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RESUMO 

 

A vítima dentro de uma sociedade sofre inarráveis danos que sevem ser reparados, 

sendo um deles o dano moral, que deve ser estabelecido dentro de uma esfera civil. 

Diante disso o presente estudo teve como objetivo geral, explanar acerca da fixação 

do valor mínimo da indenização na sentença penal condenatória. Para isso adotou-se 

como método de pesquisa o levantamento bibliográfico que foi feito dentro de livros, 

artigos, leis, doutrinas e jurisprudência. Por fim pode-se concluir que a fixação do 

quantum mínimo indenizatório no juízo penal em relação a sentença penal 

condenatória, ponto no qual, o artigo produz o sentimento de incentivo a continuação 

do estudo, vez que, da pesquisa restou uma certeza, a de que há muito mais questões 

envolvidas e passíveis de análise quanto a coisa julgada material da sentença penal 

condenatória. 

 

Palavras chaves: sentença; danos morais, responsabilidade civil, condenação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro do Código de Processo Penal (CPP), é possível identificar nos seus 

dispositivos a obrigação do agente condenado, por uma ação transitada e julgada, a 

indenizar a vítima dentro de um juízo civil, fazendo com que os ramos do direito civil 

e penal estejam interligados. Salienta-se o fato que dentro da normativa da 

Constituição Federal, existe uma garantia ao direito moral e material, como algo 

fundamental aos cidadãos, tendo assim um posicionamento de reparação do dano 

causado, gerando responsabilidade civil. 

 

Neste sentindo, a condenação indenizatória deve ser equiparada ao dano 

sofrido pelo ofendido, devendo assim haver uma manifestação da vítima ou ainda do 

Ministério Público nos casos em que houver uma legitimação pública. Diante disso, o 

valor deve ser sempre estipulado pelo juiz, que diante da condenação no âmbito penal 

deve atuar de oficio aplicando sobre o réu a obrigação de reparar o dano sofrido pela 

vítima, e em alguns casos essa indenização pode atingir também a família. 

 

A heterogeneidade dos processos penal e civil está presente, inclusive, na 

interpretação dada aos princípios básicos, como os da ampla defesa e do contraditório 

e, em cada um deles, devem ser aplicado de forma particularizada, singularizada 

pelas características próprias da relação a se desenvolver em cada qual, seja visando 

no cível a reparação de um ilícito, seja no penal aferindo a culpa do réu. 

 

A previsão da indenização está previsto no Art. 387, IV do CPP que 

expressa o seguinte: “Art. 387. O juiz, ao proferir a sentença condenatória: [...] IV – 

fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando 

os prejuízos sofridos pelo ofendido;” 

 

Ante o exposto o dever de reparar é evidente, sendo inclusive fixado de 

valor mínimo pelo próprio juiz penal, tendo a finalidade de promover uma celeridade 

processual e os prejuízos morais e matérias sejam assim reparados, devendo após a 

sentença na vara criminal serem postulados na vara civil 

 



6 

 

A celeridade é atingida, vez que, dependerá do ingresso de uma nova ação 

para a verificação de tais danos, pois, no campo processual penal, o juiz promoverá a 

indenização apenas dentro dos limites verificados na própria instrução penal, sem 

produção de prova específica para quantificação do dano de forma ampla e 

abrangente. 

 

Portanto, quando necessária produção de provas específicas para a 

verificação do quantum do prejuízo sofrido pelo ofendido, dependerá de liquidação no 

âmbito civil, dependendo, assim do ingresso de uma nova ação promovida pelo 

ofendido. 

 

O fenômeno da incidência múltipla permite que um mesmo fato jurídico 

repercuta e tenha consequências jurídicas em diversas esferas penal e civil . Existe 

uma ponte entre o direito civil e o direito penal, que faz com que haja reflexos em 

diversas esperas, sendo assim: Quais os aspectos positivos de fixação do valor 

mínimo para a reparação de danos na sentença penal condenatória? Quais os 

requisitos e efeitos da sentença penal condenatória e a responsabilidade civil? Quais 

os requisitos e efeitos da sentença penal condenatória e a responsabilidade civil? 

 

O objetivo geral dessa pesquisa foi definido em: Explanar acerca da fixação 

do valor mínimo da indenização na sentença penal condenatória. E os objetivos 

específicos: Conceituar responsabilidade civil; salientar sobre os requisitos e efeitos 

da sentença penal condenatória e a responsabilidade civil; destacar sobre os 

requisitos e efeitos da sentença penal condenatória e a responsabilidade civil. Para 

isso a metodologia adotada foi um levantamento bibliográfico baseado em livros, 

artigos revistas, doutrinas e jurisprudência. 
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1. RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.1 Conceito de responsabilidade civil 

 

Conforme Dias (2016), coloca que a palavra responsabilidade, tem sua origem 

do latim, tendo sua melhor definição de responsabilidade civil dentro do direito 

romano, que tem um significado de uma contraprestação, no sentido de recuperação 

de determinado dano. 

 

Diante disso, a Responsabilidade Civil, é algo dentro do âmbito civil coloca-se 

como um dever jurídico, aonde só é necessário quando houver uma violação do direito 

jurídico originário, sendo a obrigação de reparar um direito jurídico secundário 

(CAVALIERI FILHO, 2010). 

 

Para Gonçalves (2009, p.276) a responsabilidade Civil pode ser definido 

como:  

O instituo da responsabilidade civil é parte integrante do direito 
obrigacional, pois a principal consequência da prática de um ato ilícito 
é a obrigação que acarreta, para seu autor, de reparar o dano, 
obrigação esta de natureza pessoal, que se resolve em perdas e 
danos 
 

Já para Diniz (2013, p.36): 

 
A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma 
pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em 
razão de ato por ela mesmo praticado, por pessoa por quem ela 
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição 
legal 

 

Já na concepção de Azevedo (2014, p.277): “é a situação de indenizar o dano 

moral ou patrimonial, decorrente de inadimplemento culposo, de obrigação legal ou 

contratual, ou imposta por lei, ou, ainda decorrente do risco para os direitos de 

outrem." 

 

Sendo assim, a base para a responsabilidade civil, é quando existe uma causa 

geradora, com a finalidade que seja reparado o dano moral e/ou patrimonial que 
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determinada pessoa tenha sofrido, sendo que a vítima não tenha sofrido riscos danos 

(PEREIRA, 2016). 

 
Responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma 
obrigação derivada – um dever jurídico sucessivo – de assumir as 
conseqüências jurídicas de um fato, conseqüências que podem variar 
(reparação dos danos e/ou punição pessoal do agente lesionante) de 
acordo com os interesses lesados. (GAGLIAN; PAMPLONA FILHO, 
2011, P. 45) 
 

No que tange um dano material, o reparo deve ocorrer em âmbito civil, como 

coloca Gonçalves (2009, p.21): “[…] a responsabilidade civil é patrimonial: é o 

patrimônio do devedor que responde por suas obrigações.[...] Desse modo, se o 

causador do dano e obrigado a indenizar não tiver bens que possa ser penhorados, a 

vítima permanecerá irressarcida.” 

