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RESUMO 

COSTA, Gilberto Azevedo de Moraes. A reparação do dano no processo penal. 2019. 296 

páginas. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O presente trabalho tem por objetivo tratar da indenização devida em favor do lesado em 

decorrência de dano causado pela prática de crime. O estudo a ser desenvolvido é 

multidisciplinar, pois envolve questões atinentes ao direito civil, ao direito penal, bem 

como ao processo civil e ao processo penal. A intenção é demonstrar que o ordenamento 

jurídico brasileiro permite que o lesado proponha a ação reparatória perante a justiça 

criminal. Mais do que isso, pretende-se provar que, caso não haja iniciativa da parte 

interessada, a sentença penal não serve como título executivo judicial, tendo apenas o 

condão de impedir discussão a respeito da ocorrência do fato e de quem foi o autor. Ao 

longo do trabalho, serão esclarecidas diversas questões, tais como os legitimados ativos e 

passivos, as provas que podem ser produzidas, o conteúdo da sentença, os recursos à 

disposição dos interessados e a formação da coisa julgada.  

Palavras-chave: Reparação do dano. Processo penal. Sistemas processuais. Ilícito penal. 

Ilícito civil. Ação acessória cível. Justiça criminal. 

 

  



 

ABSTRACT 

COSTA, Gilberto Azevedo de Moraes. Compensation for damage in criminal proceedings. 

2019. 296 pages. Dissertation (Master in Procedural Law) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

This paper aims to treat the indemnity due in favor of the injured party as a result of 

damage caused by the crime. The study to be developed is multidisciplinary, because 

involves questions concerning civil law, criminal law, as well as civil and criminal 

proceedings. The intention is to demonstrate that the Brazilian legal system allows the 

injured party to bring civil action towards the criminal justice. More than that, it is 

intended to prove that if there is no initiative of the interested party, the criminal sentence 

does not serve as a judicial executive title, only having the ability to prevent discussion 

about the occurrence of the fact and who was the author. Throughout the work, several 

issues will be clarified, such as the legitimate parts, the proof that can be produced, the 

content of the sentence, the resources available and the formation of the res judicata. 

Keywords: Damage repair. Criminal proceedings. Procedural systems. Criminal offense.   

Civil illicit. Civil accessory action. Criminal justice.  
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INTRODUÇÃO 

Aquele que sofre as consequências decorrentes da prática de crime nunca teve no 

processo penal brasileiro espaço relevante. A participação do ofendido, até antes da 

reforma do CPP, ocorrida em 2008, era mínima, e por conta disso a doutrina, ao longo de 

décadas, deixou de dedicar atenção ao tema que é o foco deste trabalho. 

Aqui se pretenderá não apenas mostrar que a vítima pode ter papel destacado na 

justiça criminal; a intenção, mais do que isso, é deixar claro que a sua atuação pode ser 

importante, e, tomando a iniciativa de ver reparado o dano, terá como satisfazer a sua 

pretensão em razoável lapso temporal, tornando o processo penal mais efetivo.  

O legislador, quando da reforma processual, ainda que lhe caiba o mérito de ter 

feito fazer constar que o juiz, ao condenar o réu, fixará indenização para reparar o dano 

ocasionado com o delito (art. 387, IV, do CPP), deixou de disciplinar como isso deve ser 

feito. Em outras palavras, estabeleceu o resultado, sem indicar qual o meio que precisa ser 

seguido para alcançar o objetivo.  

A ausência de dispositivos legais a respeito de quem tem legitimidade para postular 

a reparação, de quem pode figurar no polo passivo e de como serão produzidas as provas 

suscita muitas dúvidas. Aliás, não à toa, surgiram as mais variadas opiniões, havendo 

autores que sustentam que o juiz arbitra a indenização independentemente de provocação, 

bem como opiniões no sentido de que o titular da ação penal está autorizado a se 

manifestar favoravelmente ao arbitramento da indenização em prol do lesado. 

A jurisprudência, semelhantemente, ainda não conseguiu sistematizar a forma como 

se busca a reparação do dano no processo penal, sendo possível encontrar julgados 

esparsos que, sem elaborada técnica, e sequer especificar o credor, simplesmente 

condenam o réu ao pagamento de valores a título de perdas e danos, atitude que fere 

garantias constitucionais.  

Em decorrência da grande variedade de posições, restando impossível com base 

somente nos julgados nacionais e nos ensinamentos dos escritores brasileiros chegar a 

conclusão segura a respeito de como deve ser a atuação das partes e do magistrado no 

processo penal onde se discute também matéria de cunho cível, optou-se por buscar 
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socorro nas lições daqueles que há mais tempo se dedicam ao assunto, isto é, na doutrina 

estrangeira. 

De fato, se no Brasil é possível dizer, na esteira da opinião prevalecente, que a 

reparação do dano no processo penal é novidade, em outras nações, que seguem 

igualmente o sistema da Civil Law, há mais de século existem previsões legais 

disciplinando a matéria. Como decorrência lógica, há certa facilidade em encontrar bom 

número de obras dedicadas exclusivamente ao tema. 

