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NOTA TÉCNICA 01/2019  

 

EMENTA: Crimes dolosos contra a vida. Reparação 

do dano previsto no artigo 387, inciso IV, do Código 

de Processo Penal. Dano moral e material. Dano 

moral in re ipsa. Viabilidade. Precedentes do STJ. 

Quantum indenizatório. Tese sobre a aplicação da Lei 

nº 6.194/94 como parâmetro para fixação do valor 

mínimo.  

 

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL CAOP-CRIM, 

alicerçado nos artigos 33, inciso V, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público)1 e art. 38, inciso III, da Lei Complementar n°. 13/1991 (Lei Orgânica 

do Ministério Público do Estado do Maranhão)2, expede a presente Nota Técnica n° 

01/2019, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução do Ministério Público do 

Estado do Maranhão com atuação na área criminal, fundamentando-se nas razões que 

passa a apresentar.  

O tema proposto no presente estudo tem por objetivo subsidiar a atuação 

dos Promotores de Justiça com atuação no Tribunal do Júri, bem como esclarecer de 

forma objetiva alguns pontos controvertidos. 

Primeiro, ressalta-se que diversos são os dispositivos legais no 

ordenamento jurídico brasileiro que visam a proteção e reparação à vítima pelos danos 

causados pelo autor do crime. Consagrado no artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal após a reforma introduzida pela Lei 11.719/2008, o legislador permitiu a fixação 

                                                 
1 �   

 Art. 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da 

atividade funcional do Ministério Público, competindo-lhes, na forma da Lei Orgânica: (...) V - 

exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de 

órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos. 

2 �    Art. 38 – Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da 

atividade funcional do Ministério Público, competindo-lhes: (...) III – remeter informações técnico-

jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados a sua atividade; 
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de valor mínimo pelo juiz a fim de reparar os danos sofridos pelo ofendido. 

Tal dispositivo encontra amparo na Resolução nº 40/34 editada pela 

Organização das Nações Unidas – ONU no ano de 1985, que teve como objetivo 

estabelecer diretrizes básicas para garantir justiça às vítimas de criminalidade de abuso 

de poder. Assim fixou a referida resolução em seu artigo 8º: 

“Os autores de crimes ou os terceiros responsáveis pelo seu comportamento 

devem, se necessário, reparar de forma equitativa o prejuízo causado às 

vítimas, às suas famílias ou às pessoas a seu cargo. Tal reparação deve 

incluir a restituição de bens, uma indenização pelo dano ou prejuízo sofrido, o 

reembolso das despesas realizadas em consequência da vitimização, a 

prestação de serviços e o restabelecimento de direitos.” 

 

Não obstante, a supramencionada Resolução busca, ainda, garantir um 

tratamento digno às vítimas, determinando que os procedimentos judiciais usados para 

a reparação do dano sejam céleres e efetivos. Assim dispõe o artigo 4º e 5º:  

“4. As vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito pela sua 

dignidade. Têm direito de acesso aos mecanismos da justiça e a uma pronta 

reparação do dano que tenham sofrido, nos termos previstos pela legislação 

nacional.  

 

5. Devem ser estabelecidos e reforçados, se necessário, mecanismos 

judiciais e administrativos destinados a permitir que as vítimas obtenham 

reparação através de procedimentos formais ou informais que sejam rápidos, 

justos, pouco dispendiosos e acessíveis. As vítimas devem ser informadas 

dos direitos que lhes assistem para tentar obter reparação através de tais 

mecanismos.” 

 

Nesse contexto, o Brasil, atendendo a compromissos internacionais, 

igualmente adotados pelos Estados Unidos e países da Europa (Diretiva Europeia 

2012/29/UE), vem incluindo na sua legislação nacional mecanismos para minimizar a 

vitimização secundária e garantir o dever do agente em reparar os danos causados à 

vítima de um delito.  

Assim, após a modificação sofrida pelo artigo 387 do Código de Processo 

Penal, a lei passa a prever a possibilidade desta reparação na própria sentença penal 

sem que a vítima tenha que recorrer à esfera cível, como ocorria anteriormente. 

Por tal, ressalta-se a importância dos Promotores de Justiça com atuação na 



 

  

 

 

 

 

                            “2019 – O Ministério Público na indução de Políticas Públicas”           

              3 

área criminal incluírem, expressamente, nas denúncias o pedido de reparação mínima 

do dano, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP.  

Entretanto, e principalmente nos crimes dolosos contra a vida, as 

peculiaridades do contexto fático criam dificuldades para se estabelecer um valor 

mínimo do dano a ser reparado e que satisfaçam os danos eventualmente suportados 

pelo ofendido.  

Assim, com o objetivo de analisar os danos reparáveis nos crimes dolosos 

contra a vida e oferecer um critério para a sua quantificação, elabora-se a presente Nota 

Técnica.  

 

1. Do pedido expresso e do contraditório  

Antes de adentrarmos propriamente na questão do quantum, pertinente 

reiterar a absoluta importância de o pedido de reparação dos danos causados pela 

infração penal, com base no art. 387, inciso IV, do CPP, constar expressamente na 

inicial acusatória.  