 

José de Aguiar Dias (2006, p.131) diz que todos os casos obedecem a quatro 

séries de exigências comuns, e as cita:  

 
a) Dano que deve ser certo, podendo, entretanto, ser material ou 
moral; b) A relação de causalidade, a causal connexion, laço ou 
relação direta de causa e efeito entre fato gerador da responsabilidade 
e o dano são seus pressupostos indispensáveis; c)A força maior e a 
exclusiva culpa da vítima têm, sobre a ação de responsabilidade civil, 
precisamente porque suprimem esse laço de causa e efeito, o mesmo 
efeito preclusivo; d)As autorizações judiciárias e administrativas não 
constituem motivo de exoneração de responsabilidade. 
 

Nesse sentido, aduz Maria Celina Bondin (2007) de Moraes ao analisar as 

consequências da constitucionalização do Direito Civil e seus efeitos sobre a 

responsabilidade civil:  

 
O princípio da proteção da pessoa humana, determinado 
constitucionalmente, gerou no sistema particular da responsabilidade 
civil, a sistemática extensão da tutela da pessoa da vítima, em 
detrimento do objetivo anterior de punição do responsável. Tal 
extensão, neste âmbito, desdobrou-se em dois efeitos principais: de 
um lado, no expressivo aumento das hipóteses de dano ressarcível; 
de outro, na perda de importância da função moralizadora, outrora tida 
como um dos aspectos nucleares do instituto (BONDIM, 2007, p.233). 
 

Além de estar norteado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, 

hodiernamente no direito brasileiro o sistema da responsabilidade civil orienta-se 
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pelos princípios da solidariedade social e da justiça distributiva, em conformidade com 

os preceitos constitucionais. 

 

1.2 Pressuposto da responsabilidade civil 

 

Quando é caracterizada a responsabilidade, surge assim o dever de 

indenização, que conforme a doutrina deve ser composta por ato, culpa do agente, 

nexo de causalidade e dano sofrido pela vítima, diante de tais características caso 

haja a inexistência de alguma descaracteriza a responsabilidade civil (DIAS, 2016). 

Destaca-se ainda que existe uma previsão legal para tal ato, sendo possível 

identificar nos Art. 186 e Art.927 do Código Civil: 

 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.  
(...) 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.  
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
Para Stoco (2007, p.113):  

 
A obrigação de reparar o dano representa o preço da responsabilidade 
de viver em sociedade e interar com seus pares, pois cada um de nós 
é detentor de direitos, mas deve sempre respeitar o direito do próximo 
e agir segundo as regras que a própria sociedade consagrou e o direito 
positivo estabeleceu.  

 

Mais adiante, afirma, ainda, que:  

 
[...] se em outros sistemas é possível discutir se a culpa integra o 
conceito de ato ilícito, em nosso ordenamento não, posto que a lei não 
permite dúvida a esse respeito, [...] Mas a dinâmica dos fatos e a 
evolução do direito obrigou a que outras teorias fossem desenvolvidas, 
de sorte que nem sempre a culpa é o ponto fulcral da 
responsabilidade, que poderá nascer sob outro fundamento, como a 
responsabilidade sem culpa, por força da teoria do risco ou da 
inexigência legal da ilicitude. (BONDIND, 2007, p. 113)  
 

De forma bem sucinta pode-se afirmar que a responsabilidade civil é gerada 

pela diversa junção de fatores, que corresponde ao comportamento de uma pessoa, 
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o resultado do ato ilícito e o seu efeito causado, sem esses apontamentos básicos não 

há o que se falar me responsabilidade civil (PEREIRA, 2016). 

 

Em uma concepção mais profunda, coloca-se o ato/fato, uma atitude 

voluntária e imputável, sendo o ato cometido com negligência, imprudência ou 

imperícia, proporcionando assim o direito a uma indenização, devido a um dever ferido 

(CAVALIERI FILHO, 2005). 

 

Existindo dentro dessa perspectiva uma responsabilidade Civil indireta, 

conforme previsão dos artigos 932 e 933 do código Civil, mesmo que a conduta não 

traga consigo culpa:  

 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 
nas mesmas condições; 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão 
dele; 
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde 
se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus 
hóspedes, moradores e educandos; 
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, 
até a concorrente quantia. 
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, 
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos 
praticados pelos terceiros ali referidos. 

 

Diante disso para que haja uma caracterização do ato ilícito são necessários 

que haja imputabilidade do agente ou seja um elemento subjetivo no qual seja 

empregada a ele uma responsabilidade e ainda uma conduta culposa ou seja um 

elemento objetivo (DIAS, 2016). 

 

Neste sentido, Cavalieri Filho (2005, p. 50): 

 
(...) imputabilidade é o conjunto de condições pessoais que dão ao 
agente capacidade para poder responder pelas consequências de 
uma conduta contrária ao dever (...) que não há como responsabilizar 
quem quer seja pela prática de um ato danoso se, no momento em 
que o pratica, não tem capacidade de entender o caráter reprovável 
de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
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Diante disso, vale ressaltar que não basta que o agente tenha agido de 

maneira ilícita, mas sua capacidade de distinção do resultado do seu ato ou do que 

identifica como um dever violado, e sim a culpa sem que haja uma responsabilidade 

efetiva (CAVALIERI FILHO, 2010). 

 

Sendo assim a culpa pode ser colocada como contratual que é aquela que 

vem de uma relação estabelecida por meio de um contrato de forma juridicamente 

obrigacional ou ainda a responsabilidade extracontrautual que é proveniente de um 

preceito do Direito. 

 

A culpa pode ser colocada de forma latu sensu (que é somática do dolo e da 

culpa) ou ainda sctricto sensu (que é caracterizada pela negligencia, imprudência ou 

imperícia), mas a culpa de forma geral trata-se da violação de um direito (PEREIRA, 

2016). 

 

Não é possível identificar no Código Civil, qualquer distinção do grau de 

culpabilidade diante de uma responsabilidade civil, sendo de responsabilidade civil 

empregada de acordo com o pensamento e entendimento do juiz, conforme art 944: 

 
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.  
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade 
da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a 
indenização. 

 
A culpa ainda pode estar agregada a in eligendo (má escolha de preposto), in 

vigilando (ausência de fiscalização), in committendo (decorrente de uma ação), in 

omittendo (decorre de omissão), in custodiendo (falta de cuidado na guarda de coisa 

ou animal) (GONÇALVES, 2009, p.34). 

 

Diante disso Cavalieri Filho (2005, p. 64):: 

 

 Sem se abandonar, portanto a Teoria da culpa, consegue-se, por via 
da presunção, um efeito prático próximo ao da teoria objetiva. O 
causador do dano, até prova em contrário, presume-se culpado; mas 
por se tratar de presunção relativa – juris tantum -, pode elidir essa 
presunção provando que não teve culpa. 
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Nesta perspectiva, cabe a vítima provar o culpa daquele que lhe causou o 

dano em questão, tal afirmação é completada pelos dizeres de Stoco (2014, p.150): 

 
A jurisprudência, e com ela a doutrina, convenceram-se de que a 
responsabilidade civil fundada na culpa tradicional não satisfaz e não 
dá resposta segura à solução de numerosos casos. A exigência de 
provar a vítima o erro de conduta do agente deixa o lesado sem 
reparação, em grande número de casos. 