Países como Argentina, Espanha, França, Itália e Portugal contam com legislação 

detalhada sobre o assunto objeto deste estudo. Os autores com tais nacionalidades, por 

conseguinte, já tiveram a oportunidade de dedicar suas atenções há mais tempo, e 

conseguiram esclarecer, de forma harmônica, como procede ― no processo penal ― para 

se julgar matéria não criminal. 

Não basta, porém, simplesmente aplicar, sem nenhuma adaptação, os ensinamentos 

que professores de outros países legaram sobre a matéria. É imprescindível que se busque a 

adequação ao modelo de processo penal seguido no Brasil. Mais: o tema, por envolver 

diversas áreas do conhecimento jurídico, exige que muitos assuntos, não afeitos 

exclusivamente ao processo criminal, sejam objeto de apreciação. 

É imprescindível, então, antes de direcionar o foco de análise à forma como se 

aprecia a matéria na justiça criminal, que se discutam questões relacionadas ao direito 

material, mais especificamente se todos os crimes, quando praticados, ocasionam danos, e 

se as respostas estatais podem ser consideradas sanções em todos os casos.  

É igualmente relevante saber como, ao longo do tempo, as leis disciplinaram a 

maneira como se daria a reparação dos prejuízos sentidos pela vítima. Portanto, a 

apresentação, ainda que sucinta, do desenvolvimento histórico ajudará na compreensão da 

matéria. 

Assim, em primeiro lugar, a atenção se voltará ao modo como, nas nações mais 

antigas, o tema foi abordado. Iniciar-se-á pelo direito romano, e, na sequência, será 

apreciada a legislação editada em Portugal, devendo ser lembrado que alguns Diplomas, 

mais especificamente as Ordenações Filipinas, vigeram também no Brasil. 
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Quanto à legislação nacional, os estatutos já revogados, notadamente os Códigos 

Criminais de 1830 e 1890, assim como o Código de Processo Criminal, de 1832, serão 

esmiuçados com o intuito de se verificar como era disciplinada a matéria que é o foco 

principal deste trabalho. 

A finalidade é deixar claro como se deu a evolução ocorrida no direito material e 

sua repercussão no âmbito processual. Quanto ao Brasil, será possível perceber que houve 

alterações relevantes e verificar-se-á que, em determinada época, ocorreu aquilo que pode 

ser denominado como a grande mudança do sistema processual.  

Por conta disso, será necessário discorrer sobre os sistemas que podem ser seguidos 

pelas legislações dos países. Basicamente, o objetivo será ilustrar que o modelo vigente em 

cada nação pode confundir ou não o que é pena (matéria criminal) com o que configura 

reparação do dano (matéria cível). Consequentemente, feita a apresentação, constatar-se-á 

que, nos lugares em que não se nota a diferença, por uma questão de lógica, tudo é pedido 

em um único processo. Diversamente, nos ordenamentos que acentuam as diferenças, pode 

ser que a lei obrigue, impeça ou permita que haja discussão quanto aos temas aludidos. 

O passo seguinte será verificar qual o sistema seguido pelo Brasil. Obtida a resposta 

― ou seja, quando já estiver consolidada a ideia de como deve ser enxergado o dano ―, 

será discutido como se faz para o lesado, observadas as garantias constitucionais, vê-lo 

reparado no processo penal. A partir de tal momento, se buscará, aplicando dispositivos 

constantes do CPP e do CPC, apresentar o modelo de processo a ser seguido quando se 

intenta, além da imposição da pena, a condenação do réu à obrigação de reparação do 

prejuízo. 

Como decorrência da aceitação da ideia de que a legislação pátria escolheu adotar 

um específico sistema, todo o desenvolvimento da matéria processual terá como norte 

concepções próprias de tal modelo.  

Serão, então, analisadas diversas questões, como as que definem os legitimados a 

postular a reparação do dano e quem pode figurar no polo passivo da ação reparatória; a 

maneira como precisa ser deduzida a pretensão e o momento adequado para que isso 

ocorra; a comunicação do réu a respeito da demanda e a forma como ele pode exercer o 
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direito de defesa; as provas que podem ser produzidas; o julgamento; os recursos; a coisa 

julgada. 

O intuito, com a elaboração deste trabalho, não é colocar um ponto final quanto ao 

tema referente à indenização a ser arbitrada no processo penal. Busca-se, na verdade, 

caminho para torná-lo mais efetivo. Com isso, se suscitará o debate, e almeja-se que no 

Brasil, tal como em outras nações, surja material suficiente para se examinar 

detalhadamente esse assunto. 

O tema, por ser considerado novidade no ordenamento pátrio, permite o 

desenvolvimento criativo. Aqui se tentará demonstrar que, à semelhança do que se dá nos 

países anteriormente citados, o lesado está autorizado a postular, no âmbito do processo 

criminal, a reparação do dano sofrido em decorrência da prática do crime.  

Tendo em vista que a intenção é apresentar um panorama geral sobre o assunto, 

optou-se por tratar o tema com base no procedimento comum ordinário previsto no CPP. 

