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RESUMO 

A reforma processual promovida pela 11.719/08 introduziu no sistema processual penal a 
ampla possibilidade de fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal 
condenatória. Trata-se do ponto de chegada de um movimento de aproximação, separação 
e reaproximação entre responsabilidades civil e penal. Em nosso ordenamento jurídico, 
representa a crescente preocupação com uma política que integre um julgamento justo para 
vítimas e imputados. Contudo, a elencar tal possibilidade no Código de Processo Penal 
vigente, o legislador deixou de confeccionar qualquer disposição legal acerca de sua 
operacionalização. A regra traz insegurança jurídica quanto à forma de sua aplicação, 
pendendo questões tais como a necessidade de prévio requerimento para sua fixação pelo 
julgador, quem teria legitimidade para a formulação do pedido ressarcitório, qual o 
momento e o modo de sua dedução, dentre outros. A problemática essencial que envolve a 
fixação de valor indenizatório na sentença penal condenatória diz respeito ao seu modo de 
realização, à sua procedimentalização, muito mais do que seu conteúdo ou sua eventual 
repercussão no processo civil. A base para a resposta de tais problemas se encontra, 
primeiramente, na compreensão do fenômeno da múltipla incidência jurídica e do desenho 
da progressiva separação, posterior consolidação e final reaproximação das esferas de 
responsabilidades penal e civil extracontratual. A partir dessa noção é que se permite 
vislumbrar a existência de sistemas e mecanismos de corrdenação de jurisdições 
especializadas, campo em que se insere a fixação de valor mínimo indenizatório na 
sentença penal condenatória. Todavia, compreendidos tais pressupostos que dão razão de 
ser ao instituto, o desenho de sua procedimentalização, não revelado pelo legislador, 
somente pode ser construído a partir da garantia síntese do devido processo penal. Essa 
garantia processual, de força constitucional, desdobra-se em uma série de garantias que 
exercerão a função de filtragem e orientação de como o arbitramento do valor reparatório 
pode ser concretizado dentro do processo penal, sem a violação de seu sentido de unidade, 
de suas diretrizes básicas, e mesmo sem a mácula de sua principal finalidade. 
 
 
Palavras-chave: Sentença condenatória penal. Fixação de valor mínimo indenizatório. 

Devido processo. Processo penal. 
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ABSTRACT 

The procedural reform set forth in Act 11.719/08 introduced into the criminal procedure 
system the distinct possibility of setting minimum damages in criminal sentencing. This is 
the culmination of a movement of convergence, divergence and reconvergence of civil and 
criminal liability. In our legal system, it represents the growing concern for a policy that 
incorporates a fair trial for the victims and the accused. However, when the lawmaker 
established this possibility in the current Code of Criminal Procedure, no provisions were 
made with regard to its application. There is legal uncertainty as to how the rule should be 
applied, with unaddressed questions such as whether there is a need of a prior motion for 
the court to set it, who has standing to file the damage claim, and at which stage and in 
which manner it should be done. The fundamental issue underlying the setting of damages 
in criminal sentencing has to do with how to apply it, i.e. the establishment of a procedure, 
much more than with its content or its resulting impact in civil procedure. The basis for 
addressing the abovementioned issues is, firstly, understanding the phenomenon of 
multijurisdiction and the structure of progressive divergence, subsequent consolidation and 
final reconvergence of the criminal and tort liability spheres. From this notion it is then 
possible to perceive systems and devices for coordination of specialized jurisdictions, a 
field which includes the setting of minimum damages in criminal sentencing. However, 
once these assumptions which form the basis for the establishment of the provision are 
understood, the establishment of its procedure, which was not formulated by the lawmaker, 
can only be determined based on the guarantee of criminal due process. From this 
procedural guarantee, provided by the Constitution, arise a number of guarantees designed 
to filter and provide guidance on how the awarding of damages can be conducted within 
the criminal procedure, without prejudice to its integrity, its basic guidelines, and even to 
its main purpose. 
 
 
Keywords: Criminal sentencing. Setting minimum damages. Due process. Criminal 

procedure. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto da presente dissertação é o estudo da fixação do valor indenizatório 

mínimo na sentença penal condenatória, introduzida pela Lei n. 11.719/08. Trata-se de 

mecanismo inovador no processo penal brasileiro, marcado pela predominante separação 

de instâncias, tendente a oportunizar a satisfação dos interesses civis do ofendido pela 

infração penal. Resulta de uma crescente preocupação com uma política que integre um 

julgamento justo para vítimas e acusados.  

Seu fundamento reside no fenômeno da múltipla incidência normativa, pelo qual 

diversos segmentos especializados de um ordenamento jurídico valoram determinado ato 

e lhe atribuem diferentes significações jurídicas. Assim, um mesmo fato histórico pode 

ensejar, simultaneamente, a responsabilização penal e civil de um indivíduo,1 pois esse 

único fato concreto pode representar um ilícito penal e, também, um ilícito civil. 

