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O DIREITO DA VÍTIMA À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – ARTIGO 387, IV, 

DO CPP  

 

Suzane Maria Carvalho do Prado
1
 

 

JUSITIFICATIVA – Com a Lei 11.719/2008 veio o comando ao Juiz Sentenciante de fixar o valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, já no processo 

penal, sem prejuízo de liquidação no cível para apuração do real valor do dano efetivamente suportado (arts. 387, 

IV e 63, parágrafo único, ambos do CPP). Esta otimização do processo penal favorável à  vítima ainda é objeto 

de discussão no que diz respeito a sua efetividade e abrangência. Pretende este trabalho discutir sobre a natureza 

do texto da lei, se cogente ou carente de provocação pelo autor da ação, e seu conteúdo – se limitado aos danos 

materiais ou alcançando, também, os morais. Por fim, qual o papel do MINISTÉRIO PÚBLICO para a 

efetividade do dispositivo. 

 

 

 

 

Por muito tempo o processo penal ficou centrado na missão de concretizar o direito penal, impor a sanção 

cominada para o tipo violado. Assim foi que, dentre os sujeitos do delito, mantinha-se protagonista, no processo, 

o réu e, por fim, se condenado, no estabelecimento e execução da pena, toda a atenção também era para este. 

 

Ao outro sujeito do delito titular do bem jurídico protegido pelo tipo violado, o ofendido, pouca menção tem no 

processo penal, em especial, nas ações penais públicas incondicionadas – que são maioria. O Título VIII, ao 

tratar dos sujeitos processuais, diz “do Juiz, do Ministério Público, do acusado e seu defensor, dos assistentes e 

Auxiliares da Justiça”. Assim, o ofendido é trazido na figura do assistente, sendo certo que sua admissão se dará 

quando, firmada a legitimidade (art. 268, CPP), houver interesse patrimonial a tutelar (art. 91, I, do CP)
2
.  

 

Pode-se dizer que, antes da edição da Lei 9.099/95, a obrigação de reparar o dano decorrente do ilícito, expressa 

no artigo 927
3
 do Código Civil, não era prestigiada no processo penal. Tinha-se o artigo 16

4
 do CP, como causa 

                                                 
1
  Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Ponta Grossa. Mestre em 

Direito Penal Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

 
2
  “ (...) O ofendido, como assistente de acusação, atua ao lado do Ministério Público, titular da ação 

penal, auxiliando-o, assistindo-o. É ao mesmo tempo sujeito e parte na relação processual. A admissão legal da 

atuação do ofendido, paralelamente ao titular da ação penal, calca-se no interesse patrimonial daquele, eis que 

nos termos do art. 91, inciso I, do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é tornar certa a obrigação 

de indenizar o dano causado pelo crime. 

 Na lição do Professor Vicente Greco Filho (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal, 10ª 

ed. SP: Saraiva, 2013, p. 289)“(...). O fundamento da possibilidade de sua intervenção é o seu interesse na 

reparação civil, mas o assistente atua, também, em colaboração com  a acusação pública no sentido da aplicação 

da lei penal”.Com toda propriedade leciona Tourinho Filho (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual 

de processo penal, 16ª ed. SP: Saraiva, 2013, p. 430.)2 que “...a razão de se permitir a ingerência do  ofendido 

em todos os termos da ação penal pública, ao lado do Ministério Público, repousa na influência decisiva que a 

sentença da sede penal exerce na sede civil. A propósito o art. 935 do CC e os arts. 91, I, do CP e 63 do CPP”. 

Prossegue expondo que “segundo dispõe o art. 91, I, do CP, constitui um dos efeitos da sentença penal 

condenatória tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Por isso mesmo dispõe o art. 93, 

'caput', do CPP que, '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'. Em face dessa 

influência, salta aos olhos que o Estado permitiu pudesse o ofendido ingressar no Processo Penal nos crimes de 

ação pública, para velar pelo seu direito à indenização. Conclui-se, pois, que a função do assistente não é auxiliar 

a Acusação, mas procurar defender seu interesse na indenização do dano 'ex delicto'”. – Extraído do Corpo do 

Acórdão do RSE 0830859-87.2012.8.26.0052, Relator(a): Newton Neves, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 

16ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2015, Data de registro: 03/06/2015 – disponível em 

www.tjsp.jus.br, acesso em 09 ago 2015. 

 
3
  Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independente 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. 