 
No entendimento de Cavalieri Filho (2005), o dano deve ser reparado 

independentemente de atingir ou não a culpa pelo ato, devendo ser provada apenas 

o quesito causalidade do agente em relação a conduta. 

 

Sendo assim, a existência da responsabilidade civil, surge apenas com a 

conduta que poderá atingir outrem, fazendo com que a culpabilidade possa ser em 

âmbito de uma presunção (PEREIRA, 2007), conforme previsão no Art, 927 do CC/02: 

 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem 

 

Diante disso, existe outro quesito indispensável para que seja caracterizada a 

responsabilidade civil, que o nexo causal, aonde o ato ilícito e o dano propriedade dito 

são de fundamental importância para o resultado lesivo de um outrem (PEREIRA, 

2007). 

 

Neste viés, o nexo de causalidade está relacionado na atitude do agente e 

seus respectivos efeitos, como colocado por Cavalieri Filho (2009) “É o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” Pode-se assim 

afirmar que é a conduta do agente o dolo da vítima. 

 

O mesmo autor ainda evidencia: 

 
[...] que o agente tenha 'praticado uma conduta ilícita; tampouco que a 
vitima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido 
causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma 
necessária relação de causa e efeito (CAVALIERI FILHO, 2012, P.22). 
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Pode-se dizer assim Silva (2010, p.19): 

 
(...) em não havendo o elo entre a conduta do agente e o dano 
suportado pela vítima, não há que se falar em responsabilidade civil, 
tendo em vista que o nexo causal é elemento indispensável para que 
se possa buscar a reparação. Caso o resultado danoso decorra de 
uma única conduta do agente, a identificação da relação de 
causalidade entre os mesmos será facilmente perceptível. Contudo, 
se várias são as condutas e circunstâncias que contribuem 
decisivamente para o prejuízo, certamente ficará complicada a 
definição do nexo causal. 

 
Um outro elemento indispensável para que a responsabilidade Civil seja 

caracterizada é o dano, ou seja, quando alguém comete um ato ilícito e mesmo assim 

não prejudica ninguém, não há como ser empregada uma responsabilidade civil, pois 

não existe a quem se deva reparar o dano (PEREIRA, 2007). 

 

Destaca-se ainda que caso haja uma indenização a alguém que não tenha 

sofrido dano, pode ser caracterizado sob ele uma imputação penal de enriquecimento 

ilícito que não é admitido no CC/02: 

 
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de 
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários. 
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa 
determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa 
não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época 
em que foi exigido. 
(...) 
Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir 
ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido 

 

Neste sentido Cavalieri Filho (2009, p.96) acrescenta:  

 

Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição 
de um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate 
de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria 
personalidade da vítima, como sua honra, a imagem, a liberdade etc. 
Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como 
moral, vindo daí a conhecidadivisão do dano em patrimonial e moral 

 
Na avaliação do dano moral é preciso que haja por parte do juiz, bom senso 

e também prudência, considerando sempre o homem médio da sociedade, 

observando se configurado ou não a lesão a um daqueles bens inerentes à dignidade 
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humana previstos na Constituição Federal. Com esse entendimento, Cavalieri Filho 

(2005, p. 105) acrescenta:  

 

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 
Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa, irritação ou sensibilidade 
exacerbada estão fora da órbita moral, porquanto, além de fazerem 
parte da normalidade do nosso diaa-dia, no trabalho, no trânsito, entre 
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 
e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.  

 

Enfim, todo aquele que causar prejuízo moral ou material submete-se a uma 

pretensão ressarcitória do lesado, surgindo uma obrigação de reparação como coloca 

Gonçalves (2011, p.21):  

 
A obrigação nasce de diversas fontes e deve ser cumprida livre e 
espontaneamente. Quando tal não ocorre e sobrevém o 
inadimplemento, surge a responsabilidade. Não se confundem, pois, 
obrigação e responsabilidade. Esta só surge se o devedor não cumpre 
espontaneamente a primeira. A responsabilidade é, pois, a 
consequência jurídica patrimonial do descumprimento da relação 
obrigacional.  

 
Vale ressaltar que o dano irá acontecer, quando houver algum tipo de 

aborrecimento, sendo configurado por algum abalo: 

 

Todo evento danoso importa, para quem o sofre, no mínimo algum 
desconforto ou dissabor. Se alguém bate no meu carro, ainda que 
pague todas as despesas de conserto e o táxi durante sua realização, 
sofrerei algum desgosto com a perda de tempo, chateação com o 
dano, adiamento de alguns compromissos etc. São aborrecimentos 
plenamente absorvíveis pela generalidade das pessoas (RT, 789/193; 
789/256). Também o causador do acidente experimentará dissabores, 
mas destes — grandes ou pequenos — a lei não cuida. Por mais 
variado que seja o seu grau, não há evento danoso sem sofrimentos 
para a vítima; sofrimentos de ordem não patrimonial. A grande maioria 
deles não é e não deve ser objeto de preocupação pelo direito. Cada 
um cuida de seus humores (RT, 802/309). A indenização por danos 
morais é uma compensação pecuniária por sofrimentos de grande 
intensidade, pela tormentosa dor experimentada pela vítima em alguns 
eventos danosos. 
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Insta ainda salientar que Gonçalves (2012, p.345) definiu que o supremo 

tribunal de justiça: “incômodos ou dissabores limitados à indignação da pessoa e sem 

qualquer repercussão no mundo exterior não configuram dano moral”  

 

Sendo assim: 

 
[...] a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano 
moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato próprio 
imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou 
animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva) ou, ainda, de 
simples imposição legal (responsabilidade objetiva). (DINIZ, 1998, P. 
34) 

 

Ante o exposto a previsão da responsabilidade subjetivas e objetiva, tem sua 

previsão no Art. 927CC, devendo assim ser considerada o dolo e culpa existência 

dentro do ato para que a responsabilidade civil, seja aplicada de forma coerente e 

proporcional com o ato, devendo existir assim ainda o nexo causal. 

 

A responsabilidade civil, trata-se da reparação de um dano sofrido, que deve 

ser aplicado em equivalência, ou seja, na mesma proporção da lesão sofrida por 

outrem, com a finalidade de que seja estabelecida assim um equilíbrio nas relações 

sociais dentro de um ato lesivo, que deve ser reparado (VENOSA, 2003, P.12). 

 

Destaca-se assim que a responsabilidade civil em relação aos danos morais 

tem características específicas, sendo evidente o dano eminente e puro, devendo 

este ser reparado, sendo este dano ter sido causada de forma injusta, aonde a 

reparação tem a finalidade de compensação pela lesão sofrida (CAHALI, 2012, 

P.164).  

 

Insta ainda a conceptualização de Venosa para o dano ser indenizável: 

 
[...] o dano ou interesse deve ser atual e certo; não sendo 
indenizáveis, a princípio, dados hipotéticos. Sem dano ou interesse 
violado, patrimonial ou moral, não se corporifica a indenização. A 
materialização do dano ocorre com a definição do efetivo prejuízo 
suportado pela vitima (VENOSA, 2001, P.28). 
  

