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RESUMO 
 
LIMA, Thadeu Augimeri de Goes. Processo penal e interesses supraindividuais (diálogos 
com o processo coletivo no contexto da pluritutela jurídica dos interesses difusos e coleti-
vos). 2018. 289 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito 
(área de concentração: Direito Processual), Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
O tema que constitui o objeto desta tese pode resumidamente ser lido como “diá-

logos possíveis entre o Direito Processual Penal e o Direito Processual Coletivo com rela-
ção aos interesses supraindividuais”.  

O recorte temático enfoca o módulo processual penal destinado à prestação de tu-
tela cognitiva condenatória – o processo penal condenatório – que tem por objetos materi-
ais infrações penais contra bens jurídicos difusos e coletivos. 

O objetivo central do trabalho é a identificação e a sistematização de alguns insti-
tutos e temas a respeito dos quais podem ser estabelecidos diálogos entre aquele e o mi-
crossistema processual coletivo, na ótica do Direito brasileiro. 

A pesquisa se pauta na consulta a fontes bibliográficas, nacionais e estrangeiras, e 
a repositórios de jurisprudência, mormente do STF e do STJ. 

No que tange aos referenciais teóricos utilizados, as três concepções doutrinárias 
fundamentais para a configuração do trabalho e para as linhas de raciocínio e as conclusões 
nele registradas são a Teoria Geral do Processo, o enfoque de acesso à justiça e o método 
do diálogo das fontes. A Teoria Geral do Processo se revela como proposta epistêmico-
metodológica que fornece uma abrangente “cosmovisão” do Direito Processual e serve 
particularmente como o “pano de fundo” da tese. O enfoque de acesso à justiça é acolhido 
como método de pensamento e repercute na preferência por uma abordagem interdiscipli-
nar e por uma perspectiva funcional. Por último, o chamado método do diálogo das fontes 
é adotado como proposta hermenêutica, operando no plano interpretativo/aplicativo. 

No prisma metodológico, são utilizados preferencialmente os métodos sistemático, 
histórico, indutivo e dedutivo. 

O desenvolvimento do trabalho é estruturado em três capítulos. O primeiro con-
templa apontamentos teórico-conceituais, históricos, socioculturais e normativos sobre os 
interesses supraindividuais, com relevo aos difusos e coletivos e à experiência jurídica bra-
sileira, e introduz e contextualiza a ideia de pluritutela jurídica dos interesses difusos e co-
letivos. O segundo aborda os contornos dogmáticos do Direito Processual Coletivo e do 
Direito Penal Supraindividual no Brasil, analisando seus principais institutos e temas, cujas 
reverberações são sentidas nos diálogos entre o Processo Penal e o Processo Coletivo. O 
terceiro se volta diretamente ao objetivo central da tese e expõe alguns dos aludidos diálo-
gos, dividindo-os em gerais – concernentes à prejudicialidade heterogênea e ao comparti-
lhamento probatório (prova emprestada) – e especiais – concernentes à justiça penal con-
sensual, à acusação coletiva e à eficácia civil coletiva e execução coletiva da sentença pe-
nal condenatória.  

Nas considerações conclusivas, resgatam-se, na forma de enunciados sintéticos, 
os raciocínios basilares e as conclusões parciais traçados no texto. 
 
 
Palavras-chave: Processo Penal. Interesses difusos e coletivos. Processo Coletivo. Direito 
Penal Supraindividual. Pluritutela jurídica. Diálogo das fontes. 
 
	  



ABSTRACT 

 
LIMA, Thadeu Augimeri de Goes. Criminal procedure and supraindividual interests (dia-
logues with the class actions’ system in the context of multiple legal means of protection 
for diffuse and collective interests). 2018. 289 p. Thesis (Doctorate in Law) – Post-
Graduation Program in Law (concentration area: Procedural Law), University of São Paulo, 
São Paulo. 

 
The theme chosen as the object of this thesis might be briefly read as “possible di-

alogues between Criminal Procedure and the class actions’ system concerning to suprain-
dividual interests”. 

The thematic clipping focuses on the criminal proceedings intended to adjudicate 
responsibility – the criminal prosecution – that have as their material objects offenses aga-
inst diffuse and collective interests. 

The work’s central purpose is to identify and to systematize some institutes and 
themes which allow dialogues between those proceedings and the class actions’ system, 
under the Brazilian Law. 

The research is based upon inquiries on national and foreign bibliographical sour-
ces and on Case Law repositories, mainly the ones fed with the Supreme Federal Court and 
the Superior Court of Justice’s decisions. 

On the theoretical grounds, the three fundamental doctrinal conceptions for the 
work’s very configuration and for the reasonings and conclusions registered in it are the 
General Theory of Process, the focus on access to justice and the dialogue of fonts method. 
The General Theory of Process reveals itself as an epistemic-metodological proposition 
that provides a wide “cosmovision” to Procedural Law and serves particularly as the thesis’ 
“background”. The focus on access to justice is received as a method of thinking and re-
sounds on the preference for an interdisciplinary approach and for a functional perspective. 
Last, the so-called dialogue of fonts method is adopted as a hermeneutic proposition, ac-
ting in the interpretative/applicative field. 

On the methodological prism, the work uses preferably the systematic, the histori-
cal, the inductive and the deductive methods. 

The work’s development is structured in three chapters. The first one brings theo-
retical-conceptual, historical, sociocultural and normative indications about the supraindi-
vidual interests, highlighting the diffuse and the collective interests and the Brazilian legal 
experience, and introduces and contextualizes the idea of multiple legal means of protec-
tion for the diffuse and collective interests. The second one approaches the class action’s 
system and the Supraindividual Criminal Law’s dogmatic outlines in Brazil, analyzing 
their major institutes and themes that reverberate on the dialogues between Criminal Pro-
cedure and the class action’s system. The third one aims directly to the thesis’s central 
purpose and exposes some of the aforementioned dialogues, dividing them in general dia-
logues – concerning to heterogeneous related issues and shared evidences – and special 
dialogues – concerning to plea bargaining, class criminal prosecution and criminal con-
viction’s collective civil effects and class execution.  

In the conclusive considerations, the basic reasonings and the partial conclusions 
traced all over the text are recovered in form of synthetic statements. 
 
