabalhos especialmente dedicados à interdiciplinaridade 
do Direito e do Processo Coletivo no ordenamento jurídico brasileiro, e 
o fizeram de modo crítico, científico, inovador e responsável. 

De forma especial, ao estimado Professor Gregório Assagra de 
Almeida, por suas sempre qualificadas e gentis participações em nossos 
projetos. O Prefácio a este trabalho não poderia ter sido entregue a me-
lhores mãos do que às deste respeitável jurista e impecável representante 
do Ministério Público brasileiro, que há décadas tem se debruçado sobre 
as questões mais importantes que envolvem o Sistema Integrado de Tutela 
Material e Processual dos Direitos Coletivos vigente no Brasil, como meio de 
promoção e concretização dos Direitos Sociais e Garantias Fundamentais. O 
nome, a presença e a citação das inúmeras obras do Professor Gregório, 
por isso, devem se fazer sempre presentes, como eloquente e obrigatória 
referência em qualquer estudo sobre essa temática.

À Editora D’Plácido, pela confiança e compromisso em sempre 
prestigiar a divulgação nacional das letras jurídicas que são produzidas e 
decantadas caprichosamente nesta maravilhosa Terra das Alterosas.

Por fim, convidamos todos à leitura dos artigos e ficamos aguardando 
as preciosas críticas às diretrizes aqui veiculadas, no intuito de continu-
armos aprofundando e ampliando as nossas reflexões sobre a matéria, 
sendo, sem dúvida, uma honra poder compartilhar com vocês as ideias 
e as esperanças que marcam e se renovam nesta obra.

Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau
Samuel Alvarenga

Coordenação/Organização
Belo Horizonte/MG.

Primavera de 2019.
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