O direito ao dano moral está previsto ainda na Constituição Federal de 1988: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

 
Diante disso para que ocorra a obrigação da reparação de danos, é 

necessária a presença de alguns requisitos, que determinarão a responsabilidade 

objetiva ou subjetiva do agente. 
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2. SENTENÇA PENAL CONDENATORIA E A RESPONSABILIDADE  
CIVIL 

  

2.1 Requisitos 

 

No ano de 2008. Diante de algumas mudanças do Código de Processo Penal, 

surge a Lei nº 11.719, que faz menção a relação dos danos causados por uma 

determinada infração penal e a possível reparação à vítima (AMORIM, 2012, p.294). 

 

Neste sentido:  

 
A sentença condenatória na esfera criminal, com trânsito em julgado, 
sempre faz, assim, coisa julgada no cível, visto que estariam 
comprovados a autoria, a materialidade do fato ou dano, o nexo 
etiológico e a culpa (dolo ou culpa stricto sensu) do agente. 
(GONÇALVES, 2012, p.241) 

 
Neste sentido Hertel (2008, p.245), aborda que fosse realizada a reforma a 

pessoa que se encontrava em posição de vítima podia se beneficiar em duas 

situações distintas, sendo a primeira poderia entrar com a ação mediante a uma 

sentença transita e julgada como condenatória, podendo deste modo ingressar com 

uma ação civil e assim receber, ou ainda poderia ingressar a ação antes que o 

processo chegasse a fim, baseando-se no ex delicto, sendo congruente com o Art.64 

do CPP: 

 
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para 
ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o 
autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.  
Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá 
suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela. 

 

Diante do exposto antes da reforma ocorrer, o juiz somente teria a capacidade 

de avaliação do dano sofrido pela vítima, mas mesmo assim não poderia mensurar o 

valor da indenização. Ficando evidente assim, que se a vítima quisesse ser ressarcida 

teria que ingressar com uma ação no âmbito civil, para que assim o dano fosse 

liquidado, sendo conhecido juridicamente tal ato como, liquidação de sentença. 

 

Antes o exposto Capez (2008, p.167): 
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A sentença penal condenatória transitada em julgado, funciona como 
título executivo judicial no juízo cível, possibilitando ao ofendido obter 
a reparação do prejuízo sem a necessidade de propor ação de 
conhecimento. 
 

Partindo dessa perspectiva, Gonçalves (2009, p.58), ressalta o fato que a 

sentença dentro da perspectiva penal é ilíquida, fazendo com que não tenha um título 

de indenização, pois não há um valor definido, apontando assim a relevância do 

ingresso civil para que seja proporcionada uma liquidez na sentença e assim um 

possível reparo a vítima. 

 

Sendo assim, esse tipo de tramite não era considerado suntuoso em relação 

a reparação civil diante de um ato ilícito, sem mencionar o fato de ser um processo 

bastante oneroso e demorado, proporcionando um descrédito dentro desse processo 

de liquidação do dano, sem falar no aumento das demandas das varas cíveis 

brasileiras que se encontram abarrotadas de processos (TOURINHO FILHO, 2010, 

p.10). 

 

Diante disso, buscou-se dentro do judiciário uma abordagem acerca da vítima 

dentro do processo penal, e com a finalidade de produzir uma celeridade processual, 

além de uma economia dentro dos procedimentos judiciários, pois existe assim dentro 

do novo procedimento, que a vítima não tenha a necessidade de ajuizar uma ação 

autônoma, e que seja ressarcido do dano o qual foi submetido de forma rápida e eficaz 

(RIEGER; CAMARGO, 2009, p.153). 

 

É evidente que vítima, sofre inúmeras consequências decorrentes ao ato ilícito 

sofrido, atingindo assim a parte física, psíquica e moral de uma pessoa, devendo estas 

serem amparadas dentro de uma perspectiva jurídica, promovendo assim um pouco 

de dignidade e direito (AMORIM, 2012, p.294). 

 

Igualmente, Nucci (2008, p.255) se atenta a relação de necessidade de 

valorização da vítima; 

 

O que trouxe também com essa reforma foi a redescoberta da figura 
da vítima que passou por várias fases, como a da época do 



19 

 

protagonismo ou da idade de ouro, a vingança era privada e a 
reparação era comprada através de pagamento direto à vítima na 
chamada clemência remunerada. Essa ideia foi afastada e o estado 
passou a assumir o papel central e a vítima por sua vez passou a um 
plano secundário. 
 

Sob o mesmo ponto de vista Tourinho Filho (2010, p.5), aborda que a nova 

Lei teve como objetivo aliviar as demandas processuais inerentes as varas cíveis além 

de abordar uma perspectiva de uma atuação multidisciplinar dentro de um processo, 

o que já ocorrem em diversas partes do mundo, procurando assim dentro da vara 

criminal uma atuação que resolva toda a lide que tal lesão envolve. 

 

Por analogia, trás o pensamento de Marques (2000, p.99), que faz a seguinte 

abordagem sobre ilicitude penal e civil: 

 
O ilícito penal pode ser também um ilícito civil e gerar a obrigação de 
reparar o dano: O ato penalmente ilícito pode também causar prejuízo 
ou dano a outrem, na ordem civil, uma vez que a ilicitude penal 
pressupõe sempre uma ilicitude extrapenal; e se o sujeito passivo do 
crime, ou titular do bem jurídico atingido pelo delito, é um particular, 
civil é esse delito extrapenal, decorrendo daí, para o sujeito ativo da 
infração penal, a obrigação de indenizar a pessoa que foi prejudicada. 
 

Diante disso o CPP, traz a previsão de atuação do juiz da vara criminal, de 

julgar além do que tange a esfera penal, mas também uma perspectiva civil, provendo 

assim que quem tenha cometido ato infrator, tenha que indenizar o ofendido, sem que 

seja necessário que ingresse com nova ação, estipulando um valor mínimo (SANTOS, 

2008, p. 428). 

 

Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: 
(...) 
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela 
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; 

 

Ante o exposto a valorização de vítima se faz importante, pois a mesma 

passou por todo um processo de violência, devendo assim ser indenizada e reparada 

do dano sofrido, que seja necessário o ingresso com uma ação civil para a liquidação 

da sentença proferida na esfera criminal (MENDONÇA, 2008, P.240). 

 

 Diante disso Mendonça (2008, p.239) ainda salienta o seguinte: 



20 

 

 
A reforma, alterando o artigo em estudo e o art. 63 do CPP, visou 
afastar este longo caminho de liquidação da sentença penal 
condenatória. Determina, assim, que o magistrado deve fixar um valor 
mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Este valor mínimo 
torna o título executivo líquido, ao menos em parte, a permitir que a 
vítima, desde logo, proceda ao cumprimento da sentença perante o 
juízo cível. Completa o art. 63, parágrafo único, do CPP que este valor 
mínimo fixado na sentença condenatória não impedirá a parte de 
buscar a liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. 
 

