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“O objetivo deste trabalho é apresentar uma sistematização do processo e do procedimento das
ações coletivas americanas (class action law), tarefa inédita e inovadora não somente para a
doutrina brasileira como no próprio sistema americano.
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Não se trata de uma mera exposição do direito estrangeiro, mas de uma pesquisa de direito
comparado. O escopo não foi apenas descrever abstratamente um sistema exótico, mas
estabelecer uma base teórica concreta para o aprimoramento do direito positivo, da
jurisprudência e da doutrina brasileiros, o que é um dos principais objetivos do direito comparado.
(...)
As ações coletivas brasileiras são derivadas das class actions norte-americanas por via indireta,
através da doutrina italiana. Muito embora a class action seja a fonte mais importante na
interpretação e na aplicação do nosso direito processual coletivo, o tema ainda não recebeu a
atenção merecida pela doutrina brasileira. Salvo esporádicas publicações, a doutrina brasileira
continua firmemente apegada à doutrina italiana, principalmente à mais antiga, como fonte
primordial de informações sobre as ações coletivas americanas.
Este trabalho procura preencher essa lacuna e oferecer uma análise direta do funcionamento
prático de quase todos os aspectos da ação coletiva americana, com a fundamentação
filosófica e doutrinária necessária para a sua compreensão. Poderá também abrir o caminho
para o legislador e o aplicador do direito aperfeiçoarem o sistema brasileiro, valendo-se de várias
décadas de intensa experiência com as class actions nos Estados Unidos.”
(Da Introdução.)
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