Embora a doutrina majoritária defenda a desnecessidade de pedido 

expresso na inicial acusatória, a jurisprudência firmou-se no sentido oposto, 

possibilitando à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa a respeito do 

dever de indenizar e do quantum a ser fixado pelo juízo sentenciante.  

Sobre o tema, já se posicionou o STJ:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. 
ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. 
POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. 
EXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. 
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE 
NÃO ANALISARAM OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. RETORNO DOS 
AUTOS À ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO.  
1. Esta Corte Superior entende que é possível fixar valor mínimo para 
reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de 
Processo Penal.  
2. É suficiente para que se fixe o valor mínimo a título de reparação dos 
danos causados pela infração, pedido expresso por parte do Ministério 
Público, na exordial acusatória.  
3. Ademais, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua 
configuração.  
4. Apesar de, em tese, ser cabível a aplicação da suspensão condicional da 
pena, uma vez que as instâncias ordinárias deixaram de analisar os requisitos 
do art. 77 do Código Penal, determino o retorno dos autos à origem para que 
se verifique, in casu, a possibilidade de aplicação da suspensão condicional 
da pena.  
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5. Agravo regimental parcialmente provido apenas para determinar o retorno 
dos autos à origem para verificação da possibilidade de aplicação da 
suspensão condicional da pena, nos termos da presente decisão, como 
entender de direito.  
(AgRg no REsp 1669715/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017).  
 

Na mesma linha são as decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul:  

APELAÇÃO CRIME. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES 
DEFENSIVA E MINISTERIAL, ESSA SOMENTE QUANTO À PENA DO 
HOMICÍDIO.  
Apelos interpostos e conhecidos, o da defesa, nos termos do art. 593, inciso 
III, alíneas “a”, “c”, e “d”, do CPP e, o ministerial, da alínea “c” do referido 
dispositivo legal. Porte ilegal de arma de fogo. Decorrido o prazo prescricional 
pela pena concretizada, com trânsito em julgado para a acusação, desde a 
publicação sentença condenatória, imperativo ser declarada, de ofício, a 
extinção da punibilidade. Prejudicado, nessa parte, o apelo defensivo. 
Tentativa de homicídio privilegiado. Alínea “a”. Feito que teve tramitação 
regular, não havendo nulidade posterior à pronúncia a ser declarada. Alínea 
“d”. O entendimento do Conselho de Sentença de que o réu foi o autor das 
lesões produzidas na vítima, não amparado pela excludente da legítima 
defesa, encontra respaldo no conjunto probatório, não se podendo falar em 
decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Tendo os jurados optado 
por uma das versões apresentadas, amparada nas provas produzidas, deve 
ser preservado o juízo feito no exercício da função constitucional, sob pena 
de ferir o princípio da soberania dos veredictos. Alínea “c”. A culpabilidade que 
decorre da própria caracterização do crime, por si só, não enseja aumento da 
pena-base. As atenuantes, assim como as agravantes, só podem ser 
consideradas na sentença se alegadas nos debates (art. 492, inc. I, alínea 
“b”, do CPP). Embora o reconhecimento pelo Júri da privilegiadora, tendo sido 
de pouca relevância a provocação da vítima para ensejar a conduta do 
acusado, adequada a incidência da redutora na fração menor. Tendo sido a 
vítima atingida em região vital, podendo as lesões tê-la levado à morte, quase 
concluído restou o iter criminis. Logo, justificada a incidência da redução dada 
pela tentativa no mínimo legal. Não houve pedido do Ministério Público, na 
denúncia, de fixação de valor mínimo de indenização, de molde a 
possibilitar a impugnação do pleito pela defesa e oportunizar que a 
matéria fosse objeto da instrução do feito. Nessas condições, a 
condenação à reparação mínima fixada na sentença viola os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Deve a regra do art. 
387, inc. IV, do CPP ser interpretada à luz das normas constitucionais. 
Declarada, de ofício, a nulidade da reparação de dano fixada. Diante da 
pena concretizada e sendo o réu menor de 21 anos quando do fato, decorrido 
o prazo prescricional, deve ser extinta, de ofício, a punibilidade pela 
prescrição. Apelo defensivo parcialmente prejudicado e, no mais, improvido. 
Apelo ministerial parcialmente provido. Declaradas, de ofício, a nulidade da 
reparação de dano fixada e extinta a prescrição. (Apelação Crime Nº 
70053652103, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 17/11/2016).  
 

No mesmo sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:  
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PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 

PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO 

PENAL). 1º RECURSO DE APELAÇÃO. APELO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE 

APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. VIABILIDADE. PENA-BASE DO 

1º APELADO QUE FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. APLICAÇÃO DE 

ATENUANTE QUE NÃO DEVE CONDUZIR A PENA PARA PATAMAR 

INFERIOR AO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. 

MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. USO DE 

ARMA BRANCA QUE NÃO MAIS CONSTITUI CAUSA DE ELEVAÇÃO DE 

PENA, NOS TERMOS DA LEI N.º 13.654/2018. 2º RECURSO DE 

APELAÇÃO. APELO DA DEFESA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. QUANTIDADE 

DE PENA APLICADA QUE JUSTIFICA O REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. 

FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À 

VÍTIMA (ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). 