Acrescenta-se também o pensamento do doutrinador Araújo (2010, p.243), 

que expressa o seguinte: 

 
Trata-se de inovação extremamente, vantajosa para as vítimas de 
crimes e para seus familiares. Isso porque, fixando-se, na sentença 
penal, o mínimo da indenização cível devida em virtude da prática do 
ato ilícito (art. 186 do Código Civil) economiza-se a fase de liquidação 
do quantum debeatur, anterior ao processo de execução. [...] Hoje, em 
virtude da aludida reforma, toda a fase de liquidação do quantum 
debeatur - antigamente imprescindível após o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória - é suprimida, encurtando-se o tempo 
entre a fixação da indenização e o pagamento dessa verba. 
 

As mudanças ocorridas no Art. 63 CPP, aonde foi acrescentado com o intuito 

de complementar e efetivar a necessidade de reparação, o texto que prevê o juízo na 

vara criminal, proferir uma responsabilidade civil, promovendo assim uma eficaz 

resolução do litígio (AMORIM, 2012, p.294). 

 
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do 
dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. 
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a 
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para 
a apuração do dano efetivamente sofrido. 

 

Em complementação Didier Júnior (2013, p. 169) evidencia: 

 
O objetivo do legislador foi facilitar a futura execução da sentença 
penal condenatória, facultando à vítima a possibilidade de executar, 
de logo, parcela mínima da indenização a que faz jus, reservando as 
demais discussões para o processo de liquidação. Desta forma, extrai-
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se o maior proveito cognitivo possível do processo criminal, 
conferindo-lhe máxima efetividade, de modo a prestigiar a economia 
processual. 
 

 Com já salientado anteriormente o juiz deve fixar um valor mínimo, para que 

assim não haja uma discussão quantum debeatur, dentro da ação penal evidenciando 

assim a preocupação do juiz penal com atender a reparação do ano sofrido pela 

vítima, ou ainda de seus herdeiros, devendo assim a vítima apenas complementar 

dentro da vara civil a liquidação da sentença criminal (AMORIM, 2012, p.294). 

 

De Plácido e Silva (2012, p.231) leciona que o termo responsabilidade 

significa: 

 
[...] obrigação de responder por alguma coisa. Quer significar, assim, 
a obrigação de satisfazer ou executar o ato jurídico que se tenha 
convencionado, ou a obrigação de satisfazer a prestação ou de 
cumprir o fato atribuído ou imputado à pessoa por determinação legal.  

 
Para Serpa Lopes (2001, p.23), “... a responsabilidade é a obrigação de 

reparar um dano, seja por decorrer de uma culpa ou de outra circunstância legal que 

a justifique, como a culpa presumida, ou por uma circunstância meramente objetiva”.  

 

Ante o exposto a vítima não necessariamente precisa da sentença na vara 

criminal para que assim busque a possibilidade de indenização, podendo de forma 

imediata ingressar com a ação no âmbito cível para que assim seja indenizado ou 

reparado, cabendo antes, durante e após de uma ação penal (RIEGER; CAMARGO, 

2009, p.212). 

 

Assim, diante das novas regras supracitadas, é evidente que após a sentença 

penal condenatória transitada em julgado, e já com o valor mínimo fixado pelo juiz, 

pode a vítima realizar a execução da parte líquida no juiz cível e da parte ilíquida pode 

realizar liquidação judicial. Desse modo, caso a vítima não se dê por satisfeita com o 

valor fixado pelo Juízo criminal na ação penal, por exemplo, e querendo um valor 

maior do que o já fixado, tem a possibilidade de ingressar no Juízo cível, por ação 

autônoma (SANTOS, 2008, p. 567). 

 

Neste sentido Hertel (2008, p. 250) estabelece: 
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Desse modo, nada impede que o ofendido, mesmo durante a 
tramitação penal, venha a ajuizar uma ação na esfera cível com vistas 
à obtenção da indenização. Nota-se que, nesse caso, poderá a vítima 
mover uma ação civil ex delicto para obter a fixação de uma 
indenização pelos danos morais e materiais. 
 

Através disso, a vítima vai ter o direito de escolha, ficando à vontade para 

reavaliar o prejuízo sofrido através de uma liquidação de sentença, ou poderá ficar 

com os valores já fixados no Juízo criminal e, neste caso, Marques (2000, p. 105) 

enaltece dizendo que “a reparação do dano será sempre a mais completa que for 

possível”. 

 

2.2 Efeitos 

 

Avançando, já em relação aos efeitos civis da condenação, que é o objeto ora 

analisado, é possível destacar art. 515 do Código de Processo Civil, que qualifica o 

rol de títulos executivos judiciais a sentença penal condenatória transitada em julgado. 

 

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á 
de acordo com os artigos previstos neste Título: 
(...) VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; 

 

Percebe-se, com isso, que com a reforma do Código de Processo Penal, feita 

através da Lei 11.719/08, houve mudanças em relação ao parágrafo único do artigo 

63, do Código de Processo Penal, que passou a prever que: 

 

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do 
dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. 
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a 
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para 
a apuração do dano efetivamente sofrido. 

 

Nesse diapasão, tem-se o disposto no artigo 91, inciso I do Código Penal, 

sendo que este dispositivo deu início à busca da valorização da vítima, pois foi através 
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dele que houve a possibilidade de a vítima ter a reparação dos danos sofridos 

(AMORIM, 2012, p.53). 

 

Art. 91 - São efeitos da condenação:  
(...)  
I - Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. 
 

Como pode ser evidenciado o referido artigo, tem efeitos genéricos dentro da 

sentença penal condenatória, sendo que os mesmos ocorrem de forma automática 

dentro da condenação criminal, fazendo com que não devesse existir uma 

necessidade de serem expressamente declarados dentro da sentença (SANTOS, 

2008, p.123). 

 

Levanta-se assim o pensamento de Nucci (2009, p. 269) em relação ao Art.91 

CP: 

 
Efeito genérico de tornar certa a obrigação de reparar o dano: 
trata-se de efeito automático, que não necessita ser 
expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória 
e destina-se a formar título executivo judicial para a propositura 
da ação civil ex delicto. 
 

Diante disso, e observando que qualquer ato ilícito atinge um bem jurídico 

protegido pelo Ordenamento Jurídico pátrio, têm-se os artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil, que deixam claro que aquele agressor que por ação ou omissão 

voluntária, dolosa ou culposa causar dano, tanto materiais como morais, acaba por 

cometer um ato ilícito e assim tem a obrigação de repará-lo (RIEGER; CAMARGO, 

2009, p.223). 

 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
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De modo oposto a esta autonomia, tem-se os efeitos específicos da sentença, 

que devem ser descritos e justificados pelo juiz quando da aplicação de tais efeitos na 

decisão, não sendo, assim, automáticos (SANTOS, 2008, p.356), estando presentes 

no artigo 92 do Código Penal, in verbis: 

 
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: 
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou 
superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou 
violação de dever para com a Administração Pública; 
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior 
a 4 (quatro) anos nos demais casos. 
II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, 
nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra 
filho, tutelado ou curatelado; 
III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para 
a prática de crime doloso.  
Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são 
automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. 
 

