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Prefácio

A Dra. Natália Chernicharo Guimarães foi brilhante aluna de graduação e pós-graduação, sempre dedicada à pesquisa e à produção científica e envolvida em projetos da Universidade.
Em razão de seu brilhantismo intelectual e respaldada por um impecável curriculum, não foi surpresa quando a Dra. Natália procurou-me
para ser seu orientador de mestrado com um tema de grande complexidade no direito processual civil. E para minha felicidade seu projeto de
pesquisa versava sobre os limites subjetivos da coisa julgada no campo do
direito processual coletivo, particularmente com interesse em minha tese
sobre o modelo participativo da ação temática.
Com grande maturidade e dedicação, a querida aluna do mestrado
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais se debruçou sobre os
livros e produziu uma obra paradigmática, com profundo valor científico
e instigante repercussão prática na construção de uma proposta de compreensão do instituto da coisa julgada no âmbito do processo coletivo.
A arquitetura lógica do trabalho aproveita com maestria da construção histórica e filosófica para a conceituação do instituto da coisa julgada
no processo individual e o aprecia criticamente, sempre tendo em mira
seu aproveitamento para no direito processual coletivo.
Não faltaram nesse percurso a comparação do instituto da coisa julgada no sistema jurídico dos países vinculados ao civil law bem como ao
common law.
XII

A preocupação em bem estabelecer a compreensão dos termos jurídicos, bem como não olvidar de institutos que se correlacionam ao da coisa
julgada foi a tônica deste trabalho. Assim se fez no estudo sobre o conceito de direito difuso, no de legitimação para agir e em sua repercussão nos
limites subjetivos da coisa julgada em tema de direitos difusos.
Para uma melhor delimitação e entendimento de seu marco teórico, a
autora explica a teoria das ações coletivas como ações temáticas, partindo
da distinção entre direito e interesse até a explicação da repercussão dessa
revisão conceitual nos conceitos tradicionais oriundos do direito processual civil individual.
Por isso os novos marcos sob os quais se assentarão as propostas que
se seguem são explicitados e os conceitos de direitos difusos, de legitimação para agir são trabalhados para ressaltar a proposta do processo coletivo a partir de um modelo participativo.
Por fim a questão dos limites subjetivos da coisa julgada no direito
processual coletivo no pressuposto da ação temática é enfrentada com coragem e objetividade, com a abordagem ainda da coisa julgada secundum
eventum litis, secundum eventum probationis e inutilibus.
Fundamental notar-se que a autora estende como pano de fundo de
sua obra o devido processo constitucional, alçando o instituto da coisa
julgada ao patamar de garantia constitucionalizada.
Em sequência, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada são analisados em face da proposta da ação temática e conduzem a uma coerente
conclusão compatível com uma rica e cuidadosa bibliografia específica.
Sem dúvida alguma, o trabalho é de extrema importância e figurará
entre as obras essenciais para a compreensão do instituto da coisa julgada
e seus desdobramentos no direito processual coletivo.
É certo que a obra poderia muito bem ter sido defendida em nível de
doutorado, dada a sua proposta inovadora, entretanto, tal fato revela apenas
a seriedade da autora e nos enche de expectativas de que em breve seremos
brindados com mais um trabalho de extrema valia em sede de doutorado.
VICENTE DE PAULA MACIEL JÚNIOR
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