Portanto, somente em algumas passagens, a título exemplificativo, serão feitas menções a 

outros procedimentos. 
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CONCLUSÃO 

No início do trabalho, mais especificamente no primeiro capítulo, abordou-se a 

evolução histórica do processo, notadamente o de cunho penal. Foi possível observar que 

desde longa data, isto é, mesmo no período pré-clássico do direito romano, o pagamento de 

valores ou a entrega de bens, inclusive animais, surgiu como consequência a ser imposta 

em razão da prática de atos que violavam interesses. 

O causador do dano, fruto do cometimento de ilícito, era instado a indenizar o 

ofendido (o que não afastava a incidência de outras medidas), e o pagamento feito a título 

de reparação do prejuízo ocasionado era denominado damnum. O termo – é verdade – 

depois de um tempo caiu em desuso, substituído que foi pela palavra poena, a qual 

transmitia a ideia de sanção e pagamentos em geral. 

A equiparação entre as duas figuras revela que o sistema jurídico não havia ainda 

alcançado certo grau de desenvolvimento. Em outras palavras, é possível dizer que, no 

começo, não se constatou diferença entre pena e indenização, aquela com finalidade de 

repreender quem praticou ato violador de interesses superiores e esta com objetivo de 

restabelecer a situação anterior à lesão. 

Somente depois de feita a divisão entre os dois grandes ramos do direito, em 

público e privado, é que se tornou possível enxergar que a indenização tem por objetivo 

recompor o patrimônio de quem experimentou prejuízo e que a sanção é a ferramenta a ser 

aplicada como agravamento em face daquele que agiu contra valores tidos como relevantes 

pela sociedade. 

Esgotada a análise do direito romano, o passo seguinte consistiu no estudo da 

legislação portuguesa. Os lusitanos, de modo geral, elaboraram suas leis tomando como 

base o sistema criado pelos latinos. De fato, tratando-se de nação que segue o modelo da 

civil law, as leis editadas em Portugal seguiram a linha já desenvolvida pelos romanos, 

respeitados, é certo, em alguns pontos, os costumes locais. 

Três Diplomas tiveram grande destaque. São eles: as Ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas. Estas últimas vigeram no Brasil durante longo período, e ali estava 

disciplinado o processo criminal, mas não só. Havia também espaço dedicado ao processo 
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civil, e a separação entre as duas espécies decorre do fato de que os lusitanos 

diferenciavam o direito público do privado.  

Já era perceptível, como decorrência lógica, a diferença entre pena e indenização, 

medidas que, apesar disso, poderiam ser impostas em desfavor de alguém em um mesmo 

processo. Realmente, não foi a constatação das divergências o que fez com que cada 

consequência tivesse de ser imposta em separado, vale dizer, em processos distintos. 

Em razão de uma única conduta poder dar ensejo à imposição de sanção e acarretar 

o dever de reparação do dano, seguiu-se a ideia de que, no processo em que se estabelece a 

reprimenda, se faz possível também a condenação do responsável pelo dano ao pagamento 

de indenização.  

Referido modelo, portanto, em virtude da aplicação das Ordenações Filipinas no 

Brasil, foi o que primeiro vigorou. Revogado o mencionado estatuto, editados que foram os 

Códigos Criminal (1830) e de Processo Criminal (1832), não se operou relevante mudança: 

continuou a ser possível a condenação cível daquele que era acusado da prática de delito. 

Isto é, no processo penal o julgador estava autorizado a impor ao réu a reprimenda e 

condená-lo a ressarcir o dano ocasionado. 

Os dois citados Diplomas (principalmente o de processo), porém, pecaram em 

técnica legislativa. A regulamentação referente a como proceder para se tornar possível a 

fixação da indenização em prol do lesado fez com que inúmeras dúvidas surgissem. As 

críticas ao modelo se avolumaram, e a saída, ao invés de ser o aperfeiçoamento da 

disciplina, consistiu na revogação. Uma lei editada em 3 de dezembro de 1841 estabeleceu 

que, em todos os casos, a indenização deveria ser pedida em ação cível. 

Com isso, se quebrou uma tradição; tradição que não foi abandonada em Portugal, 

onde, até hoje, o dano decorrente do cometimento de crime é reparado, de ordinário, no 

mesmo processo em que se apura a responsabilidade criminal daquele que é apontado 

como autor da conduta. 

Editado o atual Código de Processo Penal, o que ocorreu após a vigência, por curto 

intervalo de tempo, de Diplomas estaduais, se fez constar, na exposição de motivos, que o 

mesmo modelo, de separação, era o que ainda estava em vigor no Brasil. A ideia passada, 
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portanto, era a de que o ofendido não estava autorizado a propor demanda perante o juízo 

criminal para fazer valer o seu direito de ser indenizado. 

Influenciados pelas teorias defendidas pelos expoentes da chamada Escola Positiva, 

os doutrinadores brasileiros em sua grande maioria concluíram que, além de não ser 

permitida a atuação do lesado no processo penal com o objetivo de obter a condenação do 

réu ao ressarcimento do dano, a sentença penal de procedência, independentemente de 

qualquer pronunciamento específico a respeito do tema, figurava como título executivo 

judicial e poderia ser executada perante o juízo cível. 