VERBA NÃO REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PEDIDO EXPRESSO E FORMAL EM CONFORMIDADE COM OS 

POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE.1º APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E 

PROVIDA EM PARTE. 2º APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA 

EM PARTE.  

(…) 

7) Inexistindo nos autos postulação expressa e específica a respeito da 

indenização de que trata o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

inviável se afigura o seu arbitramento de ofício pelo juízo sentenciante, sob 

pena de violação dos princípios da ampla defesa e devido processo legal. 

(ApCrim 0255222017, Rel. Desembargador(a) TYRONE JOSÉ SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 21/01/2019, DJe 30/01/2019). 

 

Além disso, consideramos ser de suma relevância o Promotor de Justiça 

envidar esforços para levantar a questão durante a fase de produção de provas, seja 

questionando o ofendido, se possível, sobre os danos materiais e morais sofridos, ou, 

até mesmo, inquirindo as testemunhas sobre o assunto. Importante, também, sempre 

que possível, juntar documentos que possam corroborar tanto a existência do dano 

como o seu valor.  

A Corregedoria-Geral do MPMG, por exemplo, recomenda a formalização do 
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pedido na inicial acusatória, conforme art. 26 do ATO CGMP N.º 02/2018: 

Art. 26. A denúncia deverá ser formalizada de modo a contemplar, entre seus 

requerimentos, tópico expresso relativo à reparação dos danos causados 

pela infração, de modo a propiciar que a sentença penal condenatória a 

contemple (art. 387, IV, CPP), sem prejuízo do disposto no artigo 41 do 

Código de Processo Penal. 

 

Cabe destacar que, em se tratando de ato infracional, a reparação de danos 

já é prevista como uma das medidas socioeducativas (art. 112, II, ECA). Assim, não é 

necessária a formulação de pedido expresso nesse sentido na representação, sendo 

recomendável que seja realizado, conforme o caso, em alegações finais.3 

Desta forma, temos como imprescindível o pedido expresso de reparação 

dos danos na exordial acusatória, sejam eles morais ou materiais, bem como o 

debate durante a fase de produção de provas sobre os prejuízos suportados pelo 

ofendido.  

 

2. Dos danos reparáveis 

Não há dúvidas de que o art. 387, inciso IV, do CPP, ao prever que o juiz, ao 

sentenciar, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos causados pelo ofendido, admite a reparação tanto dos danos 

materiais como os morais decorrentes do ilícito penal perpetrado.4  

                                                 
3
  “A tese apresentada pelo Parquet de 2º grau de que não consta na representação 

requerimento expresso acerca da obrigação de indenizar o dano patrimonial causado pelo ato 

infracional não merece prosperar, visto que esta não é uma regra exigida nos processos 

envolvendo menores, razão pela qual não houve ofensa aos princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório”. (TJES; APL 0003635-75.2015.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; 

Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 22/02/2017; DJES 14/03/2017). 
4
  Em crime de roubo triplamente majorado pelo emprego de armas, concurso de agentes 

e restrição da liberdade da vítima, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recentemente 

reconheceu o cabimento de danos materiais e morais:  “(…) A possibilidade de reparação mínima 

de danos deriva da previsão legal do art. 387, IV, do CPP, que é de cunho imperativo, e não faz 

qualquer distinção quanto ao tipo de dano reparável (se material ou moral), pois veio para 

prestigiar a vítima e conceder-lhe maior celeridade na obtenção da antecipação da 

reparação do dano, e, no caso, prejuízos materiais demonstrados e dano moral evidente 

justificam a indenização. Recurso não provido, com o parecer”. (TJMS; ACr 0000756-



 

  

 

 

 

 

                            “2019 – O Ministério Público na indução de Políticas Públicas”           

              7 

Assim, embora reconheça a dificuldade de tratar da matéria no âmbito do 

processo penal, a maior parte da doutrina corrobora tal entendimento, na medida em 

que o dispositivo legal não faz qualquer restrição ao tipo de dano tutelado. Essa é a 

lição de Renato Brasileiro de Lima:  

A nosso ver, como o referido dispositivo faz menção genérica aos danos 
causados pela infração, sem estabelecer qualquer restrição quanto à espécie, 
depreende-se que a lei não quis restringir a reparação apenas aos danos 
patrimoniais. De mais a mais, não se pode perder de vista que um dos 
escopos da reforma processual de 2008 foi exatamente o de resgatar a 
importância da vítima no processo penal. (…) Portanto, para além dos 
danos patrimoniais, aí incluídos os danos emergentes (ou positivos) e 
os lucros cessantes (ou negativos), parece-nos possível a fixação de 
valor mínimo para reparação dos danos morais e estéticos, mas desde 
que haja elementos probatórios que permitam a fixação desse valor. 

5
  

 
Vale lembrar que o art. 387, inciso IV, do CPP, contempla exclusivamente os 

prejuízos sofridos pelo ofendido como indenizáveis. Portanto, somente os danos 

materiais ou morais por ele suportados ou gastos em razão dele realizados é que serão 

objeto de análise por ocasião da sentença penal. Eventuais abalos morais que atinjam 

outras pessoas, como os familiares, devem ser apurados na esfera cível, em ação 

própria.6  

Necessário referir, ainda, que a morte do ofendido obviamente não impede 

que eventuais danos materiais ou morais que tenha sofrido sejam reconhecidos, pois o 

direito sobre eles são imediatamente transmitidos aos herdeiros legítimos e 

testamentários, fulcro no artigo 1.784 do Código Civil.  