A responsabilização penal somente pode ser efetivada por meio do necessário 

processo penal. Em razão do princípio da necessidade do processo penal, ou nulla poena 

sine iudicio, não é possível a aplicação de uma sanção penal por outra via que não o 

processo penal. A responsabilização civil, por sua vez, embora admita soluções 

extrajudiciais, como a autocomposição, arbitragem, ou mesmo o espontâneo cumprimento 

da obrigação, quando discutida judicialmente, em regra, ensejará a provocação da 

jurisdição civil. 

Desse modo, um mesmo ato poderá provocar a jurisdição penal e, 

concomitantemente, a jurisdição civil. Nessas hipóteses, em que um ato ilícito qualifica-se 

como ato ilícito penal e também repercute no patrimônio moral ou material da vítima, há 

possibilidade de intervenções judiciais distintas, considerada a pluralidade de espécies de 

ilicitude incidentes. Surge, assim, um problema de coordenação de jurisdições 

especializadas. 

Diversos sistemas foram desenvolvidos no intuito de racionalizar as atividades de 

persecução penal e de reparação civil à vítima. O nosso ordenamento processual adotou o 

sistema da independência, pelo qual determina-se a propositura das duas ações, cível e 

penal, de maneira independente, em juízos distintos. A razão desta separação se encontra 

                                                       
1PALOMO HERRERO, Yolanda. La pretensión civil deducible en el proceso penal. Revista Juridica de 

Castilla y Leon, Valladolid, n. 14, p. 295, jan. 2008. 
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nas significativas “diferenças das duas ações, uma que versa sobre direito público, de 

natureza não patrimonial, e outra, tendo por objeto questão de direito privado, de natureza 

patrimonial, o que desaconselharia que corressem juntas.”2 

Tal adoção, entretanto, fez-se de forma mitigada. Isto, pois o Código Civil, em seu 

art. 935, embora estabeleça que a responsabilidade civil é independente da criminal, 

posteriormente elenca hipóteses em que a sentença penal condenatória transitada em 

julgado produz efeitos na esfera cível. O art. 63 do Código de Processo Penal, por sua vez, 

parece sugerir o sistema da cumulação de instâncias ao determinar 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. 

Contudo, o art. 64 do Código de Processo Penal deixa clara a adoção do sistema da 

independência de forma mitigada, ao determinar que, sem prejuízo do art. 63, 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. 

Anteriormente à reforma promovida pela Lei 11.719/08, a sentença penal 

condenatória constituía-se título executivo judicial necessariamente ilíquido. A alteração 

do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a expressa previsão de que o juiz, ao 

proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, trouxe como consequência 

a possibilidade de a sentença penal condenatória irrecorrível consubstanciar-se título 

executivo judicial líquido, embora parcialmente. 

Essa fixação de valor indenizatório pelos danos decorrentes da infração penal na 

sentença penal condenatória insere-se dentre os instrumentos de coordenação entre as 

jurisdições cível e penal. Trata-se do ponto de chegada na linha de desenvolvimento de 

mecanismos de interação de jurisdições especializadas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Sua efetivação implica a análise de pretensão cível, de interesse privado e disponível, pelo 

juízo criminal quando do exame e julgamento do caso penal.  

A fixação de valor ressarcitório na própria sentença penal procura maior 

efetividade quanto à reparação dos danos suportados pelo ofendido, consequência 

imediata do movimento de revitalização da vítima e seus interesses no processo penal. 

                                                       
2BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

p. 213. 
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Igualmente, representa mecanismo de incremento na persecução penal e na interação entre 

as jurisdições civil e penal. 

Entretanto, a inserção de pretensão cível no processo penal enseja discussões acerca 

de sua compatibilidade com o devido processo legal, em especial, particularizado no 

âmbito de incidência da lei processual penal. Tanto mais se considerado que enxertada no 

processo penal sem qualquer procedimentalização, como o fez a reforma promovida pela 

Lei n. 11.719/08. 

Disso, decorre o problema a ser enfrentado pela presente pesquisa. O panorama 

atual da relação entre responsabilização civil e responsabilização penal, síntese do estado 

do sistema de coordenação adotado, gera dúvidas e incertezas quanto à sua aplicação, uma 

vez que a lei processual não define como o valor indenizatório pode ser alcançado pelo 

juízo penal. Não se trata de um problema de direito material, mas, sobretudo, de 

procedimento. O que se pretende discutir não é o conteúdo do valor indenizatório 

estabelecido na sentença penal, ou “o que fixar”, mas, antes, a sua procedimentalização, ou 

o “como fixar”. 

O ponto de partida do presente estudo é a responsabilização jurídica em sentido 

material.3 No primeiro capítulo busca-se, a partir da própria concepção de responsabilidade 

humana, examinar o movimento de consolidação teórica do ato ilícito civil e do ato ilícito 

penal. Percebe-se que, em um primeiro momento, são fenômenos que se confundem. Por 

isso é necessário analisar sua gradual separação histórica, o que permitirá falar-se em 

responsabilidades jurídicas, em segmentos distintos e concomitantes, decorrentes de um 

único ato, isto é, o fenômeno da múltipla incidência normativa.  