Aliás, é importante deixar claro que ainda hoje prevalece tal entendimento, nada 

obstante a reforma introduzida pela Lei 11.719/08. Um dos poucos estudiosos que se 

manifestou em sentido diverso foi Pontes de Miranda. O doutrinador sustentou que o art. 

63 do CPP conferia ao juiz o poder de condenar o réu civilmente. Estava, portanto, com a 

citada teoria, aberta a primeira possibilidade para que se concluísse que, tal como ocorre 

em outros países, o magistrado criminal tem como impor ao acusado, de maneira expressa, 

a obrigação de reparação do dano. 

Tese próxima daquela apresentada pelo professor alagoano foi trazida por outro 

processualista. Enrico Tullio Liebman, ao abordar os títulos executivos cíveis, ou seja, ao 

comentar as espécies previstas no CPC/73, escreveu que a sentença que condena 

criminalmente o réu torna certa a obrigação de indenizar o ofendido pelo dano decorrente 

da prática do crime, permitindo, assim, somente a propositura de ação de conhecimento. 

O mesmo autor defendeu, em acréscimo, que na hipótese – e somente nela – de a 

decisão criminal conter expressa condenação em perdas e danos se possibilitava a 

execução perante a justiça cível, pois, então, o credor (lesado) disporia de título executivo 

judicial. 

É de se imaginar que Liebman defendeu o citado posicionamento, pois em seu país 

de origem, tal como ocorre em outros Estados europeus, apenas é suscetível de execução a 

sentença criminal que efetivamente condena o réu ao pagamento de indenização por perdas 

e danos.  

Na Itália, assim como em Portugal, França e Espanha, não se questiona que a 

condenação penal obriga o autor do crime a ressarcir o prejuízo ocasionado, mas nem por 
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isso se encontra na doutrina formada nas referidas nações quem sustente que a sentença 

criminal, por si só, e independentemente de pronunciamento específico, seja título 

executivo judicial. 

Portanto, o que se pretendeu neste trabalho foi apresentar argumentos, além dos 

mostrados pelos dois doutrinadores mencionados, no sentido de corroborar a ideia de que 

somente havendo condenação expressa cível faz-se possível a execução da sentença penal. 

Para tanto, em tópicos específicos, se buscou demonstrar que o art. 91, I, do CP, não tem o 

condão de criar em favor do lesado título executivo judicial e que o art. 515, VI, do CPC, 

não pode ser interpretado literalmente. 

Defendeu-se que a norma citada e constante do Código Penal estabelece, com 

outras palavras, algo que pode ser considerado um princípio geral de direito, ou seja, a 

ideia de que aquele que pratica ato ilícito e causa dano fica obrigado a repará-lo (art. 927 

do CC).  

Em tempos remotos, de forma taxativa eram previstas as situações que criavam 

para o autor do ato a obrigação de ressarcimento, e a prática de crimes era exemplo. A 

partir, porém, da edição do Código Civil francês (1804), despontou a concepção de que 

qualquer ato humano culposo que causa dano gera o dever de reparação. 

As legislações de diversos países, inclusive a do Brasil (vide art. 159 CC/16), 

passaram a seguir o referido padrão, fazendo com que não mais fosse necessária a 

existência de dispositivos específicos que estipulassem que este ou aquele comportamento 

gera a obrigação de ressarcimento do prejuízo. Vale dizer, desapareceu aquilo que pode ser 

chamado de tipicidade do ilícito civil. 

O art. 91, I, do CP, portanto, tem por função, além de reafirmar a obrigação geral de 

ressarcimento do dano, estabelecer que, uma vez apurados, no processo criminal, a prática 

de crime e quem o cometeu, fica vedada a discussão em outra seara (juízo cível) de tais 

temas, sendo lícito apenas verificar a ocorrência do dano, sua extensão e quem foi o lesado.  

Trata-se, portanto, daquilo que Machado Guimarães intitulou como sendo o efeito 

preclusivo panprocessual da sentença penal: quem foi condenado criminalmente não pode, 

de maneira juridicamente relevante, negar a ocorrência do fato e sua autoria. 
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 O art. 515, VI, do CPC, como decorrência lógica, tem de ser interpretado em 

consonância com tal entendimento, figurando, portanto, como título executivo judicial, a 

sentença penal que condena civilmente o réu.  

O legislador brasileiro, diferentemente do que ocorre em outros países, a exemplo 

da Itália, entendeu por bem fazer menção expressa à sentença penal como título executivo 

civil. Não precisava, pois bastava prever que exequível é a sentença (independentemente 

de onde foi proferida) que prevê a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, fazer, não 

fazer ou entregar coisa. 

No CPC/15, por conta da citada peculiaridade do sistema pátrio, foi criado o inciso 

VI. No inciso I se fez constar a expressão ‘processo civil’; no inciso VI se falou em 

‘sentença penal’, ou seja, em decisão proferida em processo criminal. Em ambas as 

hipóteses, porém, o que há em comum é a condenação à obrigação de pagar quantia.  