Dito isso, importante analisar cada uma das modalidades de dano que 

podem ser reparados nos crimes dolosos contra a vida, objeto principal da presente 

Nota Técnica, mas que também podem se fazer presentes em outros delitos.  

 

2.1. Dos danos materiais  

Conforme determina a doutrina e a jurisprudência, dano material é o prejuízo 

financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. 

                                                                                                                                                  
68.2016.8.12.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Isabel de Matos Rocha; DJMS 

20/08/2018; Pág. 78 – sem os destaques no original). 

 

5
  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 327.  

6
  Conforme possibilita o artigo 948 do Código Civil. 
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Esse dano pode ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu (dano 

emergente), e o que razoavelmente deixou de ganhar (lucro cessante), nos exatos 

termos do art. 402 do Código Civil.7  

Apesar de o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal referir “os 

prejuízos sofridos pelo ofendido”, o que pode englobar as duas subclassificações de 

dano material (dano emergente e lucro cessante), evidente que será mais fácil a 

demonstração, durante a tramitação do feito, do dano emergente, consubstanciado nos 

prejuízos materiais efetivamente sofridos pelo ofendido por ocasião do delito. Como 

exemplo, podem ser citadas as despesas decorrentes de internação hospitalar e/ou 

tratamento médico, ou, ainda, os gastos com medicamentos.  

Já em relação ao lucro cessante, entretanto, nem sempre durante o curso 

do processo haverá elementos para a sua quantificação e eventual dilação probatória 

para tal finalidade poderá desbordar do objetivo principal do processo criminal, que é o 

deslinde da autoria e materialidade do crime. Assim, a existência e quantificação do 

lucro cessante, quando houver, poderão ser mais bem determinadas na esfera cível, 

ainda que contemplados no dispositivo processual penal, pois sempre aberta a 

possibilidade de que outros valores possam ser buscados em ação reparatória própria.  

Portanto, no caso concreto, convém ao Promotor de Justiça avaliar, 

dependendo dos elementos coligidos ao processo, quais danos materiais sofridos pelo 

ofendido podem ser comprovados prontamente, de forma direta ou indireta, ou seja, 

sem causar dilação probatória. E com base neles postular a reparação prevista.  

Em se tratando de ato infracional, contudo, a obrigação de reparar o dano se 

restringe aos patrimoniais, nos termos do art. 116 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.8 

 

2.2. Dos danos morais  

Diferentemente do dano material, o dano moral não encontra um conceito 

preciso na legislação civil, em que pese existir expressa previsão constitucional ao seu 

respeito, notadamente no artigo 5.º, incisos V e X, da Carta Magna.  

                                                 
7
  TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. São Paulo: Método: 2016. p. 523.  

8
  Nesse sentido: TJSC; ACR 0001673-56.2015.8.24.0067; São Miguel do Oeste; Terceira 

Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; DJSC 03/11/2017. 
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Muitas vezes denominado como dano extrapatrimonial, de acordo com a 

doutrina civilista, o dano moral atualmente não mais se restringe à dor, tristeza e 

sofrimento, pois:  

Aproximar o dano moral do princípio da dignidade da pessoa humana é 
indispensável para construir, de modo sólido, o direito civil constitucional (…). 
Nesse contexto, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a 
interesse existencial concretamente merecedor de tutela. (…) Qualquer 
ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria e, se objetivamente 
constatada, caracterizará o dano moral.

9 
 

No mesmo sentido, TARTUCE10:  

A melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como 
lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que 6 prevalece na 
doutrina brasileira. Alerte-se que para a sua reparação não se requer a 
determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio de 
atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o 
conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por isso é que se utiliza a 
expressão reparação e não ressarcimento para os danos morais.  

 

Ainda, importante mencionar o enunciado nº 445 das Jornadas de Direito 

Civil:  

O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de 
sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento.  
 

Desta forma, temos que o artigo 387, inciso IV, do CPP, não restringe a 

reparação somente aos danos materiais suportados pelo ofendido, pois, a nosso ver, 

engloba igualmente os danos morais provenientes da infração penal. Inegavelmente, o 

crime pode tanto causar prejuízos patrimoniais como lesionar bem que integra os 

direitos de personalidade da vítima, especialmente diante de crimes dolosos contra a 

vida.  

Além da doutrina supramencionada, importante referir que os tribunais 

também já vêm admitindo a possibilidade de reparação a título de danos morais, desde 

que demonstrado o dano e possibilitado o contraditório e a ampla defesa no curso do 

processo penal.  