 

http://www.tjsp.jus.br/
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de diminuição da pena e constituição do título executivo (art. 91, I, CP c/c 63, CPP). 

 

Foi com a Lei 9099/95
5
, dos Juizados Especiais Criminais, que a vítima passa a ter voz no procedimento ao ser 

chamada para a audiência preliminar (art. 69, JEC), ter possibilitada a composição dos danos civis (arts. 72 a 74, 

JEC) ou oferecer representação, de imediato, para início da persecução penal (art. 75, JEC). Ainda assim, 

deflagrada a ação, em caso de transação, a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária tem como 

destinatário preferencial a vítima
6
 (art. 45, § 1º, CP), ou, no caso de suspensão do processo (art. 89, JEC), a 

reparação dos danos é condição obrigatória para extinguir a punibilidade do agente (art. 89, § 1º, I, JEC). 

 

Reforça a importância do ofendido no processo penal a minirreforma do CPP, de 2008. Sua figura é destacada na 

audiência de instrução e julgamento, sendo o primeiro a ser ouvido (art. 400/CPP) e, dentre outras 

determinações, a Lei 11.719, de 20 de junho de 2008
7
 tornou obrigatório para o Juiz, ao proferir a sentença 

condenatória, tratar, em valores, dos prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, CPP). 

 

Debater qual deva ser o papel da vítima no sistema penal, quais são seus direitos e necessidades, 

implica olhar o direito e processo penal desde outra perspectiva. Significa resgatar alguém que foi 

esquecido (...). O direito penal esqueceu da vítima ao tratar apenas da “proteção dos bens 

jurídicos” desde o viés do castigo àquele que cometeu um delito, e negligenciou o dano causado à 

vítima e  a necessidade da reparação. (...) 

Com o movimento das vítimas, surgiram os estudos vitimológicos que demonstravam os 

verdadeiro interesses das vítimas ao recorrer à polícia quando um delito era cometido. (...) 

Um dos pontos mais trabalhados pela vitimologia é o da vitimização secundária, que corresponde à 

alienação da vítima no processo penal, já que esta não recebe informações quanto aos seus direitos, 

tampouco atenção jurídica (...) 

O que a vitimologia trouxe à tona, afinal, é que o atual sistema de justiça penal ignora a vítima e 

suas necessidades – já que as vítimas, muitas vezes, querem apenas que o dano seja ressarcido, que 

o ofensor lhe dê explicações para que possa compreender o ocorrido, ou, ainda, que receba um 

pedido de desculpas – e, com isso, atua de forma a revitimizá-la (...)
8
. 

 

Determina o artigo 387, IV, do CPP que “ o juiz, ao proferir sentença condenatória, (...) fixará valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. O verbo está no 

imperativo – “fixará” –, assim como aquele do artigo 804
9
, do CPP, “condenará”, que atende, da mesma forma, 

outro sujeito passivo do delito – o Estado
10

 – que teve violadas suas leis e despesas com o processo para 

cumprimento de seus dispositivos. 

                                                                                                                                                         
4
  Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída 

a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a 

dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 
5
  A propósito: BREGA FILHO, Vladimir. A reparação do dano no direito penal brasileiro – perspectivas. 

In http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/DanoDireitoPenal.pdf. Acesso em 05 ago 2015. 

 
6
  Neste sentido: STJ - HC 98.820/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA 

TURMA, julgado em 27/04/2009, DJe 18/05/2009; TRF4 - ACR 0000330-06.2005.404.7200, Oitava Turma, 

Relator Rony Ferreira, D.E. 21/07/2015): (...). PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CRITÉRIOS. (...) 10. A prestação 

pecuniária substitutiva deve ser fixada em valor suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, 

atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a 

fim de que se possa viabilizar seu cumprimento. (...) 

 
7
  Publicada em 23.06.2008, com 60 dias de vacacio legis. 

 
8
  PALLAMOLLA, Rafaella da Porciuncula, Justiça Restaurativa: da teoria à prática. 1. ed., São Paulo : 

IBCCRIM, 2009, p. 46-52. 

 
9
  Art. 804. A sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas 

o vencido. 

 
10

  No dizer de MARQUES, José Frederico: “Em todo o crime, portanto, há dois sujeitos passivos: um 

constante que é o Estado, visto que no crime é a violação de um interesse público e estatal; e um sujeito eventual, 

que é o titular do interesse concreto atingido pelo crime” (in Tratado de Direito Penal, v. II, 1ª ed., rev e atual, 

Campinas : Bookseller, 1997, p. 43). 