Consolidada a referida ideia, nos capítulos que se seguiram, foram sendo 

desenvolvidos os mais variados assuntos. Salientou-se que o juiz criminal, atendendo a 

pedido expresso, está autorizado a condenar o réu a restituir bens e a pagar indenização, 

quer a título de dano material (danos emergentes e lucros cessantes), quer a título de dano 

moral. 

Defendeu-se a impossibilidade de o Ministério Público postular em todo e qualquer 

caso a condenação do réu à reparação do dano. E isso porque o referido órgão, de acordo 

com a roupagem constitucional atual, tem por função defender os interesses sociais e os 

individuais indisponíveis. Logo, se o delito causa lesão patrimonial a alguém que não é 

tido como incapaz, cabe ao próprio lesado (pessoa física ou jurídica) a busca pela 

satisfação do seu direito. 

Compete, então, ao Ministério Público, por exemplo, a atuação na demanda 

acessória quando o dano acarreta violação a interesses difusos. Diversas vezes, ao longo do 

trabalho, usou-se, para ilustrar a situação, a prática de crime ambiental. O indivíduo que 

causa poluição de qualquer natureza (art. 54, caput, da Lei 9.605/98) atinge com o seu ato 

pessoas indeterminadas, motivo pelo qual o citado órgão, com atribuição para defesa da 

sociedade, tem legitimidade para postular a reparação do prejuízo. 
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Em linhas gerais, o Ministério Público (o que não exclui a legitimidade de outros 

entes) figurará como autor da demanda indenizatória nas vezes em que couber a 

propositura da ação civil pública. Igualmente, será um dos legitimados quando a conduta 

levada a efeito pelo indivíduo acusado da prática de crime configurar também ato de 

improbidade administrativa. É o que ocorre quando o servidor público recebe 

indevidamente vantagem econômica em razão da função que exerce. Em tal situação, além 

de cometer o delito de corrupção passiva (art. 317 do CP), viola a regra contida no art. 9º, 

I, da Lei 8.429/92. 

Quanto à legitimidade passiva, concluiu-se que, no sistema brasileiro, 

diferentemente do que ocorre em outros países, não há a possibilidade de, com a 

propositura da ação cível, haver a ampliação subjetiva. Em outras palavras, o único 

legitimado a figurar como réu na demanda acessória é aquele que figura como acusado ou 

querelado.  

Com efeito, se, de acordo com o art. 144 do CPP, as medidas cautelares (hipoteca 

legal e arresto) contra o responsável civil devem ser requeridas perante o juízo cível, a 

conclusão a que se chega é que, no processo penal, a referida figura não pode integrar o 

polo passivo.  

Havendo, porém, mais de um autor o crime (seja autor principal ou partícipe), todos 

responderão solidariamente, o que cria para o lesado a faculdade de escolher quem 

processar. Ou seja, poderá propor a ação reparatória em face de um, alguns ou todos. E, em 

qualquer situação, estará autorizado a pedir que o réu seja condenado a ressarcir 

integralmente o prejuízo. 

Proposta a demanda somente contra um (ou alguns), poderão os outros que figuram 

como acusados habilitar-se como assistentes litisconsorciais. Esta, a propósito, é a única 

espécie de intervenção de terceiros cabível na ação acessória. A possibilidade de os demais 

réus integrarem a lide decorre do fato de que a relação jurídica entre lesado e acusado 

processado civilmente também lhes pertencer.  

Sustentou-se, no que toca à causa de pedir, que ela é específica. Ou seja, o ofendido 

baseará a sua pretensão no dano decorrente do cometimento da infração penal. Portanto, 
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ainda que eventualmente exista outro fundamento a justificar a propositura da ação, o 

lesado sustentará o seu direito na lesão ocasionada pelo crime. 

Assim, mesmo que a prática do ilícito criminal configure também descumprimento 

contratual (ex. o indivíduo se apropria indebitamente do bem móvel que lhe foi locado), o 

que justificará a condenação do réu ao pagamento de indenização é o prejuízo fruto do 

delito. Isso se dá em razão de a demanda acessória ter de ser conexa com a ação principal 

(penal). 

No momento em que a atenção se voltou ao que pode ser pedido na demanda cível, 

defendeu-se a possibilidade de o indivíduo pleitear a restituição de bens, tenham sido, ou 

não, apreendidos. Ademais, ainda a respeito deste tema, entendeu-se que, nos dias atuais, é 

descabido a autoridade policial decidir o destino daquilo que está em seu poder, 

competindo ao magistrado, após a manifestação do representante do Ministério Público, 

deferir ou não a restituição. 

No tocante ao pleito indenizatório, a ideia apresentada é no sentido de que, de 

regra, compete ao interessado especificá-lo e quantificá-lo, somente sendo possível a 

dedução de pedido genérico quando não for possível, desde logo, saber quais são as 

consequências do ato ou do fato. Consequentemente, de maneira excepcional, a sentença 

poderá ser ilíquida, o que obrigará o credor a providenciar a liquidação, o que fará perante 

o juízo cível, como etapa anterior a do cumprimento. 