Neste sentido, interpretando-se a contrário senso o decisum:  

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. TESE ACOLHIDA 
PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA GUARIDA NA PROVA 

                                                 
9
  FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil Salvador: JusPodivm, 2017. 

p.1237  

10
  TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 4. ed. São Paulo: Método: 2016. p. 526.  
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PRODUZIDA. PENA MANTIDA. DETRAÇÃO AFASTADA. REGIME 
FECHADO ESTABELECIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA 
DETERMINADA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (…) REPARAÇÃO 
DO DANO. Nenhuma prova foi produzida de modo a indicar os prejuízos 
materiais e morais suportados pelas vítimas, sendo inviável o 
arbitramento de valor pecuniário por esta Corte. DETRAÇÃO. Não se 
mostra possível a redução quantitativa da pena antes da fase executória, 
porquanto é cediço que o instituto da detração, ao ser aplicado na sentença 
ou no acórdão condenatório, deve se limitar a considerar o período de 
constrição cautelar da liberdade para estabelecer o regime carcerário de 
cumprimento da pena, situação que não se confunde com a pena total 
imposta ao agente pelo crime praticado. REGIME CARCERÁRIO FECHADO. 
A pena cominada ao caso em tela, superior a oito anos de reclusão, não 
autoriza a fixação do regime intermediário, ainda que considerado o período 
cumprido cautelarmente pelos acusados, uma vez que a segregação cautelar 
deu-se por tempo inferior à fração de 2/5, necessária para a progressão de 
regime em crimes hediondos. (…) APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APE 
DA PENA DETERMINADA. (Apelação Crime Nº 70065332272, Segunda 
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, 
Julgado em 17/11/2016).  
 
 
APELAÇÃO-CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE 
APELAÇÃO DO RÉU. CONHECIDO NA FORMA AMPLA. RECURSO 
MINISTERIAL FUNDADO NAS ALÍNEAS “B” E “C” DO INCISO III DO 
ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (…) Apelo defensivo: Em 
conformidade com os quesitos propostos e as respectivas respostas, 
observa-se que o Conselho de Sentença entendeu que o réu praticou o delito 
de homicídio duplamente qualificado. E assim declarou a sentença, daí por 
que não se mostra contrária à lei expressa. Apelo ministerial: Reparação dos 
danos – Art. 387, IV, do CPP. A aplicação do referido dispôs houver 
dedução expressa do pedido pelo querelante ou pelo Ministério Público, 
devendo ser observadas as garantias do contraditório e da ampla 
defesa. Na hipótese em concreto, a questão não foi submetida a debate 
– ausente prova do eventual prejuízo e da contraprova produzida pelo 
acusado –, motivo por que se o concluir não ter operado o efetivo 
contraditório e a plena defesa que deve ser assegurada nos processos 
de Júri. Alínea “c”: Recursos do Ministério Público e da Defesa. Ainda 
que por razões diversas, tenho que a basilar fixada em 15 anos de reclusão 
se mostra necessária, considerando a acentuada culpabilidade do réu, e 
suficiente. Improvido o apelo defensivo, por unanimidade, e improvido o apelo 
ministerial, por maioria. 
(Apelação Crime Nº 70052507597, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 26/08/2014).  
 

No que tange ao último julgado supramencionado, também é possível 

concluir, a contrario sensu, que, se houver pedido e provas a respeito do quantum 

indenizatório, o juiz pode fixar um valor mínimo a título de reparação de danos. Cabe 

transcrever trecho do voto da Relatora, Des. Osnilda Pisa:  

No caso dos autos, na denúncia, o Ministério Público limita-se a consignar, na 
parte dispositiva, “fixando-se, ao final, a reparação do dano” (fl. 03). Ocorre 
que, não existe referência alguma, nas peças do órgão ministerial e do 
Assistente, e nem mesmo durante os debates em plenário, ao montante 
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mínimo a ser fixado a título de reparação dos danos causados pela infração. 
A acusação também deixou de apresentar prova sobre as eventuais 
despesas decorrentes dos danos provocados pela infração praticada pelo réu 
Antônio Carlos Contreira Júnior. Os prejuízos não foram apurados no curso 
do processo. Então, especificamente sobre esses prejuízos, o réu não se 
defendeu ou produziu contraprova.  
 
Na hipótese em concreto, como a questão não foi submetida a debate – 
ausente prova do eventual prejuízo e da contraprova produzida pelo acusado 
–, lídimo concluir que não se operou o efetivo contraditório, em que pese 
postulada “a reparação mínima do dano”, mas sem fazer qualquer referência 
ao dano efetivo e ao quantum mínimo da reparação.  
 

De qualquer modo, considerando o papel constitucional do Ministério 

Público, deve-se entender como incluído nas atribuições do titular da ação penal pública 

o dever de diligenciar no processo penal para a demonstração do dano causado 

pelo crime, orientando sua atuação e requisitando, desde a fase policial, a produção de 

provas neste sentido (art. 129, VII e VIII, CRFB/88), a fim de permitir que o processo 

apresente elementos suficientes para a definição do mínimo indenizatório na sentença 

condenatória (art. 387, IV, CPP). 

Outrossim, importante referir que a jurisprudência vem se consolidando pela 

admissibilidade, em crimes relacionados com a violência doméstica e familiar, da 

configuração de um dano moral in re ipsa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), em recente orientação, admitiu a possibilidade de configuração do dano in re 

ipsa, ou seja, a presunção do dano moral em determinada conduta criminosa.  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. 
ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. PEDIDO 
EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO 
PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. DANO IN RE IPSA. 
AGRAVO PROVIDO. 1. Admite-se a fixação de valor mínimo para 
reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de 
Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público 
na denúncia. 2. A Sexta Turma desta Corte, em julgados recentes, tem 
adotado a orientação de que, em se tratando de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, configurado o dano moral in re ipsa, que 
dispensa instrução específica. 3. Agravo regimental provido para dar 
provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1686318/MS, Rel. Ministro 
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017) 
(grifamos).  
 