Neste sentido o jurista Humberto Theodoro Júnior (2014, p.234) :  

 

Ainda que tenha sido julgada improcedente a ação de indenização. 
Poderá a vítima executar civilmente o causador do dano, se este, 
posteriormente, vier a ser condenado no juízo criminal. Isto porque a 
sentença penal condenatória, por si só, é título executivo civil para 
assegurar a reparação em tela. E não poderá o culpado sequer invocar 
a exceção de coisa julgada, diante da autonomia apenas relativa das 
duas responsabilidades 
 

Em concordância a tal afirmação expõe-se: 

 
Transitada em julgado a sentença penal condenatória, esta valerá, por 
força de lei, como título certo e ilíquido, em favor do titular do direito à 
indenização. Sem embargo de ser título executório, dando ao 
exeqüente a legitimatio ad causam, não autoriza ele a execução 
forçada, pois a sentença penal condenatória não se refere ao dano 
sofrido pela vítima, a não ser incidentalmente, como na hipótese de 
furto, e muito menos, ao quantum debeatur. Assim, não se sabendo o 
quantum devido, haverá, necessariamente de se proceder, 
previamente à liquidação da sentença penal condenatória (TORINHO 
FILHO, 2001, P.187). 
 

Visto os efeitos da sentença penal condenatória, utilizar-se-á como 

embasamento os efeitos genéricos e através deles é que o presente estudo ganhará 

sentido, pois, será tratado como sendo um título líquido e certo, conforme o artigo 63, 

parágrafo único do Código de Processo Penal. 
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Por fim insta salienta, que age como juiz criminal, norteado pelos princípios 

do Direito Penal e Processual Penal na persecução da prática delitiva, e age como 

juiz cível, norteado pelos princípios do Direito Civil e Processual Civil, para a apuração 

dos danos e fixação de sua reparação. 
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3. DAS VANTAGENS E LIMITES DA INDENIZAÇÃO NA SENTEN ÇA 
CONDENATÓRIA 

 

3.1 Indenização mínima na sentença condenatória 

 

A partir no momento em que foi agregado ao Art. 387, IV, CPP, a fixação de 

uma valor de reparação a um vítima de uma determinada infração penal, deve-se estar 

atento que a reparação não atinge somente o dano material, mas também o que atinge 

o dano moral, que muitas das vezes interfere de forma significante no cotidiano e 

afazeres de uma vítima de (AMORIM, 2012, p.294). 

 

Ante o exposto Nucci (2008, p. 235), relata “não há previsão de nenhum 

procedimento para apuração dos danos, nem o seu grau de abrangência (material ou 

moral)”, fazendo com que a lei apresente algumas fragilidades. 

 

Sendo assim existe ainda a previsão de que o juiz possa estipular um valor 

mínimo, trazendo assim a perspectiva do pensamento de Oliveira (2009, p.583) que 

relata que “não se trata de fixação do valor total da recomposição patrimonial, mas 

apenas de um valor mínimo suficiente para recompor os prejuízos já evidenciados na 

ação penal”.  

 

Quando se trata de danos matérias, não existem questionamento em relação 

a obrigação de reparar a vítima, sendo questionável dentro de uma perspectiva 

jurídica o fato de um juiz criminal promover uma fixação em relação aos danos morais, 

conforme o pensamento de Venosa (2007, p.38) a seguir: 

 
Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual 
da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos de personalidades. Nesse 
campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 
as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 
muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também 
qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 
indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem 
médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do 
homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos 
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, 
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há 
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formulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em 
cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como 
contraposição da alegria é uma constante do comportamento humano 
universal 
 

Diante do exposto a estipulação de um valor mínimo de reparação é bastante 

discutida entre os operadores do direito, surgindo inúmeras divergências em relação 

ao dano moral, ante isto salienta-se o pensamento de Oliveira (2009, p. 584) que 

afirma não ser os danos morais, relatando que: 

 
A nosso aviso, a nova legislação deve ser entendida nestes estritos 
termos, impedindo o alargamento da instrução criminal para a 
discussão acerca dos possíveis desdobramentos da responsabilidade 
civil. Não se há de pretender discutir, por exemplo, o dever de 
reparação do dano moral. 
 

Em mesma sintonia se tem o pensamento do jurista Santos (2008, p. 300), 

que existe uma imprecisão em relacionar o valor mínimo de reparação ao dano moral 

sofrido por uma vítima de um crime, como evidenciado no parágrafo em loco a seguir:  

 

 O que pretendeu o legislador foi facilitar a reparação da vítima quando 
o tamanho do prejuízo fosse evidente, como nos crimes de 
apropriação indébita ou furto, por exemplo. Porém, quantificar o 
tamanho da dor da vítima, para conseguir determinar o valor da 
indenização por dano moral, certamente extrapola a intenção legal. 
Para verificar a abrangência deste dano, não é o juiz penal a melhor 
pessoa, mas sim o juiz cível, mais familiarizado com essas questões. 
O que quis a lei foi somente permitir que o dano material facilmente 
aferível possa ser, de igual sorte, reparado, sem maiores delongas. 
Questões mais controversas, como as que envolvem o dano moral, 
não são alcançadas pela norma legal. 
 

Em contradição a isso existem doutrinadores, que a lei não define de forma 

clara o moral do material, fazendo com que seja apenas um formato genérico quando 

se fala em reparação do dano, podendo assim caber ambos de forma simultânea ou 

separadas. Em congruência a tal pensamento Hertel (2008, p. 246) destaca que: 

 
Note-se que o dispositivo faz referência a valor mínimo para reparação 
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos. 
É consabido que uma infração penal pode redundar em dano material 
e/ou moral. Nesse particular, não se pode vislumbrar qualquer 
impossibilidade de o juiz criminal fixar indenização tanto pelo dano 



28 

 

material como pelo dano moral sofrido pelo sujeito passivo. De fato, 
os prejuízos que a vítima pode experimentar em decorrência de uma 
infração penal podem ser materiais ou morais. É de bom alvitre, 
contudo, que o juiz criminal ao fixar o valor mínimo da indenização 
cível pelos danos morais e materiais o faça de forma destacada e 
separada. Por outras palavras: cabe ao magistrado criminal fixar o 
valor mínimo da indenização pelo dano material e, em apartado, o 
valor mínimo para a indenização pelo dano moral. Somente desse 
modo será facilitada a atividade do juízo cível ao apurar eventual dano 
residual, seja ele de ordem patrimonial ou moral. 
 

Em concordância, Delgado (2009, p. 72) ainda salienta: 

 

Em síntese, defendemos que, quando houver dano material e moral a 
indenizar, o juiz criminal deverá fixar o valor mínimo da indenização, 
limitado as provas existentes nos autos referentes ao dano material, 
ou então, além desse valor, um outro simbólico a título de dano moral. 
Quando só o dano moral tiver sido causado, o juiz criminal fixará um 
valor a este título, que por ser mínimo, não deve corresponder ao valor 
indenizatório que o juiz cível fixaria. 
 

Diante disso tornasse evidente a existência de dano moral, não havendo 

assim a necessidade de que as provas sejam produzidas, aonde sejam evidenciados 

o constrangimento ou ainda a existência de sofrimento por parte da vítima, sendo 

estes evidenciado dentro do decorrer do processo. 

 

Ante o exposto, Theodoro Junior (2009, p. 122) relata o seguinte: 

 
A situação fática em que o ato danoso ocorreu integra a causa de 
pedir, cuja comprovação é ônus do autor da demanda. Esse fato, uma 
vez comprovado, será objeto de análise judicial quanto à sua natural 
lesividade psicológica, segundo a experiência da vida, ou seja, daquilo 
que normalmente ocorre em face do homem médio na vida social. 
 