 

http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/DanoDireitoPenal.pdf
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O dano causado pelo ato ilícito está previsto como indenizável no artigo 927 do Código Civil –“aquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Este mesmo artigo remete aos artigos 186 e 187 do 

Código Civil, que tratam do ato ilícito e da qualidade do dano. 

 

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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites expostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes. 

 

Ou seja, sendo o direito um sistema, funcionando em constante interação, é de se abeberar também do direito 

civil, para observância do comando do artigo 387, IV, do CPP (como no caso do artigo 804 do CPP, a fonte 

secundária é o direito administrativo a fixar as tabelas de custas processuais). Tem-se assim, referências da (1) 

natureza do dano a ser contemplado na sentença penal condenatória, (a) material, por óbvio, notadamente nos 

crimes patrimoniais ou, (b) ainda que exclusivamente moral, nos termos do artigo 186 do CC, em especial nos 

crimes contra a honra, por exemplo, mas sem excluir aqueles tradicionais, aos quais se somam os prejuízos 

concretos, mais (2) das formas de reparação, nos arts. 944 e ss do CC, sem prejuízo da construção 

jurisprudencial já firmada. 

 

Todavia, antes de perquirir os critérios para fixação dos danos a serem reparados, que tem como norte primeiro 

“os prejuízos sofridos pelo ofendido” (art. 387, IV, parte final, CPP), é de se estabelecer a natureza deste artigo. 

 

Já se tem decidido ter o artigo 387, IV, do CPP, força cogente, sendo o estabelecimento do valor mínimo para 

reparação dos danos causados pelo delito um dos efeitos da condenação, prescindindo de pedido expresso.  

 

REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. NORMA DE CARÁTER COGENTE. MANUTENÇÃO. 

O estabelecimento de verba reparatória em favor da vítima é efeito da condenação do réu e possui 

aplicação cogente, inobstante inexista pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido. 

Inteligência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (...). APELAÇÃO 

CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Crime Nº 

70063665988, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, 

Julgado em 15/07/2015)
11

 

 

Neste sentido, como efeito da condenação, parece ter sido a intenção do legislador. 

   

A lei 11.719/2008 nasceu do Projeto de Lei 4207/2001
12

. Extrai-se da Exposição de Motivos (mensagem 213
13

), 

no item “D – Efeitos da sentença penal condenatória”, a valorização à vítima. In verbis: 

 

5. Em benefício da vítima, que ocupa lugar de destaque no processo penal contemporâneo, o art. 

387 do Código de Processo Penal, que cuida da sentença penal condenatória, teve acrescido um 

inciso (VII), estipulando que nela o juiz fixe, desde logo, valor mínimo para reparação dos danos 

provocados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; e ao art. 63, 

atinente aos efeitos civis da sentença penal, foi acrescentado o parágrafo único, determinando que, 

transitada em julgado a referida sentença, a execução pode ser efetuada pelo valor fixado pelo juiz, 

sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. 

Desse modo, a vítima poderá ser desde logo satisfeita, embora parcialmente, sem necessidade de 

aguardar as delongas do processo civil da liquidação. 

  

Várias foram as emendas apresentadas nesse Projeto de Lei
14

 (destaca-se aquela, apresentada em 2007, que se 

preocupou em especificar as minúcias no artigo 63 a forma de satisfação da vítima
15

). No parecer da Comissão 

                                                 
11

  Disponível em www.tjrs.jus.br, acesso em 09 ago 2015. 

 
12

  Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26557, 

acesso em 09 jul 2015. 

 
13

  Disponível em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD30MAR2001VOLI.pdf#page=615, 

acesso em 09 jul 2015. 

 
14

  Disponível em 

http://www.tjrs.jus.br/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26557
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD30MAR2001VOLI.pdf#page=615
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de Constituição e Justiça de 27 de maio de 2008
16

 foram apreciadas todas as emendas, rejeitando aquelas por 

demais detalhistas em relação à forma de fixação do valor de indenização, para se chegar à atual redação do 

artigo 387, IV do CPP. 

 

Este passeio histórico na construção do dispositivo legal (art. 387, IV, CPP) serve para mostrar seu fundamento – 

atender ao interesse da vítima, reduzindo, na medida do possível, a demanda no Judiciário posterior à sentença 

penal para fins de indenização, sendo um dos efeitos da condenação. 