Ainda sobre o pedido, o estudo desenvolvido apontou que a restituição pode ser 

buscada imediatamente após ter ocorrido a comunicação da prática do crime à autoridade 

policial. Instaurado o procedimento investigatório, está o interessado autorizado a pleitear 

a devolução daquilo que é seu. O requerimento será direcionado ao aludido servidor, o qual 

o encaminhará ao Ministério Público para que se manifeste, vindo na sequência a decisão 

judicial. 

O pedido indenizatório, por seu turno, terá de ser deduzido concomitantemente ou 

posteriormente à propositura da ação penal. Caso haja identidade de autor, poderá este se 

valer da mesma peça processual (ex.: denúncia) para formular ambas as pretensões, isto é, 

a penal e a cível. Por outro lado, quando não houver identidade, a ação cível, justamente 

por ser acessória, será aviada posteriormente. 
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O prazo fatal para a distribuição do pleito é de 24 horas antes da audiência de 

instrução e julgamento. No início da solenidade, a parte contrária será cientificada da 

demanda, e poderá contestar oralmente ou, na impossibilidade, postular a redesignação 

para apresentação de defesa.  

O intervalo mencionado é previsto expressamente na legislação processual 

francesa. O CPP brasileiro, diversamente, é omisso. Por isso, há de se buscar qual seria o 

termo final para ajuizamento da ação cível. Em razão de não ser possível a apresentação da 

demanda após a instrução, é razoável que, até pouco antes do seu início, esteja a parte 

autorizada a tanto. 

A defesa, por seu turno, não sofrerá prejuízo. Isso porque, caso conclua não estar 

habilitada a se manifestar durante a audiência a respeito da pretensão reparatória, terá 

como requerer o adiamento da solenidade, quando, então, o juiz lhe conferirá o prazo de 

dez dias para apresentação da sua defesa. 

Aliás, esse é o prazo que se deve conferir ao réu. Trata-se do mesmo intervalo de 

tempo que lhe é concedido para apresentação de resposta à acusação (art. 396, caput, do 

CPP). O demandado poderá contestar, lhe sendo lícito arguir preliminares (art. 337 do 

CPC) antes de enfrentar o mérito. O ônus de impugnação especificada fica um tanto 

mitigado em razão de a matéria criminal não ser suscetível de confissão ficta. Portanto, 

ainda que deixe o réu de rebater tudo o que foi sustentado pelo autor, não haverá, 

diferentemente do que ocorre no processo civil, presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial.  

Defendeu-se, em tópico específico do trabalho, a possibilidade de concessão de 

tutela de urgência (de natureza cível) no processo penal. Argumentou-se que, se é possível 

– em decorrência de previsão no CPP – o deferimento de medidas cautelares com objetivo 

de garantir a reparação do dano, não se deve impedir o manejo de outras providências 

similares, máxime porque o CPC/15 seguiu a orientação de que, independentemente da 

natureza da medida (cautelar ou antecipatória), pode ser ela concedida em processo de 

conhecimento. 

Assim, na hipótese de prática de crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do 

CP), pode o lesado postular seja o réu instado a desde logo arcar com os valores que 
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deixou de auferir em razão de ter de se afastar do trabalho. O juiz, outrossim, pode 

determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias para assegurar o 

cumprimento da decisão (art. 139, IV, do CPC). 

Dado prosseguimento aos temas que precisavam ser enfrentados, dedicou-se 

atenção ao julgamento das ações. Salientou-se que, ocorrendo a rejeição da denúncia ou da 

queixa, não há como autorizar o prosseguimento do pleito indenizatório, pois, ausente a 

ação principal (penal), não é possível tramitar isoladamente a demanda acessória (cível). 

Outrossim, quanto ao julgamento antecipado da matéria criminal, anotou-se que o 

juiz nem sempre estará autorizado a decidir, de forma definitiva, o mérito da ação 

indenizatória. De fato, nas hipóteses em que o lesado não for quem deu causa à reação 

lícita do agente (isto é, quando o indivíduo estiver amparado em excludentes de ilicitude), 

não poderá o pleito (que será ajuizado por terceiro, ou seja, pessoa diversa do réu e do 

agente provocador da reação) ser de logo desacolhido. 

Em relação ao julgamento proferido após a instrução, observou-se que o não 

acolhimento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal não impede o acolhimento da 

demanda ressarcitória. Em outras palavras, existem situações em que, julgado 

improcedente o pedido da ação penal, será o réu condenado a ressarcir o prejuízo 

ocasionado ao lesado. Isso se dá em razão de a ilicitude civil ser mais ampla que a 

criminal. 

Ocorre também que, em algumas situações, o pedido da ação criminal será 

acolhido, e o da demanda cível não. Embora todo ilícito penal configure também ilícito 

civil, nem sempre ocasionará dano, que é o pressuposto para a configuração da 

responsabilidade civil. A indenização se mede pela extensão do dano. Consequentemente, 

quando ausente, não haverá o que ser ressarcido. 

Diante do exposto, é correto dizer que, diferentemente do que se pode imaginar, 

nem sempre o acessório seguirá a sorte do principal. Haverá situações em que, por 

decorrência lógica, todas as pretensões serão julgadas improcedentes. É o que sucede 

quando fica evidenciado que o fato não ocorreu ou que o réu não foi o autor.  