Dentro dessa trajetória histórica é possível observar um primeiro movimento de 

separação e, após sua consolidação teórica, um posterior movimento de reaproximação 

entre o ato ilícito civil e o ato ilícito penal. Isto se explica tanto pela tendência de 

revalorização do ofendido no processo penal, como pelo gradual reconhecimento de 

                                                       
3E não poderia ser diferente. Conquanto superadas as teorias monistas acerca do direito material e processo, 

que nesses não viam dois planos distintos e inconfundíveis, inegáveis são suas relações. Conforme Carlos 
Alberto Álvaro de Oliveira, “a necessária processualização que deve passar o reconhecimento e a 
realização do direito material não impede o processo de guardar íntima relação com o direito material. (...) 
A mais evidente prova da relação entre ambos os campos consiste na natureza instrumental do direito 
processual, chamado a intervir ao se verificar alguma crise, efetiva ou virtual, no plano do direito material, 
inclusive em caráter preventivo e até abstrato. E assim é porque uma das suas finalidades precípuas (além 
dos escopos políticos e sociais, tão bem ressaltados por Dinamarco em sua vitoriosa tese de titularidade na 
USP) consiste na efetiva realização do direito material, de modo a se alcançar a necessária justiça do caso 
concreto.” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Escopo jurídico do processo. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 37, n. 203, p. 306, jan. 2012). 
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CONCLUSÕES 

 

O objeto da presente dissertação é o estudo da fixação de valor indenizatório 

mínimo na sentença penal condenatória, introduzida pela Lei n. 11.719/08. Adotou-se 

como objetivo perquirir seus limites e possibilidades de funcionamento sob a perspectiva 

da garantia processual síntese do devido processo legal. A partir da problemática da 

ausência de sua procedimentalização pelo legislador, buscou-se oferecer respostas 

concretas para a efetivação da reparação civil em sede penal, nos termos do referido 

dispositivo legal. 

Para tanto, partiu-se dos fundamentos da responsabilidade jurídica e da 

diferenciação entre ato ilícito civil e ato ilícito penal. Neste ponto, observa-se que o 

vínculo entre a vontade humana livre e o ato praticado consiste na razão da 

responsabilidade. Isto pressupõe reconhecer que, conquanto se admita alguma 

determinação causal na conduta humana, essa é compatível com um espaço de liberdade e 

possibilidade de autodeterminação. Trata-se da culpa enquanto pressuposto genérico da 

responsabilidade, embora alguns setores do ordenamento jurídico apresentem exceções. 

À luz do direito, a responsabilidade é analisada enquanto juridicização de fatos 

sociais. Isto significa, enquanto fato social relevante, determinada ação lesiva terá 

significação jurídica, o que potencialmente culminará em uma imputação e em um juízo de 

responsabilização jurídica.  

Dado que a ciência do direito propõe sua divisão metodológica em ramos, tem-se 

como resultado a possibilidade de múltipla incidência jurídica. Tal fenômeno explica como 

um mesmo fato pode ser valorado por setores diversos do ordenamento jurídico e ajustar-

se ao suporte fático de uma ou mais normas. Assim, um mesmo fato histórico pode 

implicar responsabilidade penal, apurada em um necessário processo penal, como também 

responsabilidade civil, administrativa ou política, todas distintas e, em algum grau, 

independentes. O que indicará qual a natureza jurídica da responsabilidade imputada é a 

natureza do ato ilícito praticado e sua regulamentação por determinado setor do Direito.  

Interessa à presente pesquisa a distinção entre ato ilícito civil e ato ilícito penal, 

uma vez que se discute a reparação daquele no seio do processo penal. Entre si, apresentam 

traços coincidentes. Consistem em fato humano reprovável, doloso ou culposo e contrário 
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à norma jurídica. Historicamente, a separação entre o ilícito civil e o ilícito penal fez-se de 

modo progressivo. No direito antigo, a própria noção de reparação tinha cariz 

sancionatório. Nas sociedades então existentes, a responsabilidade civil e penal são dois 

aspectos de um conceito unitário.  

A responsabilidade civil extracontratual como conceito autônomo da 

responsabilidade penal, cientificamente delimitado, somente surgirá com o Código Civil 

francês de 1804 e a adoção legal da expressão “faute”, que abrange a noção de infração e 

de capacidade e censura ao agente. O direito penal, por sua vez, no século XVIII, é 

edificado como ciência independente. Trata-se de consequência imediata dos trabalhos dos 

pensadores iluministas no desenvolvimento sobre os fundamentos, os objetos, as medidas 

típicas e as penas atinentes apenas ao direito penal. A partir de então, resta claro o 

fenômeno da multiplicidade da incidência normativa a um mesmo fato. 

Ao longo da história diversos critérios foram apresentados, admitidos e contestados 

para definir com exatidão a diferença entre os atos ilícitos civis e penais. Todavia, o que se 

pode perceber é que não são diferentes em sua essência. Atos concretos são definidos 

como um ou outro mediante valoração e escolha política pelo legislador. 

Consequentemente, toda disparidade entre ambos será extrínseca e decorrente do sistema 

positivo de coibição de violação ao direito em que estão alocados. Em última análise, a 

distinção entre o ato ilícito civil e o ato ilícito penal exprime a diferença de seleção de 

valores, condutas, finalidades e mecanismos de funcionamento entre o sistema do direito 

penal e o sistema do direito civil em um determinado contexto histórico. 