 
Keywords: Criminal Procedure. Diffuse and collective interests. Class actions. Supraindi-
vidual Criminal Law. Multiple legal means of protection. Dialogue of fonts. 



RIASSUNTO 
 
LIMA, Thadeu Augimeri de Goes. Procedura penale ed interessi sopraindividuali (dialo-
ghi con il processo collettivo nel contesto della pluritutela giuridica degli interessi diffusi e 
collettivi). 2018. 289 f. Tesi (Dottorato in Giurisprudenza) – Programma di Post-Laurea in 
Giurisprudenza (area di concentrazione: Diritto Processuale), Università di São Paulo, São 
Paulo. 

 
Il tema che costituisce l’oggetto di questa tesi può essere brevemente letto come 

“possibili dialoghi tra Diritto Processuale Penale e Diritto Processuale Collettivo in relazi-
one a interessi sopraindividuali”. 

Il ritaglio tematico si concentra sul modulo procedurale penale inteso a fornire tu-
tela dichiarativa di condanna – il procedimento penale di condanna – che ha come oggetti 
materiali gli offese contro beni giuridici diffusi e collettivi. 

L’obiettivo centrale del lavoro è l’identificazione e la sistematizazione di alcuni 
istituti e temi sui quali sono possibili i dialoghi tra il procedimento penale di condanna e il 
microsistema processuale collettivo, nella prospettiva del Diritto brasiliano. 

La ricerca si basa sulla consultazione di fonti bibliografiche, nazionali e straniere, 
e archivi di giurisprudenza, principalmente della Corte Suprema Federale e della Corte Su-
periore di Giustizia. 

Per quanto riguarda i riferimenti teorici utilizzati, le tre concezioni dottrinali fon-
damentali per la configurazione dell’opera e le linee di ragionamento e conclusioni in essa 
contenute sono la Teoria Generale del Processo, l’approccio dell’accesso alla giustizia e il 
metodo del dialogo delle fonti. La Teoria Generale del Processo si rivela una proposta 
epistemica e metodologica che fornisce una “visione del mondo” completa del Diritto Pro-
cessuale e serve in particolare come “background” della tesi. L’approccio dell’accesso alla 
giustizia è accettato come metodo di pensiero e ha ripercussioni sulla preferenza per un 
approccio interdisciplinare e una prospettiva funzionale. Infine, il cosiddetto metodo del 
dialogo delle fonti viene adottato come proposta ermeneutica, operando nel piano interpre-
tativo/applicativo. 

Nella prospettiva metodologica, sono preferibilmente utilizzati i metodi sistemati-
co, storico, induttivo e deduttivo. 

Lo sviluppo del lavoro è strutturato in tre capitoli. Il primo contempla note teori-
co-concettuali, storiche, socioculturali e normative sugli interessi sopraindividuali, con en-
fasi sui diffusi e collettivi e sull’esperienza giuridica brasiliana, e introduce e contestualiz-
za l’idea di pluritutela giuridica degli interessi diffusi e collettivi. Il secondo affronta le li-
nee dogmatiche del Diritto Processuale Collettivo e del Diritto Penale Sopraindividuale in 
Brasile, analizzandone i principali istituti e temi, i cui riverberi sono avvertiti nei dialoghi 
tra Procedura Penale e Processo Collettivo. Il terzo si rivolge direttamente all’obiettivo 
centrale della tesi ed espone alcuni dei suddetti dialoghi, dividendoli in generali – riguar-
danti la pregiudizialità eterogenea e la circolazione probatoria – e speciali – riguardanti la 
giustizia penale consensuale, l’accusa collettiva e l’efficacia civile collettiva ed esecuzione 
collettiva della sentenza penale di condanna.  

Nelle considerazioni conclusive, i ragionamenti basilari e le conclusioni parziali 
tratte nel testo sono salvate sotto la forma di affermazioni sintetiche. 

 
 
Parole-chiavi: Procedura Penale. Interessi diffusi e collettivi. Processo Collettivo. Diritto 
Penale Sopraindividuale. Pluritutela giuridica. Dialogo delle fonti. 
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INTRODUÇÃO 
 

A atenção para o tema que constitui o objeto desta tese – o qual, resumidamente, 

pode ser lido como “diálogos possíveis entre o Direito Processual Penal e o Direito 

Processual Coletivo com relação aos interesses supraindividuais” – nos foi despertada 

tanto por questionamentos concretos surgidos na prática profissional quanto por 

indagações de cunho científico que animaram propósitos acadêmicos, unindo assim a 

práxis aos esforços de teorização.  

De fato, adveio do exercício de nossas atribuições no Ministério Público do 

Estado do Paraná e de meditações a partir dos contínuos estudos particulares a percepção 

de que o Processo Penal nacional ainda é pouco afeito à realidade dos interesses difusos e 

coletivos e, nesse terreno, pode estabelecer profícuos diálogos com o Processo Coletivo. 

Constatamos que, de um modo geral, o Processo Penal não tem acompanhado a 

expansão – nem sempre salutar, diga-se – do Direito Penal Supraindividual no nosso 

ordenamento e deixa a descoberto da regulação jurídico-processual muitas questões 

importantes suscitadas pelos regramentos jurídico-materiais, além de se mostrar bastante 

assistemático e fragmentário. 

Também tomamos consciência de que alguns dispositivos presentes na legislação 

esparsa – notadamente os arts. 80 e 103, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e os 

arts. 19, par. ún., e 20 da Lei 9.605/1998 – propõem diálogos do Processo Penal com o 

microssistema processual coletivo, em busca da otimização de resultados e da efetividade 

da tutela dos bens jurídicos transindividuais. 

Ante a verificada inexistência em nosso país de obra jurídica, geral ou 

monográfica, que haja intentado tratar do tema de modo sistemático, resolvemos lhe 

dedicar a investigação científica doutoral que agora se finda com a apresentação desta tese. 