 

Mesmo que já se tivesse expressado no artigo 91, I, do CP, a obrigação de reparar o dano causado pelo crime e a 

sentença condenatória transitada em julgado, como título executivo (art. 475N, II, CPC), não admitir discussão 

sobre a responsabilidade civil (art. 935
17

, CC), veio o artigo 387, IV, do CPP para facilitar a vida do ofendido que 

pode quedar-se satisfeito com o valor, dito mínimo, fixado, e promover a execução direta, sem necessidade de 

liquidação (art. 475A
18

, CPC). 

 

Mas, pressuposto lógico para fixação é decidir se o juiz deve proceder de ofício ou se se mostra necessário 

pedido expresso pela parte, sendo indiscutível a necessidade estabelecer um  contraditório mínimo, em sede de 

instrução processual. 

 

Majoritária é a corrente que entende ser a indenização decorrente de pedido formulado na inicial (e não um 

dispositivo cogente – posição que se entende totalmente defensável, ante a redação do artigo). 

 

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...). FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO 

PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (CPP, ART. 387, INC. IV). 

AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 

(...) 

                                                                                                                                                         
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_emendas;jsessionid=A924775BFABAD76A2255DA9DCBD4

EF0C.proposicoesWeb2?idProposicao=26557&subst=0, acesso em 09 jul 2015. 

 
15

  “ Art. 63. ............................................................................................  

 1º  A  apuração  e  reparação  do  dano  decorrente  da  infração  penal deverão ser promovidos no 

próprio juízo penal.  

 § 2º O arbitramento do valor do dano e a avaliação dos bens, direitos e valores   far-se-ão   por   perito   

nomeado   pelo   juiz,   onde   não   houver avaliador judicial, com a fixação de prazo para a entrega do laudo.  

 § 3º Apresentado o laudo, as partes poderão se manifestar no prazo de 10  (dez)  dias,  que  correrá  em  

cartório,  após  o  que o  juiz  homologará  o valor  atribuído  aos  bens,  direitos  e  valores  e  à  reparação,  

podendo corrigir o arbitramento do valor do dano se lhe parecer excessivo.  

 § 4º Após a sentença condenatória transitada em julgado, se o réu não depositar  em  juízo,  no  prazo  

legal,  o  valor  da condenação,  o  juiz determinará  sejam  os  bens  penhorados  e  alienados  em   hasta  pública  

e  a quantia depositada em conta judicial.   

 §  5º  No  prazo  legal,  o  réu  poderá  requerer  a  intimação  do  ofendido para receber em juízo  o que 

lhe é devido conforme a  decisão ou poderá  apontar bens à penhora.  

 §  6º  Após  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  condenatória,  qualquer  questão relacionada à 

reparação do dano que não tenha sido apresentada no curso da ação penal será resolvida no juízo cível 

 § 7º Nenhum recurso contra a decisão referida no § 3º deste artigo será conhecida sem o 

comparecimento pessoal do réu em juízo. 

 § 8º Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da lei processual civil.” (NR) – 

disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=535211&filename=EMS+4207/2001+

%3D%3E+PL+4207/2001, acesso em 09 jul 2015. 

 
16

  Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A924775BFABAD76A2255DA9DC

BD4EF0C.proposicoesWeb2?codteor=568376&filename=Tramitacao-PL+4207/2001, acesso em 09 jul 2015. 

 
17

  Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo mais questionar sobre a 

existência do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando estas questões estejam decididas no juízo criminal. 

 
18

  Art. 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_emendas;jsessionid=A924775BFABAD76A2255DA9DCBD4EF0C.proposicoesWeb2?idProposicao=26557&subst=0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_emendas;jsessionid=A924775BFABAD76A2255DA9DCBD4EF0C.proposicoesWeb2?idProposicao=26557&subst=0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=535211&filename=EMS+4207/2001+%3D%3E+PL+4207/2001
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=535211&filename=EMS+4207/2001+%3D%3E+PL+4207/2001
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A924775BFABAD76A2255DA9DCBD4EF0C.proposicoesWeb2?codteor=568376&filename=Tramitacao-PL+4207/2001
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A924775BFABAD76A2255DA9DCBD4EF0C.proposicoesWeb2?codteor=568376&filename=Tramitacao-PL+4207/2001
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03. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para que seja fixado, na sentença, o valor 

mínimo para reparação dos danos causados à vítima (art. 387, IV, do CP), necessário o pedido 

formal, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no AREsp 

311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 

1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no 

REsp 1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014). 

04. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para redimensionar a pena 

privativa de liberdade aplicada ao paciente e excluir da sentença a condenação ao pagamento de 

"valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração". 

(HC 306.269/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015
19

) 

 

PENAL. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DO INSS. (...). INDENIZAÇÃO PELA 

REPARAÇÃO DO DANO. IMPRESCINDIBILIDADE DO REQUERIMENTO POR PARTE DA 

ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 

(...). 3. O art. 387, IV do Código de Processo Penal deve ser interpretado sob uma perspectiva de 

respeito ao contraditório, não podendo a indenização ser fixada na sentença sem que sua 

aplicabilidade, circunstâncias e quantificação sejam debatidas durante a instrução.   (TRF4, ACR 

5000881-18.2012.404.7017, Oitava Turma, Relator p/ Acórdão Gilson Luiz Inácio, juntado aos 

autos em 17/07/2014
20

) 

 

Embora inclinada a reconhecer o caráter cogente do dispositivo, para que não se tolha o direito da vítima de ter 

uma baliza de valores, já na sentença penal condenatória, para ressarcimento
21

, sustenta-se que o MINISTÉRIO 

PÚBLICO autor exclusivo da ação penal pública incondicionada, torna-se também destinatário deste comando 

da Lei. Se o Juiz deve, ao proferir a sentença penal condenatória fixar o valor mínimo, o autor da ação deve 

formular pedido neste sentido – colocar a matéria na mesa para discussão – em atenção ao contraditório e à 

ampla defesa. 

 

Por outro lado, a obrigação de pagar a quantia definida nos termos do art. 387, IV, do CPP – o 

valor mínimo a título de reparação – integra o conteúdo do julgado penal, como capítulo autônomo 

da sentença penal condenatória. Há, aqui, necessidade de o juízo penal se manifestar sobre a 

questão, no sentido de impor ao réu a obrigação de pagar uma quantia já liquidada para a 

reparação mínima dos danos. Por essa razão, o acesso do ofendido às vias executivas para a 

satisfação do valor indenizatório mínimo arbitrado pelo juízo penal não pode ser enxergado como 

um efeito anexo ou secundário, mas sim como um efeito próprio do capítulo civil da sentença 

penal condenatória, porquanto dimanado diretamente do seu conteúdo. 

 

Isso, todavia, não significa que deverá haver pedido expresso para a fixação do valor mínimo a 

título de indenização. Entendemos, no particular, que a própria lei promoveu uma ampliação do 

objeto do processo, instando o juiz, independentemente de pedido das partes, a decidir sobre o 

valor indenizatório mínimo. É o que se infere da redação impositiva do art. 387, IV do CPP, que 

dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, não havendo 

qualquer menção à necessidade de pedido da parte autora. Isto é, exista ou não pedido da parte, o 

juiz deverá se manifestar sobre a questão, por força de lei
22

. 

                                                 
19

  Disponível em www.stj.jus.br, acesso em 09 ago 2015. 
20

  Disponível em www.trf4.jus.br, acesso em ago 2015. 

 
21

  Não se sabe se e quando vai chegar no Superior Tribunal de Justiça uma discussão séria sobre a 

natureza do dispositivo. Basta lembrar o tempo que passou até se ver reconhecida a natureza pública 

incondicionada das lesões corporais no ambiente doméstico, em 2014 com a RG 773765-PR, o que era tranquilo, 

com base na teoria do tipo, desde a inclusão do § 9º, no artigo 129 do CP, em 2004, por tratar-se de figura 

qualificada, divorciada do caput e suas disposições e, depois, com o artigo 14 da Lie 11.340/2006.. 