A agravar a crise de paradigmas para definição entre ato ilícito civil e ato ilícito 

penal, é perceptível, nesse movimento de confusão e progressiva separação de seus 

conceitos, também um recente desenho de reaproximação, não obstante o atual estágio de 

cientificidade do direito não permita mais sua fusão. Assim, se é possível falar em uma 

consolidação da distinção entre o ato ilícito civil e o ato ilícito penal, como produto de um 

processo histórico iniciado no século XVIII e concluído no século XIX, atualmente, 

observam-se novos movimentos de reaproximação entre as duas esferas, reforçando os 

pontos de contato entre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. 

Essa reaproximação explica-se por dois principais fatores. De um lado, a crescente 

preocupação com os interesses das vítimas, sua participação no processo e na solução da 

questão penal, conduz a reflexões sobre a conciliação e reparação dos danos dentro do 

processo penal. De outro, no âmbito do direito civil, tem-se resgatado um caráter 
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preventivo à responsabilidade civil, e não apenas reparatório. Por essas mesmas razões, a 

criminologia crítica tem considerado determinadas características e mecanismos do direito 

civil adequados à solução do caso penal. Ainda, verifica-se a tendência de se atribuir um 

caráter repressivo à responsabilidade civil, como no caso da chamada responsabilidade 

civil punitiva. 

Esse movimento de reaproximação entre as esferas cível e penal torna ainda mais 

complexa a questão da responsabilização simultânea. Novos fatores entram em jogo 

quando a apuração das responsabilidades jurídicas respectivas não se confina em 

compartimentos estanques e bem delimitados. Considerado que usualmente cada 

responsabilidade é apurada por meio do processo respectivo, a concomitante 

responsabilização demanda o desenvolvimento de mecanismos processuais para sua 

compatibilização, o que se concretiza dentro de sistemas de coordenação de jurisdições. 

A jurisdição enquanto conceito não esteve imune ao processo histórico de 

desenvolvimento do direito ocidental. Em um primeiro momento considerava-se que a 

atividade jurisdicional consistia tão somente na aplicação da lei ao caso concreto, ou seja, a 

norma concreta nasce antes e independentemente do exercício da jurisdição. Trata-se do 

chamado “juiz boca da lei”, concepção conforme os valores iluministas de extrema 

separação entre as funções do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, competindo a esse 

tão somente a aplicação do direito criado por aquele. 

Paulatinamente, reações antiformalistas suplantam a antiga e formalista teoria, de 

modo que se rejeita um papel meramente declaratório ao Poder Judiciário. Atribui-se-lhe a 

função de conceber a norma aplicável ao caso concreto, bem como se lhe confere 

importância aos fatos sociais existentes. Sobreleva-se a pacificação do conflito e a criação 

da norma aplicável ao caso controvertido como inerentes à jurisdição. 

Atualmente, a atividade jurisdicional ainda deve compor a expansão de 

mecanismos alternativos de resolução de conflitos, a crescente submissão de questões 

jurídicas em tese aos tribunais, em diferentes graus de abstração, por vezes comparáveis à 

atividade legislativa e o alçamento de sua função de garantia de direitos constitucionais. 

Conquanto seja manifestação do poder estatal, e assim uma e indivisível, a 

jurisdição admite a divisão de tarefas, inerente a qualquer organismo complexo. Assim, em 

razão de opção metodológica, fundamentada na diversidade de interesses levados ao Poder 

Judiciário, tem-se diferentes espécies de jurisdição para atender a uma conveniência de 
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trabalho. O que permitirá falar-se em jurisdições especializadas, como jurisdição cível ou 

penal, é sua dimensão enquanto atividade. Não obstante, enquanto poder, função e garantia 

não seja possível estabelecer qualquer distinção, enquanto atividade jurisdicional viabiliza-

se sua divisão, o que se dá por meio do objeto analisado em cada processo e das regras de 

competência que definem qual órgão jurisdicional exercerá sua atividade. 

O objeto do processo é sempre uma pretensão processual que lhe dá início. Na 

divisão entre processo penal e processo civil, será o conteúdo de cada pretensão que 

distinguirá uma da outra. No caso do processo penal, a pretensão processual é formulada 

por meio da imputação, materializada em um ato processual formal de acusação que dará 

início ao processo penal. Essa imputação contém em si um fato penalmente relevante e sua 

atribuição a alguém, de modo que seu objeto ou conteúdo é exatamente tal fato penal que 

se atribui. Seu conteúdo é, portanto, o fato penalmente relevante atribuído a alguém por 

meio de um juízo de imputação. Diversamente, a pretensão processual civil, deduzida pela 

demanda, versará sobre conflito de natureza civil.  

A diferença da natureza dos conflitos apresentados e julgados permite constatar, de 

imediato, diferenças essenciais que caracterizam e conferem lógica própria ao processo 

civil e ao processo penal, bem como a necessidade de especialização para seu julgamento 

adequado. Essa necessidade é que implicará a repartição da atividade jurisdicional, ou sua 

especialização, mediante regras de competência. 