Declarar a inexistência de dano moral é algo contrário com os princípios 

constitucionais, mesmo que o crime não tenha evidencia ou existência de dano moral 

como pode ser evidenciado nos casos de crimes contra a honra, aonde não existe 

uma violação ou dano material (MENDONÇA, 2008, p.236). 

 

Esse pensamento não é predominante apenas entre os doutrinadores, haja 

visto que este também é um entendimento presente nos Supremo Tribunal de justiça, 
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como pode ser evidenciado no trecho a seguir (REsp 709.877/RS, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, j. 20/09/2005): 

 

É cediço na Corte que como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova 
do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 
para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano 
moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do 
ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, 
como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa.  
 

Ante o exposto o dano moral não ter que ser discutido, sendo tal 

posicionamento pacificado entre jurisprudência e a doutrina, fazendo com que tal ato 

seja uma regra e não uma exceção, sendo este sempre cabível em qualquer situação 

(TOURINHO FILHO, 2010, p.264). 

 

Já Pimenta Bueno, o velho Marquês de São Vicente, advertia (1959) :"Todo o 

crime sujeita o delinqüente a duas condições legais: a sofrer a sanção penal pelo delito 

que cometeu, e a reparar o mal ou dano que por ele causou" 

 

Comentando o art. 159 do Código Civil: 

 
Tal como resulta dos termos do art. 159, ato ilícito é a violação do 
direito ou o dano causado a outrem por dolo ou culpa. O dolo consiste 
na intenção de ofender o direito ou prejudicar o patrimônio por ação 
ou omissão. A culpa é a negligência ou imprudência do agente, que 
determina violação do direito alheio ou causa prejuízo a outrem. Na 
culpa há, sempre, a violação de um dever preexistente (DELGADO, 
2009, P.23). 
 

Uma forma de privilegiar o ofendido foi ampliar o número de crimes 

dependentes de representação no artigo 88, esclarece assim que:  

 
A representação no direito processual penal brasileiro constitui 
manifestação necessária do ofendido para a investigação e a 
acusação pública em determinados crimes. É condição para exercício 
da ação penal pública. Trata-se, por isso, de instrumento que valoriza 
o papel da vítima, pois faz com que a persecução penal dela dependa. 
Assim, por sua própria natureza, estimula o acordo a respeito da 
reparação do dano: o autor do crime tem interesse em compor-se com 
a vítima, na esperança de que ela deixe de representar e, com isso, 
inexista acusação (FERNANDES, 2007, P.288). 
 

Diante disso, faz com que os processos sejam mais céleres, fazendo com que 

a indenização do dano moral, aonde o juiz da vara criminal já estipula uma fixação 
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mínima de valor para que tal dano seja reparado, fazendo com que não haja uma 

demora no andamento do processo. 

 

Para que isso ocorra é necessário que a vítima entre com ação ex delicto com 

o objetivo de que o valor que foi estipulado na sentença criminal, seja fixado na 

sentença civil, sendo assim: 

 
Por se tratar de arbitramento fundado exclusivamente no bom senso 
e na equidade, ninguém além do próprio juiz está credenciado a 
realizar a operação de fixação do quantum com que se reparará a dor 
moral. Está, portanto, solidamente estabelecido na doutrina que, não 
apenas o poder de decidir sobre a existência e configuração do dano 
moral e também do nexo causal entre ele e a conduta do agente, mas, 
também e sobretudo, a sua quantificação, correspondem a temas que 
somente podem ser confiados às mãos do julgador e ao seu prudente 
arbítrio (AMORIN, 2000, p.1). 
 

Por fim salienta que tal entendimento tem a finalidade de que não é somente 

o juiz da vara civil que determina o valor da indenização, sendo assim a mesma deve 

ser sentenciado inicialmente na vara criminal, para que não haja uma demora no 

andamento do processo, ou seja, o único objetivo é a fazer com que o dano seja 

reparado de forma rápida e equivalente com o dano sofrido pela vítima. 

 

Desse modo, vê-se claramente como sábia a alteração implantada pelo 

legislador, que, como uma alternativa de buscar a rapidez processual, acertadamente 

modificou o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, autorizando que o 

próprio juízo criminal, já legitimado para aplicar a sanção penal, passe também a 

arbitrar uma indenização mínima, com o objetivo de que a vítima possa ser indenizada 

pelos detrimentos sofridos de maneira mais célere, sem prejuízo, no entanto, de uma 

nova ação cível para apuração do real valor do dano. 

 

3.2 Análise jurisprudencial 

 

Inicialmente cabe evidenciar que: 

 
O Direito Penal tem uma aspiração ética, uma meta ideal, em certa 
medida utópica e transcendental: evitar (+ prevenir) a ocorrência de 
danos ou ameaças aos bens jurídicos essenciais para a coexistência. 



31 

 

A prevenção dessas ofensas constitui sua razão de ser, sua 
justificativa última, sua fundamentação elementar. Identificada a 
possibilidade de lesão ao bem jurídico essencial, intervém com rigor, 
prometendo e aplicando penas. Comprometido com a realização 
integral da pessoa humana, o Direito Penal, embora severo, não existe 
para castigar o ofensor, para fazê-lo sofrer, mas para prevenir as 
ofensas socialmente relevantes. (JACOB, 1998, p. 22) 
 

É presumido o dano puramente moral, sem condicioná-lo a qualquer prejuízo 

de ordem material, isto é, ele existe, tão-somente, pela ofensa, sendo o bastante 

para justificar a indenização. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 
CABIMENTO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA 
TRANSITADA EM JULGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. A 
sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar o 
dano causado pelo crime (CP 91 I). Constitui título executivo judicial 
a sentença condenatória transitada em julgado (CPC 475-N II). É 
cabível a liquidação da sentença penal condenatória transitada em 
julgado, tendo em vista que se trata de título executivo judicial. Deu-
se parcial provimento ao agravo de instrumento. 
(TJ-DF - AGI: 20140020274569 DF 0027973-70.2014.8.07.0000, 
Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/12/2014, 4ª 
Turma Cível, Data de Públicação: Públicado no DJE : 26/01/2015 . 
Pág.: 485) 
 

A transação firmada sem observância desses requisitos não impedirá o 

ajuizamento da ação correspondente, ressalvando-se, no entanto, a dedução, a final, 

do valor pago no acordo, para evitar o enriquecimento sem causa. 