 
22

  ANDRADE, Danilo Ferreira. Considerações sobre a fixação do valor indenizatório mínimo pelo juízo 

penal (art. 387, IV, do CPP). In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 83, dez 2010. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8685>. Acesso em 

ago 2015. – Este mesmo autor equipara o dispositivo com a obrigação de condenação das custas, mas citando o 

processo civil (raciocínio este, que era desconhecido desta autora, que, desde o início, faz paralelo com o artigo 

804 do CPP, para dizer da natureza cogente): “Trata-se de hipótese de pedido implícito, que integra o thema 

decidendum independentemente de pedido das partes, e cuja análise constituirá capítulo autônomo da decisão 

http://www.stj.jus.br/
http://www.trf4.jus.br/
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No mais, retomando a ideia de Direito como sistema, há o julgador de ater-se aos fatos e, firmada a 

responsabilidade do réu pelo mesmo, socorrer-se da legislação civil para fixação do dano a ser reparado em 

quantia razoável e proporcional ao apurado no processo, sempre. 

 

Poder-se-ia dizer que a indenização é direito disponível e, portanto, sem que a vítima colabore ativamente para a 

prova de que suportou prejuízos, não seria possível fixar a reparação. 

 

Soa equivocada esta premissa, face à redação do dispositivo (que impõe ao Juiz a fixação de valor mínimo – ou 

seja, não exige que se desça às minúcias das despesas e prejuízos suportados), ficando a disponibilidade do 

direito da vítima quanto à indenização, em sua opção de executar, ou não, a sentença, caso não haja 

adimplemento voluntário da obrigação. 

 

Também é equivocada a hipótese deque a renúncia deste direito pela vítima, antes da sentença condenatória, 

liberaria o Juízo da obrigação de fixar o valor mínimo. 

 

Doutra banda, não ter sido especificado valor, pelo ofendido ou pelo autor da ação, do total dos prejuízos 

suportados, não desonera o Juízo deste mister, uma vez que o direito anda par-e-passo com a realidade, sendo 

possível, à vista do conjunto probatório, se reconhecida a prática do crime, estabelecer um mínimo do valor dos 

danos numa situação como a posta nos autos. 

 

Segue a discussão para delimitar qual a natureza dos danos a serem objeto de quantificação na sentença. E agora, 

sem curvar-se à maioria, entende-se tratar tanto de danos materiais quanto morais
23

, tal e qual disposto na lei 

civil. 

 

Da leitura do dispositivo não se encontra restrição à fixação somente dos danos materiais. Até porque, delitos há 

que não deixam vestígios, nem causam prejuízo material direto, mas forte abalo moral. A propósito, um roubo, 

no qual tenha havido início dos atos de execução, submetendo a vítima, em sua própria casa a atos de violência 

e/ou grave ameaça que, por circunstâncias outras, não haja a subtração, deixa marcas indeléveis, não raro, 

levando os ofendidos a obrigatório acompanhamento médico ou psicológico para restaurar seu equilíbrio 

emocional. 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157 DO CP. ASSALTO A AGÊNCIA DOS 

CORREIOS. CONDENAÇÃO AMPARADA PROVAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DE 

PESSOAS. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO 

VERIFICADA. REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. DANO MATERIAL. 

DANO MORAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE 

FINANCEIRA PARA O CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. (...). 3. A 

reparação mínima do dano causado pelo crime, criada pelo art. 387, IV, do CPP (redação da Lei n. 

11.719/08), é forma de estabelecer quantum líquido mínimo já na sentença criminal, garantindo 

maior grau de justiça no reparo do crime. Precedente. Hipótese em que mantida a reparação 

mínima pelo dano material (comprovado nos autos) e pelo dano moral. 4. Tomando em conta os 

três elementos reconhecidamente essenciais na definição da responsabilidade civil - a ofensa a uma 

norma preexistente ou erro na conduta, um dano e o nexo de causalidade entre um e outro - a 

questão colocada neste feito se amolda aos parâmetros jurídicos do dever de responsabilização dos 

réus em face dos prejuízos sofridos pelas vítimas, pois resta extreme de dúvidas o sofrimento 

psíquico e moral a que foram submetidos quando mantidos em cárcere privado sob a mira de arma 

                                                                                                                                                         
penal condenatória[17]. Fenômeno semelhante ocorre, por exemplo, com o ressarcimento das despesas 

processuais e dos honorários sucumbenciais (art. 20 do CPC[18]), apontado pela doutrina[19] e pela 

jurisprudência[20], sem maiores celeumas, como hipótese de pedido implícito, a ensejar um cúmulo objetivo ex 

vi legis.” 
23

  A propósito, o anteprojeto do CPP, de 2009, que tem servido de material para as minirreformas do 

nosso atual CPP, contempla no artigo 79, a possiblidade da “recomposição civil do dano moral causado pela 

infração, nos termos e nos limites da imputação penal”, a partir de pedido expresso da vítima, que tem seus 

direitos alinhados nos artigos 88 a 90. Também, determina que “A reparação dos danos morais arbitrada na 

sentença penal condenatória deverá ser considerada no juízo cível, quando da fixação do valor total da 

indenização devida pelos danos causados pelo ilícito.” -  In: Brasil. Senado. Comissão de Juristas responsável 

pela elaboração de anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal. Anteprojeto / Comissão de Juristas 

responsável pela elaboração de anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal. — Brasília : Senado 