Distintas a jurisdição cível e jurisdição penal pela pretensão processual deduzida 

nos processos sob sua competência, cabe definir suas relações na hipóteses de 

responsabilidades jurídicas concomitantes, decorrentes de um mesmo fato histórico. Isso, 

pois cada uma das atividades jurisdicionais especializadas apresenta regime jurídico 

próprio. Não se trata, nesse momento, da elaboração de diferentes metodologias de 

reparação de danos decorrentes da infração penal. O que se tem em vista é a conciliação de 

decisões judiciais potencialmente conflitantes e a regulamentação da teia de relações e 

pontos de contato entre jurisdição penal e civil. Os sistemas para tanto desenvolvidos 

consubstanciam-se, assim, verdadeiros esquemas de coordenação entre a atividade 

jurisdicional civil e a atividade jurisdicional penal. 

Para tanto, quatro sistemas diferentes foram criados, cada qual com suas 

especificidades e mecanimos interentes. São esses os sistemas da confusão, da 

solidariedade ou cumulação obrigatória, da livre escolha ou cumulação facultativa e da 

separação de instâncias ou independência. Esses sistemas de coordenação de jurisdição são 
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agrupados, sem a rigidez inexistente fora do plano abstrato, com fundamento na separação 

ou na união do exercício das pretensões processuais decorrentes da prática de ato definido 

como infração penal. 

Em favor dos sistemas de união argumenta-se que: a) melhor atendem ao princípio 

de economia processual, uma vez que desnecessária a repetição da instrução e de atos 

processuais; b) favorecem o interesse do lesado, pois esse terá rapidamente atendida a sua 

pretensão ressarcitória; c) excluem o risco de decisões contraditórias, uma vez que uma 

mesma decisão abarcará a pretensão cível e penal e será prolatada por um mesmo juízo; d) 

a atuação da parte lesada implicará colaboração com o órgão de acusação e com a 

formação de convicção pelo julgador, tornando mais eficiente a repressão penal; e) a 

imposição de indenização civil em desfavor do condenado presta-se como reforço da 

sanção criminal. 

Em defesa dos sistemas de separação assevera-se que: a) as responsabilidades 

penais e civis têm fundamentos diferentes; b) há necessidade de especialização dos órgãos 

jurisdicionais diante da diversidade da natureza dos conflitos examinados; c) são muito 

diferentes as categorias e estruturas do processo civil e do processo penal, de modo que 

inadequadas para análise de objeto que lhes é estranho; d) fundir em um só processo a 

discussão de causas diversas provocará perturbação no andamento do feito; e) os critérios 

para a apuração da responsabilidade penal e da responsabilidade civil são diversos; f) a 

discussão de matéria de natureza privada causará prejuízos na apuração da infração penal 

de interesse público; g) a colaboração de parte civil para a prova da infração penal e do 

consequente prejuízo acarretará desequilíbrio entre as partes, eis que o imputado ver-se-á 

atacado por um órgão estatal e por um agente privado, tendo de se defender de pretensões 

heterogêneas simultaneamente. 

Evidentemente, os diversos sistemas estudados não encontram existência pura no 

plano fático. Cada ordenamento jurídico nacional desenvolve mecanismos próprios para 

atenuar seus rigores e contemplar a função jurisdicional em sua totalidade. Não há um 

pêndulo que permaneça em um dos polos extremos da estrita separação ou da total 

cumulação. 

Todavia, o que se permite concluir em relação a tais modelos, sigam um princípio 

de união ou de separação, é que todos buscam realizar interesses legítimos diretamente 

conectados aos escopos da jurisdição. E, assim, qualquer que seja o modelo adotado, os 

princípios e garantias processuais decorrentes do devido processo deverão ser observados 
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tanto pelo legislador, quando da criação do desenho procedimental, quanto pelo órgão 

judiciário diante de um caso concreto.  

Por essa razão, o implemento de sistemas, ou mesmo de mecanismos tendentes à 

união de objetos, terão como efeito a incidência de princípios e regras processuais penais, 

ao lado de normas civis e processuais civis, quando da apuração de eventual compensação 

civil decorrente de infração penal, respeitada sua natureza jurídica. 

É exatamente essa constatação que elege, necessariamente, a garantia-síntese do 

devido processo legal como parâmetro de estudo da fixação do valor indenizatório no 

processo penal, assim como o seria para qualquer outro mecanismo inserido no contexto de 

coordenação de atividades jurisdicionais.  

Enquanto garantia-síntese, o devido processo legal traduz valores constitucionais 

superiores, com certa carga de abstração e que conferem uma feição política e um 

compromisso ético ao processo. Presta-se não apenas à integração de lacunas, como se 

limitavam os antigos princípios gerais de direito, mas dá congruência, equilíbrio e 

legitimidade ao sistema jurídico processual, inspirando a solução de problemas concretos 

mediante técnicas de incidência distintas das regras. 

A claúsula constitucional do devido processo legal insere-se no contexto de 

reinserção de valores éticos no ordenamento jurídico. Seja visto como garantia, ou também 

como princípio – questão teórica que envolve verdadeira multiplicidade de critérios 

doutrinários para sua classificação–, sua função axiológica e normativa envolve uma 

necessária filtragem e interpretação das regras que compõem o sistema jurídico processual. 