Por conta de exigências de exequibilidade e de verticalização, enquadramos o 

recorte temático no módulo processual penal destinado à prestação de tutela cognitiva 

condenatória – isto é, o processo penal condenatório – que tem por objetos materiais 

infrações penais contra bens jurídicos supraindividuais difusos e coletivos.1 

                                            
1 A demarcação fixada deixa forçosamente de fora assuntos como o processo penal condenatório relacionado 
às infrações penais contra bens jurídicos supraindividuais ditos institucionais e o habeas corpus coletivo, 
para mencionar dois exemplos que, dadas as suas muitas especificidades, não comportariam aqui a 
aprofundada abordagem que merecem e somente trariam exorbitantes desvios à linearidade que se procura 
imprimir ao texto. Sobre as classificações dos bens jurídico-penais supraindividuais e o conceito de bem 
jurídico-penal institucional, v. infra, Capítulo 2, item 2.2.3, e sobre o habeas corpus coletivo, v. LIMA, 



 

 

14 

Outrossim, colocamos como objetivo central do trabalho a identificação e a 

sistematização de alguns institutos e temas a respeito dos quais podem ser estabelecidos 

diálogos entre aquele e o microssistema processual coletivo, na ótica do Direito brasileiro. 

O foco no ordenamento jurídico pátrio se justifica pela necessidade de análise e 

correlação de uma multiplicidade de subtemas e de um vasto contingente de diplomas 

normativos e de seus regramentos materiais e processuais. 

Considerando a conjugação do caráter teorético com o prático, privilegiamos a 

consulta a fontes bibliográficas, nacionais e estrangeiras, e a repositórios de jurisprudência, 

mormente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 

No que tange aos referenciais teóricos utilizados, destacamos as três concepções 

doutrinárias que são fundamentais para a configuração do trabalho e para as linhas de 

raciocínio e as conclusões nele registradas: a Teoria Geral do Processo, o enfoque de 

acesso à justiça e o método do diálogo das fontes. 

A Teoria Geral do Processo, tal como a tomamos, revela-se uma proposta 

epistêmico-metodológica comum para o estudo e a compreensão do Direito Processual em 

suas diversas vertentes – com ênfase às que se ocupam do processo jurisdicional (Processo 

Civil, Processo Penal, Processo Coletivo, Processo Eleitoral e Processo do Trabalho), 

porém sem olvidar os demais tipos de processos estatais (processo administrativo e 

processo legislativo) e quiçá os processos não-estatais –, que, respeitando a autonomia 

científica de cada ramo, volta-se a elucidar os conceitos, as categorias, os institutos e os 

princípios integrantes do repertório da ciência processual como um todo e aqueles 

integrantes somente do(s) repertório(s) de alguma(s) de suas divisões, propiciando 

parâmetros comparativos e críticos e critérios sólidos para a averiguação da possibilidade e 

dos limites dos diálogos e das influências recíprocas. A Teoria Geral do Processo, em 

suma, fornece uma abrangente “cosmovisão” do Direito Processual e serve particularmente 

como o “pano de fundo” da tese.2 

                                                                                                                                    
Thais. Ministros, precisamos falar sobre “habeas corpus” coletivo. Jota, 22 set. 2016. Disponível em: 
<https://www.jota.info/colunas/a-defesa/defesa-senhores-ministros-precisamos-falar-sobre-habeas-corpus-
coletivo-22092016>. Acesso em: 2 dez. 2017; STF, HC 143.988/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. em 
18.10.2017 (monocrático), p. DJe-241, de 23.10.2017 (HC não conhecido); e STJ, AgRg no HC 360.693/RJ, 
6ª T., Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 08.08.2017, p. DJe de 16.08.2017 (HC não conhecido e AgRg 
improvido em votação unânime).  
2 Dentre as muitas obras que nos fomentaram essa “cosmovisão”, v. especialmente CINTRA, Antonio Carlos 
de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 26. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010; DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 
12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 68-91; GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: 
fundamentos para uma nova teoria geral do processo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016; GRECO FILHO, 
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Ao seu turno, o enfoque de acesso à justiça é acolhido como método de 

pensamento que implica em atentar para o conjunto geral de instituições, mecanismos, 

pessoas, órgãos e procedimentos manejados para processar e mesmo prevenir controvérsias 

nas sociedades modernas, aqui com especial direcionamento à temática dos interesses 

difusos e coletivos. Tal método de pensamento repercute na preferência por uma 

abordagem interdisciplinar – embora confinada ao campo jurídico –, que correlaciona 

principalmente normas e institutos jurídicos materiais e processuais, penais e extrapenais, e 

por uma perspectiva funcional, que enaltece a teleologia do arsenal processual e a sua 

aptidão para resolver problemas concretos.3 

Por último, o chamado método do diálogo das fontes é adotado como proposta 

hermenêutica – portanto, com incidência no plano interpretativo/aplicativo –, notadamente 

para coordenar o fenômeno que designamos como pluritutela jurídica dos interesses 

difusos e coletivos, contexto em que se incluem os diálogos entre o Processo Penal e o 

Processo Coletivo que pretendemos identificar e sistematizar.4 

                                                                                                                                    
Vicente. Manual de processo penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 1-4; FAZZALARI, Elio. Istituzioni di 
diritto processuale. 5. ed. Padova: CEDAM, 1989; BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Constituição e 
processo. O modelo constitucional e a teoria geral do processo constitucional. Natureza e categoria dos 
princípios processuais inseridos na constituição. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 353, p. 141-199, jan./fev. 
2001; BENABENTOS, Omar Abel. Teoría general del processo. Rosario, Argentina: Juris, 2005. 2 v.; 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida. 2. ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2013; ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz (Coord.). 40 anos da teoria geral do 
processo no Brasil: passado, presente e futuro. São Paulo: Malheiros, 2013; e JARDIM, Afrânio Silva. Não 
creem na teoria geral do processo, mas ela existe. Consultor Jurídico, São Paulo, 4 jul. 2014. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2014-jul-04/afranio-jardim-nao-creem-teoria-geral-processo-ela-existe>. Acesso 
em: 12 dez. 2017. Também foram altamente proveitosos e inspiradores os ensinamentos, os seminários e os 
debates desenvolvidos na disciplina “Teoria Geral do Processo Judicial – Diálogos entre Processo Penal e 
Processo Civil”, ministrada no Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, no primeiro 
semestre de 2015, pelos Professores Associados Doutores GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ e 
HEITOR VITOR MENDONÇA SICA e pelas Professoras Doutoras MARTA CRISTINA CURY SAAD GIMENES e 
SUSANA HENRIQUES DA COSTA. 
3 Cf. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 31, 67 ss; CAPPELLETTI, Mauro. O acesso à justiça como 
programa de reformas e método de pensamento. Tradução de Hermes Zaneti Júnior. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, v. 395, p. 209-224, jan./fev. 2008. n. 5; e WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade 
moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). 
Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 128. Há muito tempo já advertiu ADA 
PELLEGRINI GRINOVER que é preciso, antes de mais nada, que o processualista tenha a coragem intelectual de 
admitir que hoje afloram no processo situações diversas daquelas que constituíam o suporte dos institutos 
tradicionais. A tradição doutrinária não pode significar um obstáculo para repensar institutos, que hão de ser 
moldados às novas situações. É preciso proceder, dentro de cada sistema, a uma análise funcional, 
ressaltando os tipos de interesses que devem ser protegidos e os tipos de provimentos idôneos à sua tutela, de 
modo a adaptar os mecanismos internos do processo à melhor consecução desses objetivos. V. GRINOVER, 
Ada Pellegrini. A problemática dos interesses difusos. In: Idem (Coord.). A tutela dos interesses difusos. São 
Paulo: Max Limonad, 1984. p. 42-43. 
4 Sobre a noção de pluritutela jurídica dos interesses difusos e coletivos e seus corolários, bem como sobre a 
importância do método do diálogo das fontes nesse contexto, v. infra, Capítulo 1, item 1.4 e ss. 
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No prisma metodológico, são utilizados preferencialmente os métodos 