Federal, 2009. 133p. 
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de fogo. 5. (...). (TRF4, ACR 5007383-91.2012.404.7107, Sétima Turma, Relator p/ Acórdão Luiz 

Carlos Canalli, juntado aos autos em 21/08/2013
24

) 

 

É uma situação em que não se pode dizer que houve um prejuízo material direto – a subtração foi  frustrada – 

mas há possibilidade de quantificar os prejuízos suportados pela vítima em decorrência do ilícito. Basta uma 

instrução minuciosa, com perguntas pelas partes e, sendo necessário, complementadas pelo Juiz Presidente do 

ato (art. 212, parágrafo único, CPP), porque o Juiz precisa de elementos para formar sua convicção quanto à 

quantia que tem a obrigação de fixa-los em valores, em condenando. Ou, ainda, a juntada de tabelas de 

honorários profissionais. 

 

Todavia, tem-se observado uma tendência, não justificada em termos legais ou conceituais, de restringir o 

alcance do dispositivo aos danos meramente materiais. Se muito se fundamenta na qualidade de “discussão 

própria” a ser desenvolvida no cível, sugerindo uma de prova diversa da possível de ser produzida no campo 

penal. 

 

APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. (...). 4. VERBA REPARATÓRIA. ART. 387, INC. IV 

DO CPP. Nos termos do art. 387, IV do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo 

ofendido, redação dada pela Lei nº 11.719, publicada em 23.06.2008 e com vigência a partir de 

22.08.2008. Delito praticado já sob a égide da nova lei. Efeito obrigatório da sentença 

condenatória, cuja observância é cogente, desde que haja prejuízo concreto demonstrado no 

processo, ao qual a defesa tem pleno acesso. Peça incoativa que se limitou à descrição da 

subtração dos bens recuperados, ainda que tenha a vítima referido o arrebatamento de outro 

celular, que não lhe foi devolvido. Limites da imputa Dano moral abarcado pelo sentenciante no 

decreto condenatório, que não pode ser definido em sede criminal, porque demanda discussão 

própria, não prescindindo do contraditório e devida comprovação, o que só se mostra viável no 

juízo cível. Verba reparatória mínima afastada. (...). (Apelação Crime Nº 70041807181, Oitava 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 

20/04/2011) 

 

Na lição de Mirna Cianci
25

, “o reconhecimento do dano moral depende da verificação do efetivo abalo causado à 

esfera ideal do ofendido. A exigência da prova do fato, do nexo de causalidade e da culpa, em se tratando de ato 

ilícito ou da anormalidade, em caso de ato lícito, são os requisitos mínimos para a persecução da reparação 

moral”. Esta prova é exatamente a produzida para firmar a responsabilidade penal (existência do fato e 

responsabilidade do réu pela causação do resultado típico), em nada onerando o Juízo inserir no curso da 

instrução, elementos de indagação sobre o “abalo causado à esfera ideal do ofendido” pelo ilícito suportado. 

 

Advirta-se que a partir de 2008, a atuação das partes no processo penal foi alargada (art. 212, CPP, por exemplo), 

ficando o juiz como destinatário da prova (e não mais gerente direto de produção). Assim, lançado o pedido pelo 

autor, da fixação do valor mínimo para a reparação dos danos (ou mesmo entendendo ser cogente o dispositivo), 

vá ele buscar fazer prova da materialidade e autoria do delito e mais, dos efeitos que o fato teve sobre a pessoa 

do ofendido, para fornecer parâmetros para os fins do artigo 387, IV, do CPP. A defesa, valendo-se do 

contraditório, que rebata o pedido e suas provas, sob pena de, havendo condenação, arcar com todos seus 

consectários. 

