
DIREITO

PROCESSUAL PENAL

Prof.  Thiago Almeida

Ação civil ex delicto

Apuração dos danos

Parte 1



Apuração dos danos

. Como definir o quantum indenizatório?

> Antes da Lei 11.719/08

. Sentença condenatória irrecorrível: título executivo

. Não fixava valor para a reparação dos danos

. Necessária a “liquidação por artigos” (CPC/1972, art. 475-E)

. Necessária dilação probatória na esfera cível para fixação
exata do quantum debeatur

. Observação: CPC/2015, art. 509, II prevê a “liquidação
pelo procedimento comum”



Apuração dos danos

> Após a Lei 11.719/08

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido;

. Valor mínimo (dispensa liquidação)...

Art. 63. [...]

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado
nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem
prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente
sofrido.



Apuração dos danos

. Questões:

- Direito intertemporal?

. Controvérsia da doutrina

. STJ, 5ª Turma (REsp 1.193.083): norma mista

- Necessidade de requerimento na inicial?

. Doutrina:

. 1ª corrente: contraditório, ampla defesa, correlação entre
acusação e sentença

. 2ª corrente: Lei 11.719/08 e proteção à vítima

. STJ, 5ª Turma (REsp 1.193.083 e REsp 1.185.542): necessário o
pedido expresso



Apuração dos danos

. Natureza do dano a ser reparado?

. Danos materiais (emergentes)

. Lucros cessantes?

- “Não”, em ex vi do art. 397, IV (“considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido”)

- “Sim”, em razão do sentido de maior proteção aos interesses da
vítima

. Danos morais? Danos estéticos?

- “Não”, sob pena de ocasionar dilação indevida

- “Sim” , em razão do sentido de maior proteção aos interesses
da vítima



Apuração dos danos

. Renato Brasileiro de Lima:

Se esta fixação visa antecipar, ao menos em parte, o valor que seria
apurado em ulterior liquidação de sentença no juízo cível, na qual
toda e qualquer espécie de dano poderia ser objeto de quantificação
[...]. Evidentemente, por ocasião dessa fixação, o juiz criminal deve
ter a cautela de verificar se isso não irá ampliar por demais a
atividade probatória acerca do dano causado pelo delito, evitando-se,
assim, um possível desvio procedimental, o que poderia subverter a
correta condução do processo penal para a solução da pretensão
punitiva. 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.