sistemático, histórico, indutivo e dedutivo. 

O método sistemático se afigura o mais consentâneo com as visões holísticas 

preconizadas pelos referenciais teóricos fundamentais acima destacados, podendo-se até 

afirmar que lhes é inerente. Assim, olhamos para as partes do ordenamento jurídico e para 

os ramos da ciência jurídica não de maneira estanque, compartimentada, mas em suas 

mútuas imbricações. 

Por sua vez, o método histórico, tanto no aspecto evolutivo quanto no aspecto 

comparativo, tem enorme importância para o conhecimento das origens, dos contextos 

socioculturais e dos desenvolvimentos dos institutos jurídicos e para a análise da sucessão 

de leis no tempo, bem como para a melhor compreensão das – indesejavelmente constantes 

– mutações jurisprudenciais. 

Finalmente, os métodos indutivo e dedutivo estão na base dos meios de integração 

do ordenamento jurídico – aos quais recorremos em diversas passagens –, pois o célebre 

aforismo ubi eadem ratio ibi eadem jus pressupõe que se extraia essa ratio de 

dispositivo(s) particularizado(s), mediante indução, para depois, dedutivamente, aplicar-se 

o jus obtido. 

O desenvolvimento do trabalho é estruturado em três capítulos: os dois primeiros 

se destinam a fixar as premissas para o cumprimento do objetivo central, que ocupa 

integralmente o terceiro.  

O primeiro capítulo contempla apontamentos teórico-conceituais, históricos, 

socioculturais e normativos sobre os interesses supraindividuais, com relevo aos difusos e 

coletivos e à experiência jurídica brasileira, e introduz e contextualiza a ideia de pluritutela 

jurídica dos interesses difusos e coletivos – sobressaindo nela as noções de suporte fático, 

de incidência múltipla e de cumulação sancionatória, bem como as de ilícito, de sanção e 

de responsabilidade nas perspectivas penal e civil, além das temáticas da reparação do 

dano ex delicto e do diálogo das fontes.  

O segundo capítulo aborda os contornos dogmáticos do Direito Processual 

Coletivo e do Direito Penal Supraindividual no Brasil, analisando seus principais institutos 

e temas – objetos da tutela jurisdicional coletiva; legitimação ativa para as ações coletivas; 

coisa julgada coletiva; inquérito civil e compromisso de ajustamento de conduta; 

microssistema processual coletivo sancionador; bens jurídicos supraindividuais e 
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peculiaridades de sua tutela penal; responsabilidade penal das pessoas jurídicas –, cujas 

reverberações são sentidas nos diálogos entre o Processo Penal e o Processo Coletivo. 

Formado o substrato necessário, o terceiro capítulo se volta diretamente ao 

objetivo central da tese – repita-se, identificar e sistematizar alguns dos diálogos possíveis 

entre o processo penal condenatório e o microssistema processual coletivo. Para tanto, 

começa examinando o panorama legal do processo penal condenatório atinente às 

infrações penais contra bens jurídicos difusos e coletivos e lhe apontando paralelos com o 

microssistema processual coletivo – a partir da análise do Código de Processo Penal e de 

algumas leis extravagantes que contêm disposições processuais relevantes 

(especificamente, Leis 1.521/1951, 7.492/1986, 7.716/1989, 8.078/1990, 9.605/1998 e 

12.850/2013) – e, na sequência, expõe os diálogos entre ambos, que dividimos em gerais – 

concernentes à prejudicialidade heterogênea e ao compartilhamento probatório (prova 

emprestada) – e especiais – concernentes à justiça penal consensual, à acusação coletiva e 

à eficácia civil coletiva e execução coletiva da sentença penal condenatória.  

Nas considerações conclusivas, dada a variedade de tópicos abordados, optamos 

por resgatar, na forma de enunciados sintéticos, os raciocínios basilares e as conclusões 

parciais traçados ao longo do texto.  

Reiterando o que asseveramos no início desta introdução, não verificamos a 

existência no país de obra jurídica, geral ou monográfica, que haja intentado tratar de 

modo sistemático do tema sobre o qual versa o trabalho. 

A lacuna em questão certamente confere ineditismo para a investigação que 

levamos a cabo e permite que tragamos alguma contribuição original – ainda que singela – 

à ciência jurídica brasileira, atributo imprescindível de uma tese de doutoramento. 
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 
 

1. Os interesses supraindividuais podem ser conceituados como relações factuais 

estabelecidas entre conjuntos (mais ou menos vastos) de pessoas portadoras de 

necessidades compartilhadas e situações valiosas ou bens (materiais ou imateriais) úteis a 

satisfazê-las e insuscetíveis de apropriação e de fruição individualizadas. 

2. Os interesses supraindividuais, como gênero, comportam três espécies, que se 

diferenciam por uma escala decrescente de fluidez e dispersão dos seus sujeitos 

respectivos: os interesses gerais, os interesses difusos e os interesses coletivos. 

3. Os interesses supraindividuais se tornaram alvos do Direito e se converteram 

em interesses jurídicos – e seus objetos em bens jurídicos – quando a ação humana se 

provou capaz de ameaçá-los ou vulnerá-los, em detrimento de todos os membros da 

comunidade ou de expressiva parcela deles. 