Ressalte-se, também, que lhe serve de insipiração a ótica publicista, segundo a qual 

representa não só garantia das partes, mas também de um processo justo de interesse público. 

Particularizado no âmbito penal, fala-se em devido processo penal. Enquanto 

garantia-síntese, revela-se por um verdadeiro catálogo de garantias em constante 

construção. De especial interesse, constitui-se pelas seguintes garantias: a) imparcialidade 

do julgador; b) devido procedimento legal; c) acesso à justiça; d) contraditório; e) ampla 

defesa; f) igualdade entre os sujeitos parciais; g) razoável duração do processo; h) 

motivação das decisões; e i) segurança jurídica, característica dos ordenamentos jurídicos 

ocidentais modernos. 
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Essas conclusões levantadas em uma primeira parte da pesquisa permite a 

construção do cabedal teórico para o exame crítico da valoração da fixação de valor 

indenizatório no processo penal, inserida em nosso ordenamento jurídico pela Lei 

11.719/08. 

Em seu processo histórico, o ordenameanto processual brasileiro partiu de um 

sistema de separação facultativa, adotado pelo Código Criminal de 1830, migrou para um 

sistema de cumulação obrigatória, carregado pelo Código de Processo Criminal de 1832, e, 

por fim, consolidou o sistema de independência de instâncias pela reforma processual de 

1841. Em linhas gerais, o modelo estabelecido em 1841 é até hoje vigente. 

Após a proclamação da República, alguns sistemas diversos foram criados em 

códigos estaduais. Assim, o Código Processual Penal do Rio Grande do Sul adotou o 

sistema da adesão facultativa, enquanto o Código de Processo Penal do Distrito Federal, 

promulgado em 1925, instituiu o sistema da livre escolha, mediante a habilitação do 

ofendido como parte civil no processo penal. Todavia, a unificação do processo penal 

nacional pelo Código de Processo Penal de 1941, ainda em vigor, restabeleceu o modelo de 

separação de instâncias desenhado pela reforma processual de 1841.  

Posteriores leis extravagantes e reformas processuais bem ilustram a reaproximação 

entre as esferas de responsabilidade civil e penal. Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais 

estatui que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender à indenização dos danos 

causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros 

meios. Em conformidade, assevera que é dever do preso indenizar a vítima e seus 

sucessores. Já a reforma da Parte Geral do Código Penal, em 1984, estreita os laços entre 

reparação civil e reprimenda penal ao acrescentar a pena de prestação pecuniária enquanto 

pena restritiva de direitos e adotar a figura do arrependimento posterior. 

Ainda mais profundas são as novidades que acompanharam a promulgação do 

Código de Trânsito Brasileiro, e as Leis 9.099/95 e 9.605/98. O Código de Trânsito 

Brasileiro, Lei n. 9.503/97, instituiu, em seu artigo 297, a chamada multa reparatória, 

especificamente quanto aos crimes de trânsito. Trata-se de pagamento, mediante depósito 

judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia referente ao prejuízo material 

resultante do crime. Quanto aos Juizados Especiais Criminais, especial ênfase tem a 

composição civil nas ações penais públicas condicionadas e nas ações penais de iniciativa 

privada, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Trata-se de institutos em 

que se destaca a predisposição à descarcerização, inclusive cautelar, e a busca pelo 
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consenso. Em relação à Lei de Crimes Ambientais, essa passa a prever a fixação de valor 

mínimo para reparação dos danos ambientais em sentença penal condenatória. Isso 

significa, consiste em antecedente à posterior previsão de fixação de valor indenizatório na 

sentença penal condenatória, de forma generalizada, que integrará o ordenamento 

processual penal pelas reformas processuais de 2008. 

A reforma introduzida pela Lei n. 11.719/08 representa o ponto de chegada de um 

movimento de aproximação, separação e reaproximação entre responsabilidades civil e 

penal no direito processual penal brasileiro. Remodela a sentença penal condenatória 

mediante a alteração do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, impondo a fixação de 

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

sofridos pelo ofendido, na sentença penal condenatória. 

Conquanto não seja o último diploma normativo promulgado na linha cronológica 

de revalorização da reparação civil dentro do processo penal, simboliza seu vértice. Isto, 

pois autoriza a condenação civil pelo juízo penal, com a correspondente fixação de valor 

indenizatório. E, diferentemente das Leis n. 9.099/95, n. 9.503/97 e n. 9.605/98, o faz 

forma generalizada. 

A problemática surge na medida em que a Lei n. 11.719/08 concede ao juízo penal o 

poder de determinar o valor reparatório civil na sentença penal condenatória, sem, contudo, 

definir qualquer forma de fazê-lo. Isto é, a inovação tem como grande entrave a ausência de 

sua procedimentalização. A questão essencial que envolve a fixação de valor indenizatório 

na sentença penal condenatória diz respeito ao seu modo de realização, e não ao seu 

conteúdo ou à sua repercussão no processo civil. Inexistente qualquer disposição legal acerca 

de sua operacionalização, a regra traz incertezas quanto à forma de sua aplicação. 