Salientou-se, ainda em relação ao julgamento, que as partes, de maneira geral, estão 

autorizadas a celebrar acordo com intuito de colocar fim ao vínculo jurídico extrapenal que 
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os une. E assim agindo, mesmo que eventualmente, no futuro, o pedido contido na ação 

penal seja julgado improcedente por não ter o fato ocorrido, não poderá qualquer das partes 

deixar de observar o negócio jurídico celebrado, o qual, levado à homologação, valerá 

como título executivo judicial. 

Voltada a atenção para a análise dos recursos e outros meios de impugnação das 

decisões judiciais, pontuou-se que, no processo penal, a matéria cível dá azo ao manejo de 

embargos de declaração, apelação, recurso em sentido estrito, embargos infringentes e de 

nulidade, carta testemunhável e mandado de segurança. 

É certo, porém, que o campo de aplicação será restrito, exceto quanto aos embargos 

de declaração. Qualquer decisão, interlocutória ou final, está sujeita à referida espécie de 

recurso, competindo, entretanto, à parte se atentar às hipóteses de cabimento, não sendo 

lícita a oposição com intuito de obter a modificação completa do julgado. 

A apelação, por seu turno, pode ser interposta por qualquer das partes da ação civil 

em face da sentença. O apelante buscará a reforma do quanto decidido, podendo o recurso 

impugnar total ou parcialmente a decisão. A apelação exclusivamente cível não tem o 

condão de fazer com que o tribunal aprecie a matéria criminal. Mas o contrário é 

plenamente viável, o que se dá por conta da relação de acessoriedade da ação reparatória. 

Assim, caso haja recurso criminal e o tribunal conclua que o fato não existiu ou que 

o réu não foi o autor, além de absolvê-lo, julgará improcedente o pedido cível, o que fará 

para que seja mantida a coerência da decisão. 

No processo penal vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias. Como consequência, as hipóteses de recurso em sentido estrito (art. 581 do 

CPP) não comportam ampliação por emprego da analogia. Não está vedada, porém, a 

interpretação extensiva. 

O CPP não prevê expressamente nenhuma hipótese de recurso em sentido estrito 

para casos em que o objeto da decisão tem conteúdo cível. Em duas situações, porém, não 

haveria como deixar de admitir o manejo da referida espécie de impugnação. São elas: 

contra a decisão que denega ou julga deserta a apelação (art. 581, XV, do CPP) e para 

reformar o julgado que indeferiu a inicial da ação reparatória (art. 581, I, do CPP). 
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No primeiro caso mencionado, o CPP não especifica se a apelação é cível ou 

criminal. Por conta da ausência de especificação, deve-se entender que em ambas as 

hipóteses se mostra cabível o recurso. No outro caso, o Diploma faz expressa alusão à 

denúncia e à queixa. Como em tais peças é possível também deduzir a pretensão 

reparatória, não teria sentido não permitir o recurso quando o pedido é formulado em peça 

separada.  

Os embargos infringentes e de nulidade poderão ser opostos quando o acórdão não 

for unânime. Havendo voto divergente, o réu está autorizado a se valer do citado meio de 

impugnação. O CPP não especifica matéria, se cível ou criminal, devendo, portanto, ser 

aceita qualquer delas. Ademais, segundo a atual disciplina contida no CPC (art. 942), 

havendo divergência entre os desembargadores que apreciam a apelação, o julgamento terá 

prosseguimento, sendo chamados outros julgadores, em número suficiente para que seja 

possível a inversão do resultado, os quais analisarão o caso. 

A carta testemunhável tem incidência bastante limitada. Mas, em razão de ser 

cabível quando o recurso em sentido estrito é denegado ou quando, embora admitido, seja 

obstada a sua expedição ao tribunal, não teria razão restringir a sua aplicação para apenas a 

matéria criminal. 

Outro meio de impugnação que estaria à disposição das partes cíveis no processo 

penal seria o mandado de segurança. Tratando-se de ação, e tendo por objetivo proteger 

direito líquido e certo, somente em casos realmente excepcionais se deve admitir o seu 

emprego. Isso ocorreria, por exemplo, quando, de forma absolutamente descabida, o juiz 

indeferisse o pedido de concessão de tutela de urgência.  

Por fim, foi abordada a coisa julgada. No tópico, ficou anotado que a sentença, 

também quanto à matéria cível, quando aprecia o mérito, faz coisa julgada material. 

Mesmo que a absolvição se dê por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, 

VII, do CPP) e a pretensão reparatória seja julgada improcedente, não há como se 

pretender rediscutir a matéria no juízo extrapenal.  

Optando o lesado por buscar a satisfação do direito que alega possuir perante a 

justiça criminal, seja qual for o resultado (procedente ou improcedente), terá de se 

conformar com ele, não sendo viável reabrir a discussão em outra seara.  
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O art. 387, IV, do CPP estabelece que o juiz fixará valor mínimo para reparação dos 

danos, o que não significa que, arbitrada determinada quantia, esteja a parte autorizada a, 

em outra ação, pleitear montante maior. Aquilo que foi julgado (ex. dano moral) estará 

coberto pela coisa julgada. 