4. O século XX se mostrou um contexto ímpar para o desvelamento e o 

reconhecimento da necessidade de tutela jurídica de interesses supraindividuais, em 

especial no que concerne aos difusos e coletivos, pois marcou a consolidação do modelo da 

sociedade de massa e a eclosão da sociedade de risco (ULRICH BECK). 

5. A temática dos interesses difusos e coletivos no Brasil hoje transpassa vários 

ramos e estratos do ordenamento jurídico, recebendo deles normatizações e mecanismos 

protetivos próprios. Esses interesses, portanto, beneficiam-se da pluritutela jurídica, vale 

dizer, de uma multiplicidade de disposições normativas, de instrumentos e de instituições 

atuantes nas esferas de responsabilização civil, penal e administrativa, cujo eixo 

teleológico comum reside na função de garantir a sua preservação em face de ameaças e de 

buscar a sua reparação diante de lesões consumadas. 

6. Se, por um lado, a pluritutela proporciona variados meios de defesa dos 

interesses difusos e coletivos contra lesões e ameaças, sendo sintomática da importância a 

que eles foram alçados na contemporaneidade e no Direito pátrio, por outro lado, a 

superposição de normas, de instrumentos e de instituições voltados a protegê-los também 

traz o risco de superafetações ou omissões e de contradições quando de seus manejos 

concretos. 

7. O diálogo das fontes é uma importante metódica que dota o sistema jurídico de 

maiores plasticidade e adaptabilidade perante as imprevisíveis situações concretas da vida. 

Exatamente por isso, é capaz de bem nortear a coordenação sistemática e funcional da 
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pluritutela jurídica dos interesses difusos e coletivos, de modo a conferir a esta as 

desejadas eficiência, eficácia e efetividade e a prevenir ou solucionar os problemas postos 

em sua operacionalização prática. 

8. Os conceitos estampados no art. 81, par. ún., do CDC – interesses ou direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos – compõem a “pedra de toque” do 

microssistema processual coletivo brasileiro e delimitam as suas zonas de incidência, vale 

dizer, constituem os objetos materiais que os processos coletivos se prestam a tutelar e 

circunscrevem as situações conflituosas a cuja resolução eles se vocacionam, mediante 

qualquer tipo de provimento jurisdicional idôneo. 

9. Além dos seus objetos próprios, as clivagens mais profundas entre o sistema 

processual individual e o microssistema processual coletivo composto pela conjugação da 

LACP e do Título III do CDC se dão nos temas da legitimidade para agir e da coisa 

julgada, institutos que dizem respeito diretamente aos seus respectivos inputs e outputs. No 

mais, as principais inovações trazidas às técnicas processuais brasileiras por aqueles 

diplomas acabaram incorporadas nos processos individuais. 

10. O processo coletivo é hoje chamado a desempenhar importante papel no 

arsenal de instrumentos jurídicos voltados a combater as ações e omissões ilícitas contra o 

patrimônio público e a moralidade e a probidade administrativas. E, de modo colateral e 

conexo ao microssistema processual coletivo brasileiro, pode-se falar na existência de um 

microssistema processual coletivo sancionador, composto pelas Leis 8.429/1992 e 

12.846/2013 e dirigido à tutela daqueles bens jurídicos, mediante a aplicação de sanções 

punitivas e ressarcitórias, taxativamente cominadas, aos autores, partícipes ou beneficiários 

de condutas ilícitas tipificadas extrapenalmente. 

11. Prevalece o entendimento que, sem abdicar da posição central do bem jurídico 

como objeto de tutela e da vinculação às garantias limitadoras do poder punitivo estatal, 

compreende legítima a intervenção penal em domínios da vida social típicos das 

transformações experimentadas no decorrer do século XX e nestes primeiros anos do 

século XXI. Assim, preconiza a dignidade penal dos bens jurídicos metaindividuais 

desvelados pelas mutações advindas da sociedade pós-industrial, do risco e de massa e a 

sua correlativa carência de tutela penal, em casos de sérias turbações. 

12. Encontram-se na gênese da expansão do Direito Penal para colher os bens 

jurídicos transindividuais alguns fatores principais, absolutamente imbricados entre si e 

agrupáveis em três classes. São eles de naturezas sociológica, política e jurídica. 
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13. O primeiro aspecto que caracteriza os bens jurídico-penais supraindividuais é 

o concernente à sua titularidade, que fornece um importante critério classificatório e 

permite triparti-los em institucionais (públicos ou estatais), difusos e coletivos. 

14. Nada impede que uma conduta tipificada como infração penal 

simultaneamente lesione ou ameace bens jurídico-penais individuais e supraindividuais, ou 

mesmo mais de uma categoria de bens jurídico-penais supraindividuais. Trata-se do que a 

doutrina costuma classificar como delito pluriofensivo e como delito de dupla (ou plúrima) 

subjetividade passiva. 

15. No aspecto da sua estrutura, o bem jurídico-penal supraindividual tem como 

marcas características a transcendência, a não-patrimonialidade, a indivisibilidade, a 

indisponibilidade e a referibilidade típica. A referibilidade típica se entrelaça com outro 

importante critério classificatório para os bens jurídico-penais supraindividuais, 

concernente ao relacionamento gênero-espécie, que permite dividi-los em bens jurídicos 

categoriais, bens jurídicos subcategoriais e bens jurídicos específicos (ou em sentido 

técnico), em uma escalada da menor para a maior concreção ou especificidade. 

16. A extensão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas para outras 

hipóteses, além daquelas estatuídas nos arts. 173, § 5º, e 225, § 3º, da Lei Maior, não é 

inconstitucional nem demanda modificação do Texto Constitucional, podendo ser 

viabilizada por lei ordinária, uma vez que os citados enunciados normativos não traduzem 

cláusulas de exclusividade da responsabilidade penal dos entes coletivos. Aliás, a 

ampliação se mostra de todo pertinente em favor de outros bens jurídicos supraindividuais. 

17. A normatização processual penal voltada à persecução de infrações contra 

bens jurídico-penais difusos e coletivos no Brasil não apresenta nível de desenvolvimento 

e expansão comparáveis aos do Direito Penal Supraindividual, estando dispersa pelo corpo 

do CPP e por algumas leis extravagantes. 