Sendo certo que não é permitido ao intéprete legislar, a fixação de valor mínimo 

indenizatório na sentença penal condenatória somente pode ser desenhada a partir das 

regras procedimentais já existentes no processo penal, e à luz crítica da garantia-síntese do 

devido processo. 

Os principais problemas práticos levantados, decorrentes da ausência de 

procedimentalização do dispositivo, são: a) a necessidade de pedido expresso e a 

possibilidade ou não da fixação de valor indenizatório “ex officio” pelo juízo penal; b) a 

legitimidade ou não do Ministério Público para a formulação do pedido indenizatório; c) a 

legitimidade do próprio ofendido ou do assistente de acusação para requerer o 
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ressarcimento civil no processo penal; d) os requisitos formais e o momento adequado à 

formulação do pedido indenizatório; e) os limites da instrução em relação à pretensão 

cível; f) a recorribilidade do capítulo condenatório civil da sentença penal; g) a 

possibilidade de eventual rediscussão do valor mínimo definido perante o juízo cível; e h) a 

aplicação da norma introduzida pela Lei n. 11.719/08 no tempo.  

Em relação à exigência de pedido ou não, é certo que a pretensão penal não pode 

subsidiar a pretensão cível, em especial a definição de seu conteúdo e montante mínimo, 

pois são diferentes, fundamentam-se em institutos jurídicos distintos e, por consequência, 

cada qual deverá ter sua própria motivação. Afastada a noção de que se trata de mero efeito 

extrapenal da sentença, e em razão da disponibilidade do direito civil envolvido, da inércia 

de jursidição, da separação de funções ínsita ao processo penal democrático, bem como da 

garantia de congruência entre o provimento jurisdicional e a imputação e demanda, 

pressuposto da imparcialidade contraditório e ampla defesa, exige-se a formulação de pedido 

expresso para o cumprimento da regra do art. 387, IV do Código de Processo Penal. Conclui-

se, portanto, pela impossibilidade de determinação de ofício de valor ressarcitório mínimo. 

Quanto à dedução de pedido indenizatório pelo Ministério Público somente é 

legítima na hipótese de prejuízo decorrente de infrações penais que violem interesses 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos (por exemplo, crimes ambientais) e no 

interesse de incapazes, conforme expressa previsão do artigo 178 do Código de Processo 

Civil. Nas hipóteses de interesse individual, não terá o Ministério Público legitimidade 

para a formulação de pedido ressarcitório, pois inexistente atribuição constitucional ou 

permissivo legal que lhe confira legitimidade extraordinária para tanto. Não é demais 

lembrar que a legitimidade extraordinária não se presume, mas decorre de lei expressa. 

No caso de ação penal de iniciativa pública, condicionada à representação ou não, 

em que não tenha o Ministério Público atribuição legal para o requerimento de fixação de 

valor indenizatório, não é razoável pensar que a norma do artigo 387, IV do Código de 

Processo Penal não tenha qualquer efetividade. Essa noção seria incompatível com o direito 

de acesso à justiça do ofendido, gerando situação de desigualdade de oportunidade entre 

vítimas de distintos processos penais. Nesses casos, é coerente admitir que tenha o próprio 

lesado, titular do interesse material violado, a legitimidade para a propositura do pedido. 

A forma que o ofendido encontra para intervir no processo penal é, normalmente, 

na posição de assistente de acusação. Todavia, a vítima pode não ter interesse em auxiliar o 

Ministério Público no exercício da pretensão penal. Assim, há que se admitir que deduza 
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sua pretensão ressarcitória, representado por por profissional com capacidade postulatória, 

independentemente de habilitação como assistente de acusação. 

Quanto à atuação do ofendido, é sob a perspectiva do interesse público, que rege o 

direito penal, e do garantismo processual penal, que caberá ao julgador ter prudência e 

estabelecer limites, no caso em concreto, quanto ao comportamento do ofendido no 

processo penal em que deduza sua pretensão indenizatória, uma vez que ausente qualquer 

regramento legal sobre tal atuação. A ingerência do ofendido está limitada, sobretudo, pela 

garantia processual da paridade de armas. Seus poderes não podem exacerbar aqueles 

atribuídos ao assistente de acusação nos limites previstos pelo Código de Processo Penal, 

em uma interpretação estrita. 

A figura do ofendido deve ainda ser interpretada restritivamente, dentro do rol 

taxativo do artigo 268 do Código de Processo Penal. É bastante comum que a vítima e o 

civilmente lesado sejam pessoas diversas, todavia, somente aquele que qualifica-se como 

vítima direta da infração penal poderá requerer valor ressarcitório no seio do processo 

penal. Esse mesmo raciocínio afasta a legitimidade de sucessores para o requerimento em 

seu favor na hipótese de ocorrência de dano indireto ou por ricochete. 

Como exceção legal, o artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor permite que 

entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem 

personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos do 

consumidor, e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam 

entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor, possam se 

habilitar como assistentes de acusação no caso de infração penal que envolva relações de 

consumo. Nesse caso, em razão de expressa previsão que lhes autoriza a habilitação como 

assistentes, somada à legitimação extraordinária para pugnarem pela reparação de danos, é 

razoável se admitir que também sejam legitimados a requerer a fixação de valor 

indenizatório no processo penal. 