 

Civil e Processual Civil Liquidação de sentença penal condenatória 
transitada em julgado Condenação da Autora por homicídio culposo 
de vítima menor de idade em atropelamento Reparação 
Compensação, pelo dano moral causado, de 100 salários mínimos 
Adequação Pensão mensal, de 2/3 do salário mínimo, da data em 
que a vítima faria 16 anos até a data em que completaria 25 anos 
Cabimento Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 
Sentença mantida Aplicação do art. 252 do RI-TJSP Recurso 
improvido. 
(TJ-SP - APL: 30023678320108260037 SP 3002367-
83.2010.8.26.0037, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de 
Julgamento: 27/02/2013, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Públicação: 01/03/2013) 
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Deve o julgador, quando da fixação da condenação decorrente de danos 

morais com caráter reparatório, educativo e punitivo, sopesar a condição 

socioeconômica dos envolvidos, a intensidade da culpa despendida para o evento e 

a gravidade do dano acarretado 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
(DANO MORAL). OFENSA À HONRA. LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM 
JULGADO. ART. 475-N, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
CRIME DE INJÚRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE FIXOU 
A VERBA COMPENSATÓRIA EM R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS 
REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. POSTULAÇÃO DE 
MAJORAÇÃO DO VALOR. HIPÓTESE EM QUE FORAM BEM 
PONDERADAS AS CONSEQUÊNCIAS DANOSAS DO ATO 
ILÍCITO, AS CONDIÇÕES DE OFENSORA E OFENDIDA E O BEM 
JURÍDICO LESADO. RÉ E APELADA QUE É PESSOA IDOSA, 
ENFERMA, DE PARCOS RECURSOS E JÁ RECEBEU PENA 
PECUNIÁRIA NO JUÍZO CRIMINAL. VERBA COMPENSATÓRIA 
ADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE, QUE PRESERVA O POSTULADO DA 
RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR 
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. 
(TJ-RJ - APL: 00006804520148190048 RIO DE JANEIRO RIO DAS 
FLORES VARA UNICA, Relator: GILBERTO CAMPISTA GUARINO, 
Data de Julgamento: 01/02/2016, DÉCIMA QUARTA CÂMARA 
CÍVEL, Data de Públicação: 03/02/2016) 

 

Com o advento da condenação criminal imposta ao réu na esfera penal, não 

há mais espaço para qualquer discussão acerca de culpa, de modo que a questão 

que remanesce pendente está restrita aos danos, sua extensão e quantificação. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
(DANO MORAL). OFENSA À HONRA. LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM 
JULGADO. ART. 475-N, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
CRIME DE INJÚRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE FIXOU 
A VERBA COMPENSATÓRIA EM R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS 
REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. POSTULAÇÃO DE 
MAJORAÇÃO DO VALOR. HIPÓTESE EM QUE FORAM BEM 
PONDERADAS AS CONSEQUÊNCIAS DANOSAS DO ATO 
ILÍCITO, AS CONDIÇÕES DE OFENSORA E OFENDIDA E O BEM 
JURÍDICO LESADO. RÉ E APELADA QUE É PESSOA IDOSA, 
ENFERMA, DE PARCOS RECURSOS E JÁ RECEBEU PENA 
PECUNIÁRIA NO JUÍZO CRIMINAL. VERBA COMPENSATÓRIA 
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ADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE, QUE PRESERVA O POSTULADO DA 
RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR 
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. 
(TJ-RJ - APL: 00006804520148190048 RIO DE JANEIRO RIO DAS 
FLORES VARA UNICA, Relator: GILBERTO CAMPISTA GUARINO, 
Data de Julgamento: 01/02/2016, DÉCIMA QUARTA CÂMARA 
CÍVEL, Data de Públicação: 03/02/2016) 

 

Diante do exposto evidencia-se que além da sentença penal condenatória 

existem outros valores que devem ser mensurados, que nem sempre é o interesse 

publ,ico mas ainda sim o particular: 

 
No processo penal há outros valores em jogo, ou seja, os direitos 
fundamentais da pessoa, os quais correm o risco de fragilização com 
a participação cada vez maior de pessoas privadas no processo penal 
– vítimas, associações – que buscam a satisfação de um interesse 
particular e não de um interesse público (GIACOMOLLI, 2009, P.234). 
 

Vejamos ainda o seguinte: 

 
Responsabilidade Civil. Jurisdições Cível e Criminal. Intercomunicam-
se as jurisdições cível e criminal. A segunda repercute de modo 
absoluto na primeira quando reconhece o fato ou a sua autoria. Nesse 
caso, a sentença condenatória criminal constitui título executório no 
cível. Se negar o fato ou a autoria, também de modo categórico, 
impede, no juízo cível, questionar-se o fato. Diferentemente, porém, 
se a sentença absolutória apoiar-se em ausência ou insuficiência de 
provas, ou na inconsciência da ilicitude. Remanesce, então o ilícito 
civil” (STJ – 2ª T. -Resp – Rel.Vicente Cernicchiaro – j. 7.2.90 – RSTJ 
7/400) 
 

Todavia, é perfeitamente possível o ajuizamento de ação de indenização 

onde será apreciada a extensão do pedido e fixado o quantum do dano moral 

pleiteado, em processo de conhecimento que terá, na prática, a mesma finalidade 

da liquidação de sentença. 

Destaca-se ainda: 

 
A representação no direito processual penal brasileiro constitui 
manifestação necessária do ofendido para a investigação e a 
acusação pública em determinados crimes. É condição para exercício 
da ação penal pública. Trata-se, por isso, de instrumento que valoriza 
o papel da vítima, pois faz com que a persecução penal dela dependa. 
Assim, por sua própria natureza, estimula o acordo a respeito da 
reparação do dano: o autor do crime tem interesse em compor-se com 
a vítima, na esperança de que ela deixe de representar e, com isso, 
inexista acusação (FERNANDES, 2007, P.208). 
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Apesar de existir no direito penal processual brasileiro distinção entre o 

interesse particular da vítima pela reparação do dano, e o interesse penal, essa 

separação não é absoluta, porquanto existe a possibilidade de ajuizamento de ação 

por iniciativa privada, além da influência da decisão condenatória na reparação do 

dano, mediante sua execução, sem a necessidade de novo processo de 

conhecimento perante o juízo cível. 

  



35 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática de uma infração penal pode trazer reflexos na esfera civil, provocando 

danos de ordem material ou moral, passíveis, portanto, de reparação, em relação a tal 

explanação, surge uma discussão do valor de indenização na sentença penal 

condenatória com a finalidade de analisar a tutela de interesse da vítima em relação 

a reparação civil diante de uma sentença penal condenatória. 

 

Nesse passo, o ordenamento jurídico brasileiro prevê, ao lado da ação penal, 

outra de caráter civil, que tem por escopo a reparação dos danos eventualmente 

sofridos pelo ofendido. Trata-se da "ação civil ex delicto", que é proposta contra o 

agente causador do dano ou contra quem a lei civil apontar como responsável pela 

indenização. 

  

Trata-se de dispositivo do Art. 387 do CPP, prestigia a vítima, no âmbito 

do processo penal, e se destina a promover a celeridade da prestação jurisdicional. 

Porém, vem sofrendo críticas de segmentos doutrinários, ao afirmarem que fere 

os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da inércia, além 

de contestarem a legitimidade ativa do Ministério Público para promover a 

recomposição patrimonial da vítima.  

 

A fixação do quantum mínimo indenizatório no juízo penal os atributos de 

coisa julgada material, ponto no qual, o artigo produz o sentimento de incentivo a 

continuação do estudo, vez que, da pesquisa restou uma certeza, a de que há muito 

mais questões envolvidas e passíveis de análise quanto a coisa julgada material da 

sentença penal condenatória. A doutrina e a própria jurisprudência teceram discussão 

calorosa acerca deste ponto, que motiva a continuação desta pesquisa. 
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