18. As características evidentes dessa normatização são a fragmentação e a 

assistematicidade, não havendo uma interação entre os diplomas legais extravagantes que 

permita visualizar sequer o esboço de um “microssistema processual penal coletivo”. Para 

além disso, a normatização é ainda reconhecidamente incompleta, deixando lacunas sobre 

pontos importantes. 

19. O diploma normativo infraconstitucional central que rege o Direito Processual 

Penal brasileiro, que é o Código de Processo Penal (Decreto-lei 3.689/1941), em 

decorrência da própria época da sua edição, muito anterior às discussões científicas sobre 
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os interesses difusos e coletivos surgidas a partir da década de 1970, não trouxe em sua 

redação original nenhuma disposição especificamente relacionada a eles. Isso só veio a 

mudar mais de meio século depois, com as alterações promovidas pelas Leis 8.884/1994 e 

12.403/2011. 

20. A investigação das relações entre o processo penal condenatório e outros tipos 

de processos, dentro da unidade do ordenamento jurídico, revela-se um campo de estudo 

de proporções incalculáveis. Outrossim, o esforço interdisciplinar que lhe é inerente deve 

não só abranger os institutos processuais de cada área, mas também ser enriquecido com 

um olhar voltado aos fenômenos jurídico-substanciais aos quais aqueles se conectam. 

21. Classificamos os diálogos entre o processo penal condenatório e o 

microssistema processual coletivo em gerais e especiais. Diálogos gerais são os que se dão 

entre o processo penal condenatório e o microssistema processual coletivo a partir dos 

regimes gerais do CPP e do CPC, sem trazer grandes especificidades em face dos bens 

jurídicos difusos e coletivos. Diálogos especiais, ao seu turno, são os que decorrem de 

disposições legais especiais relativamente aos regimes gerais ou que impõem ou autorizam 

modificações interpretativas/aplicativas das disposições legais gerais, tendo em conta as 

necessidades de tutela dos bens jurídicos difusos e coletivos. 

22. Para os fins desta tese, pinçamos do quadro dos diálogos gerais dois temas já 

tradicionais e que dizem respeito mais de perto às concretas convivência e confluência 

entre ações penais e ações coletivas que versem sobre idênticos substratos fáticos, nas 

óticas do ilícito penal e do ilícito civil (lato sensu): a prejudicialidade heterogênea e o 

compartilhamento probatório (prova emprestada). 

23. Em tema de condutas atentatórias a interesses/bens jurídicos difusos e 

coletivos, podem ocorrer situações de prejudicialidade heterogênea entre a ação penal e a 

ação coletiva ou civil pública, em ambos os sentidos dessa “via de mão dupla”. Ou seja, a 

controvérsia jurídica coletiva (lato sensu) pode constituir uma questão prejudicial em vista 

da infração penal supraindividual tanto quanto a verificação desta pode assumir a condição 

de questão prejudicial em vista daquela. 

24. Na doutrina, tem-se exigido, para que a prova originária de um processo possa 

ser validamente compartilhada e inserida em outro, a observância dos seguintes requisitos: 

1) que a prova do primeiro processo tenha sido produzida perante o seu juiz natural; 2) que 

a prova produzida no primeiro processo tenha possibilitado o exercício do contraditório 

pela parte do segundo processo em relação a quem ela possa ser desfavorável; 3) que o 
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objeto da prova seja idêntico nos dois processos; e 4) que os graus de cognição do primeiro 

e do segundo processos sejam equivalentes. 

25. No que tange aos compartilhamentos probatórios entre o processo penal 

condenatório e o processo coletivo, em ambos os sentidos, isto é, do primeiro para o 

segundo e do segundo para o primeiro, são plenamente viáveis, uma vez que atendidos 

integralmente os requisitos acima arrolados. 

26. Identificamos e sistematizamos três temas em que se dão os diálogos especiais 

entre o processo penal condenatório e o microssistema processual coletivo: a justiça penal 

consensual, a acusação coletiva e a eficácia civil coletiva e execução coletiva da sentença 

penal condenatória. 

27. É cabível a composição civil coletiva, com referência a infrações penais de 

menor potencial ofensivo contra bens jurídicos difusos ou coletivos, a qual encontra amplo 

e propício campo de aplicação nos casos em que não se admite a responsabilidade criminal 

de pessoa jurídica e o ilícito penal supraindividual tenha sido cometido por diretor ou 

preposto dela, atuando em tal qualidade e no interesse ou no benefício do ente coletivo. A 

pessoa jurídica favorecida pela conduta criminosa de seu agente poderá ser chamada, 

juntamente com ele, para comparecimento à audiência preliminar como responsável civil. 

28. A composição civil coletiva guarda completa equivalência de conteúdo e de 

finalidade com o compromisso de ajustamento de conduta regulado no art. 5º, § 6º, da 

LACP, merecendo portanto ser invocado para dialogar com os arts. 72 e 74 da Lei 

9.099/1995. Isso implica em admitir como legitimados a celebrar o acordo os mesmos 

entes e órgãos públicos legitimados à tomada do compromisso de ajustamento de conduta. 

29. A composição civil coletiva não pode trazer qualquer ato de disposição de 

bem jurídico difuso ou coletivo e comporta a fixação para o autor do fato e/ou o 

responsável civil de obrigações de pagar quantia, de fazer e de não fazer, tendo por 

objetivo a reparação dos danos causados e a proteção do bem jurídico em face de agressões 

futuras, assim como de cominações acessórias em reforço de ditas obrigações, tais quais a 

cláusula penal e as astreintes. 

30. É cabível o ajuizamento de ação civil pública ou coletiva, com fundamento no 

art. 83 do CDC, c/c o art. 966, § 4º, do CPC/2015, para impugnar composição civil coletiva 

judicialmente homologada no Juizado Especial Criminal, sempre que o seu conteúdo 

estiver inquinado de invalidade, nos termos dos arts. 166, 167 e 171 do CC/2002. 
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31. A composição civil coletiva pode se mostrar um eficaz sucedâneo do processo 

coletivo no caso concreto, a ponto de dispensá-lo pela falta do interesse de agir, na faceta 

da necessidade da tutela jurisdicional. 