 

Embora instituto do direito civil, ao ser transportado para o processo penal, a apuração dos danos não gera 

discussão maior do que teria dentro da instrução regular do processo. Note-se que o CPP permite a produção de 

todas as provas lícitas possíveis – sejam testemunhais, periciais, documentais – dentro do limite temporal 

proposto pelo procedimento estabelecido. Nada diferente do que se teria no juízo cível. Exceto pelo valioso 

cuidado com o ofendido, na tentativa de abolir a vitimização secundária ou sobrevitimização, tirando a sensação 

de eternidade, de múltiplos processos, para solução do mesmo fato
26

, ao se resolver no mesmo Juízo e com o 

aproveitamento da mesma prova, tanto a parte penal quanto a reparação civil. 

 

Esta miscelânea de institutos não é novidade no processo. Destaque-se que em caso de condenação de alguns 

crimes próprios, o juiz criminal decide sobre a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, 

                                                 
24

  Disponível em www.trf4.jus.br, acesso em ago 2015. 
25

  CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. São Paulo : Saraiva, 2003, p. 444 – sem grifo no 

original. 
26  A propósito: CARVALHO, Sandro C L., e LOBATO, Joaquim H.C. Vitimização e processo Penal.In: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13746-13747-1-PB.pdf 

http://www.trf4.jus.br/
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13746-13747-1-PB.pdf
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matéria de cunho civil, ou da perda de cargo, função pública ou mandado eletivo, de cunho administrativo e/ou 

trabalhista (art. 92, I e II, CP). 

 

Assim, sem limitação legal dos danos a serem reparados – os prejuízos podem ser tanto materiais quanto morais 

– é de se postular o atendimento o mais abrangente possível dos interesses da vítima, tanto quanto se vela pela 

obediência aos postulados favoráveis ao réu, buscando, a fixação, mesmo que mínima, também dos danos 

morais, quando for o caso (art. 186, CC). 

 

Os valores fixados em sede penal, se não atenderem aos interesses do ofendido permitem que este busque 

complementação no cível. Caso contrário, será aqui satisfeito e a resposta penal dada em sua inteireza, restando 

cumprida, também, a função ministerial de fiscalizar a execução da Lei (art. 257, II, CPP). 

 

A propósito, a jurisprudência e a literatura especializada tem fornecido parâmetros para conceituar e mensurar 

dano desta natureza, não se podendo dizer arbitrária a fixação, desde que oportunizado o contraditório e ampla 

defesa – com a colocação da matéria em discussão durante a instrução do processo – e fundamentação da 

sentença no material doutrinário e jurisprudencial disponível. 

 

CONCLUSÃO: 

 

1. O artigo 387, IV, do CPP é norma cogente e independe de pedido expresso da parte para que haja fixação do 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos causados pelo 

ofendido. Como fiscal da lei, o MINISTÉRIO PÚBLICO deve buscar o reconhecimento desta natureza. 

 

2. Todavia, nesta altura do amadurecimento do instituto, em atendimento aos interesses da vítima, e também 

como para estabelecer um contraditório inicial, há de fazer constar expressamente na denúncia que o ofendido 

suportou prejuízo por conta do delito e, nos requerimentos, destacar o artigo 387, IV, do CPP. Da mesma forma, 

nas alegações finais, é de se reforçar o pedido da condenação específica, indicando o que foi produzido de prova 

neste sentido. 

 

3. No decorrer da instrução processual, o autor da ação penal deve motivar a produção da prova acerca dos danos 

causados pela infração, formulando perguntas ao ofendido e, sendo possível, buscar documentos comprobatórios 

dos danos materiais e/ou morais a juntar no processo. 

 

4. A ausência de prova material dos danos causados pela infração não impede a aplicação do artigo 387, IV, do 

CPP, devendo o juiz guiar-se pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, frente ao fato narrado na 

denúncia e a prova produzida no caderno. 

 

5. Somente a prova da reparação anterior impede a aplicação do artigo 387, IV, do CPP, devendo assim ser 

declarado na sentença. Pode a defesa opor-se a valores apresentados, mas na falta de reparação prévia 

comprovada, não exclui a incidência do dispositivo. 

 

6. Da mesma forma, a discussão cível em andamento sobre os danos causados pela infração não afasta a 

incidência do dispositivo, invocando-se, por analogia, o artigo 45, § 1º, parte final
27

, do CP. 

 

7. O artigo 387, IV, do CPP abrange tanto a reparação por danos materiais, quanto por danos morais. 

                                                 
27

  O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se 

coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 