O STJ, inclusive, no julgamento do RESP 1.675.874/MS, julgado sob o rito 

dos Recursos Repetitivos no dia 28 de fevereiro de 2018, fixou a seguinte tese:  

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico 
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de 
dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte 
ofendida, ainda que não indicada a quantia, e independentemente de 
instrução probatória específica. (Tema/Repetitivo 983).  
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Nas razões do decisium, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, refere que 

o art. 387, inciso IV, do CPP, comporta reparação tanto a título de dano material quanto 

moral:  

Ainda que uma ou outra voz doutrinária considere de menor amplitude tal 
previsão normativa, que alcançaria apenas os danos materiais (Pacelli, 
Eugênio; Fischer, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e Sua 
Jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 822; Pollastri Lima, 
Marcellus. Curso de Processo Penal. 9. Ed., Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, 
p. 1.182), melhor compreensão, a meu aviso, teve a doutrina liderada, 
interalia, por autores como Gustavo Badaró (Processo Penal – 4. ed. rev. 
atual e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 538) e Paulo 
Rangel (Direito Processual Penal. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 601), até 
porque se alinha à já pacífica jurisprudência desta Corte Superior, de que a 
indenização da qual trata o citado dispositivo legal contempla as duas 
espécies de dano: o material e o moral.  
 

Os fundamentos trazidos acima podem também ser aplicados para outros 

crimes, seja pela condição de vítima especialmente vulnerável – vale dizer, protegida 

por legislação especial (crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, etc) – 

ou pela natureza ou gravidade do crime que imponha à vítima dor, sofrimento e/ou 

humilhações consideráveis (tortura, racismo, estupro, etc).  

Com base nisso, reconhecendo-se a possibilidade de fixação de reparação 

de danos morais na sentença penal condenatória, até mesmo in re ipsa, cabe analisar a 

natureza do dano quando se trata de crimes dolosos contra a vida, bem como 

estabelecer critérios para apurar o quantum indenizatório.  

 

2.3. Do dano material nos crimes contra a vida  

Nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados, a depender do 

caso concreto, a vítima (lesionada ou morta) pode ter necessitado de cuidados médicos 

e/ou tratamento hospitalar, medicação, etc. Nessas hipóteses, em se conseguindo 

demonstrar as despesas realizadas durante a inquirição do próprio ofendido (se 

possível) ou dos depoimentos prestados por familiares ou outras testemunhas, ou, 

ainda, juntando documentos, tal valor deve integrar a reparação de danos.  

Importante, pois, que o Ministério Público produza prova dos danos 

materiais sofridos, o que pode se dar tanto de forma direta quanto indireta, documental 

ou testemunhal.  

 

2.4. Do dano moral nos crimes contra a vida  
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Com maior complexidade, os danos morais decorrentes de crimes dolosos 

contra a vida são de difícil mensuração, em que pese a agressão ao direito fundamental 

primeiro de todo cidadão: o direito à vida. Ademais, tais delitos, tentados e consumados, 

inegavelmente causam dor, tristeza e sofrimento ao ofendido, caracterizando, por 

consequência, lesões à sua honra, dignidade e intimidade. Lesiona um direito da 

personalidade.  

Por mais evidente que possa nos parecer a existência do dano moral ao 

ofendido nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, como já referido, a 

sua demonstração durante a instrução processual penal merece especial atenção pelo 

Ministério Público.  

Não obstante, consideramos possível sustentar-se nos crimes dolosos 

contra a vida a orientação que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça e 

antes mencionada, sobre os delitos de violência doméstica. Ou seja, se em relação aos 

crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher o STJ tem admitido a 

presunção de dano moral em decorrência da infração penal (dano moral in re ipsa), nos 

parece lógico que também nos crimes de violência máxima cometida contra a pessoa, 

como são os dolosos contra a vida, haja o reconhecimento de inequívoco abalo à 

vítima, presumindo, portanto, o dano moral por ela suportado.  

Isso porque, ainda que a Corte Cidadã tenha se manifestado, no julgado, 

especificamente em relação aos crimes de violência doméstica e familiar contra a 

mulher e não sobre os crimes dolosos contra a vida, não seria coerente considerar a 

existência de dano moral in re ipsa somente nos primeiros, olvidando por completo o 

crime de FEMINICÍDIO – a mais grave das violências domésticas, que resulta em morte 

da mulher, punível nos termos do art. 121, § 2.º, inciso VI, c/c o § 2.º, incisos I e II, do 

Código Penal.  