32. Embora o art. 76, § 6º, in fine, da Lei 9.099/1995 – ao enunciar que a 

imposição da sanção decorrente de transação penal não tem efeitos civis, cabendo aos 

interessados propor a ação pertinente no juízo cível – diminua sobremaneira as 

possibilidades de diálogo com o microssistema processual coletivo, não as exclui 

peremptoriamente. 

33. De modo geral, dentre as penas restritivas de direitos previstas no CP e 

aplicáveis por força da transação penal, a única que pode guardar relação direta com o 

Processo Coletivo é a prestação pecuniária (arts. 43, inc. I, e 45, §§ 1º e 2º), nos casos em 

que se almeje a reparação in pecunia do dano ex delicto causado a bem jurídico difuso ou 

coletivo. 

34. É viável estipular na proposta de transação penal concernente a infração penal 

contra bem jurídico difuso ou coletivo que a prestação pecuniária reverta ao fundo a que 

alude o art. 13 da LACP (regulamentado pelo Decreto 1.306/1994). O valor satisfeito pelo 

autor do fato será descontado do montante que vier a ser eventualmente fixado em 

condenação proferida ou em posterior liquidação levada a cabo em ação civil pública ou 

coletiva na qual se pleiteie a reparação do dano in pecunia. 

35. Quanto às infrações penais ambientais, o elenco de penas cabíveis é mais 

abrangente e envolve em suas formas de cumprimento várias atividades voltadas a buscar a 

reparação do dano ambiental (v. arts. 8º, incs. I, III e IV, 21, incs. II e III, 22, incs. I e II, e 

23 da Lei 9.605/1998). 

36. Nas situações concretas em que o cumprimento da pena não-privativa de 

liberdade decorrente da transação penal surtir resultado prático idêntico ao almejado com a 

propositura de ação civil pública ou coletiva, haverá o desaparecimento do interesse de 

agir, pela superveniente desnecessidade da tutela jurisdicional, a ensejar a extinção do 

processo coletivo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC/2015, 

bem como, se ainda não proposta a ação civil pública, o Ministério Público poderá 

promover o arquivamento do inquérito civil ou das peças informativas referentes ao fato, 

nos moldes do art. 9º da LACP. 

37. Os §§ 1º, inc. I, e 2º do art. 89 da Lei 9.099/1995 são capazes de transformar a 

suspensão condicional do processo em um sucedâneo do processo coletivo tão eficaz 
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quanto a composição civil coletiva, se não mais eficaz do que ela, até porque o instituto 

conta com um plus coativo, representado pela possibilidade de sua revogação e retomada 

da marcha processual penal no caso de descumprimento injustificado das exigências 

fixadas, ex vi do art. 89, § 5º. 

38. Em um considerável número de situações concretas, a satisfação das 

condições estabelecidas para a suspensão do processo poderá surtir resultado prático 

idêntico ao almejado com a propositura de ação civil pública ou coletiva, a ponto de 

dispensá-la e de, se ainda não ajuizada, autorizar o Ministério Público a promover o 

arquivamento do inquérito civil ou das peças informativas referentes ao fato, nos moldes 

do art. 9º da LACP. 

39. A colaboração premiada prevista na Lei 12.850/2013 não se restringiu a trazer 

um expresso e novo nomen juris para a figura da delação premiada e um avanço técnico-

legislativo relativamente à sua disciplina. Significou uma verdadeira e profunda 

transformação para o instituto, que, a par de continuar traduzindo, sob a ótica substancial, 

medida de cunho penal premial, incorporou importantíssima faceta processual, passando a 

compor o paradigma da justiça penal consensual brasileira. 

40. Somente o art. 4º, caput, inc. IV, da Lei 12.850/2013, que cuida da 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa, como resultado da colaboração premiada, pode ser chamado a 

interagir com o microssistema processual coletivo. 

41. Em princípio, descabe pactuação concernente à reparação do dano ex delicto 

no bojo de acordo de colaboração premiada. Contudo, vislumbramos duas exceções. 

42. Tratando-se de organização criminosa voltada à prática de infrações penais 

contra bens jurídico-penais difusos e coletivos, parece-nos possível pactuar que os 

montantes recuperados do agente ou arrecadados com o leilão público dos bens que 

constituam vantagens econômicas das condutas delituosas sejam destinados ao fundo a que 

se refere o art. 13 da LACP (regulamentado pelo Decreto 1.306/1994), de modo a propiciar 

a reparação in pecunia dos danos supraindividuais ex delicto, ressalvada a preferência das 

reparações aos lesados e terceiros de boa-fé individualizados – por inteligência do art. 99 

do CDC, c/c o art. 91, inc. II, b, do CP e o art. 133, par. ún., do CPP – e à frente do 

Tesouro Nacional. 

43. Também nos parece possível pré-fixar no acordo de colaboração premiada o 

quantum mínimo para a reparação in pecunia do dano ex delicto, a ser observado na 
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sentença penal condenatória para efeito do cumprimento do disposto no art. 387, inc. IV, 

do CPP, e sem prejuízo da opção pela liquidação completa preconizada pelo art. 63, par. 

ún., do mesmo diploma. 

44. O chamado acordo de não-persecução penal, introduzido no ordenamento 

jurídico pátrio pelo art. 18 da Resolução CNMP 181/2017, viola os arts. 1º, par. ún., 5º, 

inc. LIV, e 22, inc. I, da CF/1988, sendo eivado de inconstitucionalidade formal e material, 

o que impede que seja manejado para qualquer fim e que dialogue com o microssistema 

processual coletivo. 

45. O art. 80 do CDC instituiu em nosso país o que se pode chamar de acusação 

coletiva, a qual pode ser classificada em acusação coletiva coadjuvante, que se verifica na 

constituição da assistência coletiva, e acusação coletiva subsidiária, que se verifica no 

exercício da ação penal coletiva subsidiária. 

46. O art. 80 do CDC surgiu para atender um clamor já antigo da doutrina, tanto 

estrangeira quanto nacional, pela abertura democrática e pela participação popular na 

justiça criminal, com ênfase para a busca de tutela em favor dos bens jurídico-penais 

transindividuais. 

47. O interesse potencial que justifica a intervenção de qualquer dos entes e 

órgãos legitimados pelo art. 80, c/c o art. 82, incs. III e IV, do CDC, na qualidade de 

assistente da acusação, não é o de defender posição jurídica própria, mas sim o de 

objetivamente cumprir a sua finalidade institucional de proteção ao bem jurídico atingido. 