No tocante à formalidade do pedido, até porque tem natureza jurídica de direito 

civil, deve atender aos requisitos estabelecidos pelo processo civil. Enquanto pedido, deve 

indicar a espécie de provimento jurisdicional pretendido, no caso, sempre condenatório, e 

especificar concretamente o bem da vida a ser outorgado. 
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Mesmo sendo objeto acessório, deve ser apresentado na forma de pedido, com as 

formalidades inerentes ao processo civil, mas também sob às limitações intrínsecas ao 

processo penal. Isso significa, limita-se ao fato-crime imputado, tem compromisso com a 

definição do objeto do processo penal, não podendo extrapolar a descrição fática imputada. 

Considerado o direito de defesa do acusado, exige-se a descrição dos fatos, limitada ao fato 

criminalmente relevante imputado, a demonstração do dano, sua modalidade, e nexo 

causal, bem como a indicação do sujeito em favor de quem se exercita o pedido, sendo 

fundamentais para a reação do acusado. 

Além de se tratar de pedido certo, determinado e exaustivamente fundamentado, é 

relevante o momento em que admitida sua postulação. Aqui deve-se partir do que há de 

procedimentalizado pelo legislador. Existente a previsão de comunicação ao ofendido quanto 

à designação de data para a audiência no artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, tem-

se não apenas mecanismo de ampliação da possibilidade de participação da vítima no 

processo penal, mas também oportunidade em que se pode assinalar prazo razoável para que 

o lesado deduza pedido indenizatório antes da abertura da instrução do processo. 

Assim, bastará apenas que o juízo lhe assinale prazo razoável para a apresentação 

do pedido indenizatório, respeitadas as formalidades exigidas para esse, antes da abertura 

da instrução processual, o que também permitirá o exercício das garantias da ampla defesa 

e contraditório em grau razoável pelo acusado, sem perturbação do devido procedimento 

legal e da duração razoável do processo. 

Relativamente à instrução do pedido ressarcitório, não se deve esquecer que a 

pretensão civil é marcada pela acessoriedade quando discutida no processo penal. Isto é, 

não pode protagonizar a instrução processual. Ausente regulamentação legal quanto à 

oportunidade de seu oferecimento, valoração e produção, a complexidade da prova cível 

deve servir como parâmetro concreto para seu controle. Entretanto, no caso de 

imprescindibilidade de produção de prova complexa ou de confronto com as garantias 

processuais do imputado, o valor indenizatório não deverá ser fixado sequer em patamar 

mínimo. Não é demais ressaltar que, na hipótese de risco ao interesse público ou a direito 

do acusado, o regime processual civil deverá apartar-se de suas regras próprias e adaptar-

se aos limites decorrentes regime processual penal, tal como para a preservação do 

direito ao silêncio. 
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No tocante à relação entre a fixação de valor indenizatório na sentença penal e o 

sistema recursal, pondera-se que a utilização da teoria dos capítulos de sentença coaduna-

se com a segurança jurídica, inerente ao Direito moderno e ao devido processo, uma vez 

que resguarda a própria efetividade da aplicação da lei penal. Compreender que o recurso 

quanto à condenação civil impede o trânsito em julgado da matéria penal significa 

submeter o interesse público na efetividade do direito penal material à quantificação de 

valor ressarcitório afeito ao interesse privado do ofendido. Ademais, abrir-se-ia a 

oportunidade ao manejo sistemático de recursos protelatórios de conteúdo unicamente civil 

a fim de se obter o transcurso do lapso prescricional da pretensão punitiva. 

Quanto à possibilidade de rediscussão do valor definido na sentença penal, já em 

sede cível, é de se considerar eventuais amarras probatórias resultantes da defesa penal. 

Trata-se de casos em que a prova de que a indenização haveria de se determinar em 

patamar inferior ao fixado implicasse violação da ampla defesa penal. Nesse caso, exigiria-

se do acusado que, de alguma forma, produzisse prova favorável à tese acusatória a fim de 

evitar condenação civil em grandeza superior ao devido. 

Consideradas as limitações probatórias quanto à questão cível inserida no processo 

penal, a melhor solução parece residir na possibilidade de rediscussão desse valor em 

eventual liquidação civil. O reconhecimento da estabilidade da sentença condenatória, em 

oposição à imutabilidade, permite ao acusado o exercício de sua ampla defesa cível na 

seara devida, sem qualquer prejuízo à ampla defesa penal ou mesmo à segurança jurídica 

esperada dos pronunciamentos judiciais. 

Por fim, ao enfrentar a questão de direito intertemporal, conclui-se que a regra em 

exame estabelece o conteúdo de uma sentença condenatória, o que indica seu caráter 

processual. Não obstante, produz também efeito material ao referir-se à consequência 

material do ato ilícito. Assim, evidente seu conteúdo híbrio, de modo que deverá seguir o 

regime de direito intertemporal de direito material, aplicando-se somente a infrações penais 

cometidas após o início de sua vigência. 
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