Perceba-se, porém, que ofendido está autorizado a postular, na ação acessória, a 

condenação do réu ao pagamento de determinada verba (ex. lucros cessantes), deixando 

para outra ação (perante o juízo cível) a cobrança de outros valores a título diverso (ex. 

dano moral).  

É necessário, em situação como a mencionada, se atentar para o fato de que a 

solução da ação penal pode impedir a discussão (ex. absolvição em razão de o fato não ter 

existindo), não se viabilizando a referida pretensão. Isso se dá por força do efeito 

preclusivo panprocessual da sentença penal que transitou em julgado. 

Encerrados os assuntos indispensáveis a respeito do exercício da ação de reparação 

do dano no processo penal, é possível perceber que ao longo do trabalho se tentou 

apresentar argumentos que justificam a adoção de teoria que no Brasil é tida como 

minoritária. Buscou-se demonstrar que é possível o juiz criminal fixar indenização em 

favor do lesado, mas desde que haja provocação deste, figurando a sentença de 

procedência como título executivo judicial. 

Pretendeu-se, na verdade, apresentar o modo pelo qual o lesado precisa agir para 

conseguir alcançar o resultado, ou seja, para obter a reparação do prejuízo. Para tanto, 

diversas situações hipotéticas foram imaginadas, e isso foi necessário em razão de a 

legislação processual penal ser omissa em muitos pontos. Aliás, em virtude da escassez 

normativa, tanto a legislação como ensinamentos de doutrinadores estrangeiros serviram 

de apoio para o desenvolvimento da matéria. 

Tudo se fez com o propósito de se contemplar teorias vindas de outros países com 

uma aproximação viável à realidade brasileira. Como consequência, algumas adaptações 

tiveram de ser feitas. É certo que, em razão disso, algumas opiniões apresentadas podem 

ser contestadas. Constata-se, entretanto, que todos os pontos de vista apresentados estão 

justificados, e mais do que isso: visou-se sempre a busca de coerência e o respeito às 

garantias constitucionais. 
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A intenção, desde o começo do projeto, foi desenvolver estudo com objetivos 

práticos, vale dizer, a finalidade sempre foi tornar factível a aplicação daquilo que se 

mostra como revolucionário no sistema processual penal brasileiro. A missão mostrou-se 

árdua, pois poucos são os estudiosos brasileiros que se aprofundam na análise da matéria. 

Talvez a falta de interesse por este e por temas correlatos se dê em decorrência da 

cultura jurídica criada no Brasil, no sentido de que existe uma espécie de processo para 

cada providência, o que contribui para gerar estudos que não se encontram. No limbo 

formado, que consiste na confluência de dois setores da ciência jurídica, faltou mais 

atenção por parte dos estudiosos do direito. 

De fato, vigora há muito tempo a concepção de que, em determinado processo, se 

aplicam somente medidas de cunho cível, e em outro se fazer incidir apenas medidas de 

natureza criminal. O reflexo dessa concepção é notado no reduzido emprego, no dia-a-dia 

forense, das medidas assecuratórias previstas no CPP, tais como o sequestro e a hipoteca 

de bens.  

A previsão constante do art. 387, IV, do CPP, que reforça a ideia de sincretismo 

entre as espécies de processo, apesar de relativamente recente, não serviu até os dias que 

correm para chamar a atenção de grande parte dos doutrinadores quanto à necessidade do 

desenvolvimento de estudos que correspondam a diálogos entre o processo civil e o 

processo penal. Raras são as obras brasileiras que têm por objetivo analisar aquilo que de 

comum há entre os dois ramos, e ainda mais escassos são os trabalhos que analisam a 

reparação do dano no processo penal. 

Por conta disso, o trabalho aqui desenvolvido se justifica. Com ele se pretendeu 

demonstrar a relevância do tema e provar que, com algum esforço, é possível criar um 

modelo que tem como ser aplicado e que traz efetividade ao processo penal.  

Imagina-se que a partir do momento em que a doutrina se der conta de que, pelo 

sistema criado com o CPC/15, passou a vigorar no Brasil modelo mais aberto de processo, 

com a previsão de cláusulas gerais e consequente exclusão da necessidade de existência de 

detalhado regramento, figurando sempre como norte a efetiva solução de conflitos e não o 

cumprimento de incontáveis formalidades, tão mais fácil será colocar em prática a ação 

cível na justiça criminal. 
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Espera-se, para que isso efetivamente aconteça, que não venha a ocorrer o que 

sucedeu quando estava em vigor o Código de 1832. Isto é, almeja-se a não alteração 

legislativa para proibir a dedução de pleito reparatório no processo penal. 

Se a regulação atual é ruim para alguns, o melhor a fazer é aprimorá-la. Somente 

com a iniciativa dos estudiosos do direito é que se conseguirá mudar o rumo das coisas. 

Aqui, o esforço se deu com essa intenção. Quem sabe, contando com a participação de 

outros, com o consequente aprimoramento da teoria, o Brasil sirva de exemplo de país que 

dispõe de legislação e obras sobre como o lesado pode ter seu direito resguardado no 

processo penal.  
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