O seu interesse potencial, portanto, traduz-se na pertinência temática, e a assistência em 

tela pode ser classificada como simples ou adesiva. 

48. Quanto à natureza da legitimação para atuar na assistência da acusação, 

entendemos que é idêntica à da legitimação para o ajuizamento de ações coletivas em prol 

de interesses ou direitos difusos e coletivos, vale dizer, legitimação ordinária funcional 

transindividual ou supraindividual, embora neste caso exercitada apenas na modalidade de 

intervenção ad coadjuvandum, em virtude da configuração peculiar do processo penal 

condenatório. 

49. Tratando-se da assistência coletiva do art. 80 do CDC, dois requisitos básicos 

deverão ser examinados para admiti-la: a) a pertinência temática; e b) a representação 

regular para postular em juízo. Mas o julgador poderá perquirir sobre a representatividade 

adequada de associação para decidir acerca da sua admissão ou não como assistente da 

acusação. 
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50. A ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, incorporada ao 

estrato constitucional a partir da CF/1988 (art. 5º, inc. LIX), compõe o quadro dos direitos 

e garantias fundamentais (Título II), incluindo-se especificamente no bojo dos direitos e 

deveres individuais e coletivos (Capítulo I), e se trata de direito constitucional de natureza 

processual, da categoria dogmática dos direitos a organização e procedimentos, dotado de 

fundamentalidade formal e material. 

51. O art. 80 do CDC estendeu a legitimidade para o seu ajuizamento às 

entidades, aos órgãos e às associações previstos no art. 82, incs. III e IV, do mesmo 

diploma legal. 

52. Reputamos necessário conferir ao art. 80, c/c o art. 82, inc. III, do CDC uma 

interpretação que resulte em declaração parcial de nulidade sem redução de texto, do 

seguinte modo: somente devem ser admitidos à ação penal coletiva subsidiária os entes da 

Administração Pública indireta que sejam dotados de personalidade jurídica de direito 

privado e especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo 

Código, excluindo-se os demais entes e órgãos da Administração direta ou indireta. 

53. Existindo um sujeito passivo concreto, a pertinência subjetiva para o exercício 

da ação penal subsidiária será concorrente e disjuntiva entre aquele (ou seu representante), 

conforme as regras gerais do art. 100, § 2º, do CP e do art. 30 do CPP, e os legitimados 

indicados no art. 80, c/c o art. 82, incs. III e IV, do CDC. Inclusive, poderão eles atuar em 

litisconsórcio (facultativo) ativo, desde que ofereçam conjuntamente a queixa-crime. 

54. A legitimação para o ajuizamento da ação penal coletiva subsidiária é de 

natureza extraordinária concorrente subsidiária. 

55. Ao querelante coletivo, como autor da ação penal privada subsidiária, cabem 

todos os direitos, poderes, faculdades e ônus processuais. O Ministério Público atua no 

processo na qualidade de assistente litisconsorcial sui generis, cuja intervenção é ditada 

automaticamente ope legis. 

56. Mediante o emprego do método do diálogo das fontes, conclui-se que o art. 80 

do CDC pode ser aplicado analogicamente a outras infrações penais que atinjam bens 

jurídicos difusos e coletivos. 

57. No Direito brasileiro, os efeitos da sentença penal e a autoridade da sua coisa 

julgada não ficam confinados à esfera de responsabilização criminal, tanto no caso de 

condenação quanto no de absolvição. Nossa legislação prevê pontos de intersecção com a 
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esfera de responsabilização civil que dão azo à chamada eficácia civil da sentença penal, 

mitigando assim a separação ou independência que é a regra entre ambas. 

58. A condenação criminal transitada em julgado torna certa a obrigação de 

indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, inc. I, do CP) e constitui título executivo 

judicial apto a ser executado no juízo cível competente (art. 63, caput, do CPP e art. 515, 

inc. VI, do CPC/2015). 

59. O art. 103, § 4º, do CDC integra o Título III do diploma, aplicando-se assim à 

defesa de quaisquer interesses difusos e coletivos, por força dos arts. 1º, caput, inc. IV, e 

21 da LACP. 

60. Na sistemática do CPC/2015, a execução civil de sentença penal condenatória 

transitada em julgado pode ser considerada um processo estruturalmente autônomo, cujo 

procedimento a ser seguido, a partir da citação do executado, é o do cumprimento de 

sentença, e não o típico do processo de execução regulado no diploma. 

61. Quanto às infrações penais contra bens jurídicos difusos ou coletivos, e em 

perspectiva objetiva, a comunicabilidade ou não à esfera civil coletiva da coisa julgada 

referente a absolvição penal, conforme se dê ou não o reconhecimento categórico, guarda 

plena equivalência com o regime da formação ou não da coisa julgada coletiva no caso de 

improcedência da demanda, pois ela ocorre conforme haja ou não suficiência probatória. 

62. Já em perspectiva subjetiva, no processo penal condenatório relacionado 

àquelas infrações penais, um dos legitimados à propositura de ação civil pública ou 

coletiva sempre se fará presente, na qualidade de promovente da ação penal ou de 

assistente litisconsorcial sui generis: o Ministério Público. Destarte, o contraditório no 

processo penal será sempre integrado por um representante adequado do processo coletivo, 

o que legitima, sem qualquer dúvida, a sucessiva transposição à esfera civil coletiva da 

coisa julgada sobre eventual absolvição. 

63. É perfeitamente cabível o emprego do art. 387, inc. IV, do CPP para fixar o 

valor mínimo à reparação in pecunia dos danos materiais e morais ex delicto causados 

contra bens jurídicos difusos e coletivos. 

64. Por inteligência do art. 103, § 4º, c/c o art. 95 do CDC, e diante da 

interpretação do STJ sobre a aplicação do art. 387, inc. IV, do CPP, não cabe a fixação na 

sentença penal condenatória de valor mínimo para a reparação dos danos individuais 

homogêneos, até porque só poderão ser conhecidos em sua completa extensão após as 

eventuais e devidas liquidações, na forma do art. 97 do CDC. 
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65. A sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo judicial 

hábil a proporcionar a tutela específica ou pelo resultado prático equivalente e a conceder a 

reparação in natura de bem jurídico difuso ou coletivo lesionado. 
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