Nesse contexto, embora não tenha sido objeto da decisão do STJ, o 

raciocínio empregado para o reconhecimento do dano moral presumido em relação aos 

delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher também pode ser empregado 

em relação ao delito de feminicídio, por se tratar de uma espécie daqueles. E em assim 

sendo, por uma interpretação analógica dos dispositivos legais envolvidos e da própria 

jurisprudência que vem se consolidando na Corte Cidadã, nos demais crimes dolosos 

contra a vida também é possível presumir que a vítima sofre abalo moral, em razão da 

violação do seu direito fundamental mais sensível, previsto no art. 5.º, caput, da 

Constituição Federal, qual seja, o direito à vida.  
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Portanto, mesmo no caso de morte do ofendido, reconhece-se que a vítima 

sofre danos morais em decorrência da infração penal, presumindo-se todo o sofrimento 

e dor causado pela conduta que ceifou sua vida, ofendendo-lhe, ainda, a própria honra 

e dignidade. Convém salientar que o próprio STJ, ao ampliar o rol de circunstâncias que 

podem configurar o dano moral in re ipsa, incluindo a violência doméstica contra a 

mulher, fez a seguinte análise lógica:  

Ora, se a jurisprudência da Corte dispensa a produção de prova do dano 
moral para a indenização postulada em ações como as mencionadas, que 
não implicam necessariamente a humilhação e o desprezo do ser humano, ao 
menos no grau e na extensão de uma violência doméstica contra a mulher, 
seria inconciliável com a lógica, com o tratamento isonômico e com a 
razoabilidade jurídica exigir tal comprovação no âmbito da postulação de 
indenização por dano moral nesta última situação.  
 
Diante desse quadro, entendo que a simples relevância de haver pedido 
expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, a meu ver, é bastante para que o Juiz sentenciante, a partir 
dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a 
título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não 
sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade 
e/ou extensão do dano. O merecimento à indenização é ínsito à própria 
condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é in re 
ipsa.

11 
 

Na mesma linha, fazendo referência aos precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça, TARTUCE leciona que:  

Em complemento, quanto à pessoa natural, tem entendido o Superior Tribunal 
de Justiça que, nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos pela 
Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova dos citados sentimentos 
humanos desagradáveis, presumindo-se o prejuízo. Nesse contexto, “sempre 
que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa 
humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para a configuração 
do dano moral. Segundo a doutrina e jurisprudência do STJ, onde se 
vislumbra a violação de um direito fundamental, assim eleito pela CF, também 
se alcançará, por consequência, uma inevitável violação da dignidade do ser 
humano. A compensação, nesse caso independe de demonstração da dor, 
traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta 
que injustamente atinja a dignidade do ser humano”.

12 
  

 Desta forma, perfeitamente possível sustentar-se a existência de dano 

moral presumido (in re ipsa) nos crimes dolosos contra a vida, uma vez que a conduta 

perpetrada pelo agente do delito consubstancia-se em ofensa ao direito fundamental à 

                                                 
11

  Excerto do voto do relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do RESP 

1.675.874 – MS.  

12
  TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 

2016. p. 528.  
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vida, constituindo-se, por consequência, a mais grave violação à dignidade do ser 

humano.  

Feitas tais considerações, cabe analisar possíveis parâmetros para o cálculo 

do quantum indenizatório para o dano moral produzido, tendo em vista que o Código de 

Processo Penal emprega, no art. 387, inciso IV, do CPP, a expressão “valor mínimo”.  

 

3. Do quantum reparatório por danos morais  

Inicialmente, cumpre salientar que sempre foi um desafio para a 

jurisprudência pátria estabelecer patamares indenizatórios, por dano moral, em casos 

de morte, em face da extrema dificuldade em definir o valor (imensurável) de uma vida.  

Tal problemática é bastante presente nas esferas cível e trabalhista, as 

quais, por sua própria natureza, possuem a expertise em analisar danos morais 

decorrentes de uma ação ilícita. Contudo, mesmo com sua atuação focada nesse 

assunto, inexiste um critério unânime para a definição das indenizações por danos 

morais em casos de morte, variando de acordo com cada juízo.  

Em vista disso, evidente que tal problema se torna muito mais latente 

quando se busca definir critérios indenizatórios no processo penal, como é a reparação 

do dano previsto no art. 387, inciso IV, do CPP, especialmente em se tratando de 

crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. 

Entretanto, o objetivo da presente Nota Técnica é justamente fornecer aos 

membros do Ministério Público, como sugestão, um critério para a quantificação de um 

valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração penal, que 

estejam devidamente comprovados no curso da ação penal ou que sejam até mesmo 

presumidos (dano moral in re ipsa). E, naturalmente, que tal valor possa ser somado 

aos danos materiais eventualmente também sofridos pelo ofendido com a prática da 

infração penal, no caso algum dos crimes dolosos contra a vida.  

Evidente que, por se tratar da fixação de um valor mínimo, poderá haver 

alguma necessidade de complementação pelo ofendido ou seus sucessores, via ação 

(civil) própria, uma vez que não se presta a ação penal para, por si só, esgotar 

integralmente as possibilidades da devida reparação de danos.  

Assim, urge buscar algum parâmetro legal já existente como forma de 

estabelecer um critério objetivo para a fixação de um valor mínimo a título de dano 

moral nos crimes dolosos contra a vida, sempre observando o princípio da 

proporcionalidade, a fim de que tal valor cumpra com sua função minimamente 
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reparatória.  

Neste sentido, em que pese seja uma norma destinada ao pagamento de 

seguro obrigatório veicular, consideramos que a Lei n.º 6.194/94, que regula o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre 

(DPVAT) e define valores de indenizações por “morte, por invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares”, pode servir como 

supedâneo para a fixação da reparação por dano moral nos crimes dolosos contra a 

vida, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.  

Isso porque, apesar de serem “prêmios” destinados ao pagamento de 

seguro por danos causados por veículos automotores, os valores previstos na referida 

legislação foram considerados adequados, em certa medida, para que o ofendido e/ou 

sua família não ficassem totalmente desamparados em decorrência dos danos pessoais 

provocados por veículos automotores. Foram considerados aptos, portando, para 

cobrirem eventuais despesas com assistências médicas e suplementares, bem como o 

gasto com o funeral ou até mesmo o abalo moral decorrente da perda do ente familiar.  

Veja-se que o caput do artigo 3º da Lei nº 6.194/94, refere que “os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, 

por pessoa vitimada”.  

Da forma como está redigido, tal dispositivo permite concluir que os “danos 

pessoais” são tanto de ordem material como moral, pois, além de prever a indenização 

por morte e invalidez permanente, ainda prevê a indenização por despesas de 

assistência médica ou suplementar. Ou seja, além de um valor destinado a satisfazer 

eventual abalo proveniente da invalidez, por exemplo, a vítima pode obter restituição de 

eventual valor gasto com o tratamento, nos limites estabelecidos.  

Assim, na falta de um critério jurisprudencial ou legal específico, 

entendemos que a Lei n.º 6.194/94 pode ser utilizada como um parâmetro para se 

calcular o valor mínimo da reparação por dano moral em caso de crimes dolosos 

contra a vida, pois, se a morte provocada por um acidente automotivo possui um 

patamar indenizatório legal, é corolário lógico que a reparação dos danos em ambos os 

casos seja, no mínimo, de valor equivalente. Inegavelmente, nas duas hipóteses, 

está-se diante de um mesmo desvalor de resultado (morte) e eventual indenização 

devida diante da sua ocorrência, não se questionando a natureza da ação que as 
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provocou (o seguro obrigatório veicular é devido pelo simples envolvimento do veículo 

em sinistro com vítima).  

Por isso, como o próprio CPP refere fixação de um “valor mínimo”, 

compreendemos ser possível utilizar os valores previstos no art. 3.º da Lei 6.194/94 

como patamares legais (e objetivos) para definir a quantia mínima a ser reparada pelos 

danos morais (in re ipsa ou não) decorrentes de um crime doloso contra a vida.  

Assim, prevê o art. 3º que, por pessoa vitimada, será indenizado o valor de:  

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;  

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente;  

 

Portanto, levando em conta esse critério objetivo, já previsto em lei, 

perfeitamente possível que o Ministério Público postule o reconhecimento de que o 

dano moral sofrido pela vítima nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou 

consumados, possui um valor mínimo de R$ 13.500,00.  

Nada obsta, também, que esse valor mínimo atribuído a título de dano moral 

em decorrência de um crime doloso contra a vida seja considerado um patamar para as 

hipóteses de homicídio simples consumado, podendo sofrer as mesmas variações 

previstas na legislação penal e que interferem na aplicação da reprimenda legal, como 

as causas de aumento e diminuição da pena, bem como as qualificadoras, com base 

nas circunstâncias fáticas.  

Por fim, convém mencionar que a indenização estabelecida por dano moral 

deve-se somar ao montante de eventuais danos materiais devidamente comprovados 

nos autos (conforme possibilita a Súmula 37 do STJ), cujo pedido tenha sido expresso 

na denúncia e submetido ao crivo do contraditório durante a instrução processual. 13 

 

5. Conclusão  

                                                 
13

  “Súmula 37 – São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral, oriundos 

do mesmo fato.”   
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Assim, ante o exposto, o Centro de Apoio Operacional Criminal expede a 

presente Nota Técnica, portanto sem caráter vinculativo, a fim de subsidiar a atuação 

dos membros do Ministério Público Estadual, em conformidade com Artigo 38, III da 

Lei Complementar 13/1991, com as seguintes sugestões: 

 

A) atentem, na elaboração da DENÚNCIA, para inclusão do pedido 

expresso de reparação dos danos ao ofendido, fulcro no artigo 387, 

IV, do Código de Processo Penal;  

 

B) durante a instrução do processo, busquem produzir provas, diretas 

ou indiretas, dos danos provocados pela prática do crime, sejam eles 

materiais ou morais, possibilitando o devido contraditório; bem como, 

postulem o reconhecimento do dano moral in re ipsa; 

 

C) nos casos de crimes dolosos contra a vida, tentados ou 

consumados, utilizem os valores existentes no art. 3.º da Lei nº 

6.194/94 (DPVAT), postulando o reconhecimento de que o dano moral 

sofrido pelo ofendido em tais casos possui um valor mínimo de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), observando que se trata de 

uma quantia mínima, a qual poderá ser complementada via ação civil 

própria, além de ser somada ao montante de eventuais danos 

materiais devidamente comprovados nos autos.  

 

São Luís, 13 de março de 2019. 

 

José Cláudio Cabral Marques 

Promotor de Justiça 

Coordenador do CAOP-CRIM  

 

 

Sandro Carvalho Lobato de Carvalho 

Coordenador do Núcleo do Júri 

 


