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RECURSO ESPECIAL  REPRESENTATIVO DE CONTROVÉR-
SIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  CONDE-
NAÇÃO.  FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO  PARA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU
DA VÍTIMA.  DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO  PROBATÓ-
RIA ESPECÍFICA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Em se tratando de  lesão corporal  praticada  com violência à
mulher,  no  âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral,  independente-
mente de  instrução específica, desde que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida. É que, nessa hipótese, o dano
moral é presumido – in re ipsa –, ou seja, exsurge da própria con-
duta típica, devidamente apurada na instrução penal.
2. Parecer pelo provimento do recurso especial, restabelecendo-
se a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos da-
nos morais sofridos pela vítima.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator,

1. Cuida-se de recurso especial interposto por SALETE CARDOSO DE

MORAES,  com fundamento no artigo 105, inciso III,  alínea “a”,  da Constituição

Federal,  contra  acórdão proferido  pelo  Tribunal  de Justiça do  Estado  do Mato

Grosso do Sul, que afastou a indenização por danos morais decorrentes da con-

denação do recorrido por lesões corporais, em contexto de violência doméstica (e-

STJ, fls. 379-393).
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2. Em  suas  razões,  a recorrente sustenta,  em síntese, que  a decisão

recorrida teria contrariado o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Alega,

ainda, que havendo pedido expresso de indenização por parte do Ministério Públi-

co ou da vítima,  já está aberta  a possibilidade de contraditório relacionado ao

dano moral, porquanto, nesta hipótese, a instrução criminal e a existência de con-

denação deixam patente a ocorrência de lesão, razão pela qual seria desnecessá-

ria a produção de prova específica de sofrimento, dor e de constrangimentos su-

portados pela vítima. Requer, assim, a manutenção da indenização por danos mo-

rais determinada pelo juízo de piso. 

3. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido e pelo Ministério Público

(e-STJ, fls. 398-404 e e-STJ, fls. 409-423).

4. O recurso especial foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 425-427). 

5. O Ministério  Público Federal  ofertou parecer,  em que opinou pelo

provimento do recurso (e-STJ, fls. 438-441).

6. Nesse STJ, o Ministro Rogério Schietti Cruz afetou o presente recur-

so especial, em substituição ao REsp nº 1.683.324/DF, para julgamento sob o rito

dos  recursos  repetitivos, em conjunto com o REsp nº 1.643.051/MS,  “para que

esta Corte Superior de Justiça possa firmar tese jurídica sobre o tema da aferição

do dano moral nos casos de violência cometida contra mulher no âmbito domésti-

co e familiar, […]” (e-STJ, fls. 446-449).

7. Após, os autos foram encaminhados para manifestação do Ministério

Público Federal,  nos termos do artigo 256-M do Regimento Interno do Superior

Tribunal de Justiça.

8. A  quaestio juris a ser debatida no presente recurso diz respeito ao

cabimento da indenização por danos morais, com base no artigo 387, IV, do Códi-

go de Processo Penal, desde que haja pedido expresso por parte do Ministério

Público, na exordial acusatória, dispensada instrução específica para tal fim. 
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9. Conforme ressaltado pelo Subprocurador-Geral da República Lucia-

no Mariz Maia, que oficiou no feito como fiscal da ordem jurídica, “a denúncia traz

expresso o pedido de indenização (e-STJ, FL. 2), o que foi reiterado em alega-

ções finais (e-STJ, fL. 111), não havendo que se falar em surpresa ao réu e sua

defesa, que tinham conhecimento do pleito e tiveram a oportunidade de sobre ele

se manifestar, inexistindo qualquer violação ao contraditório” (e-STJ, fl. 441). 

10. Assim, a  fixação de valor mínimo para reparação de danos foi ex-

pressamente requerida na denúncia e reiterada em alegações finais.  Ao julgar a

ação penal, a juíza sentenciante acolheu o pedido, conforme determina o inciso IV

do artigo 387 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que tal disposi-

tivo tem por objetivo “prestigiar a vítima e conceder-lhe maior celeridade na obten-

ção da antecipação da indenização, pois, nos termos do art. 91, I do Código Pe-

nal, trata-se de efeito automático da sentença condenatória definitiva” (e-STJ, fl.

114).

11. Os danos morais em questão, decorrentes de ameaça e lesões cor-

porais domésticas, são considerados in re ipsa e, por isso, não se exige instrução

processual específica para a sua verificação e quantificação. Significa dizer que,

no caso, a pretensão reparatória era conhecida da defesa desde o oferecimento

da denúncia e as circunstâncias dos crimes atribuídos ao réu dispensam a produ-

ção de provas, pelo que não há falar em cerceamento de defesa.

12. Além disso, é de se salientar que a fixação do valor mínimo para re-

paração de danos, como efeito da sentença condenatória, deflui dos elementos

de fato e da prova constante da ação penal, o que corrobora a tese da dispensa

de instrução processual específica para fins de indenização da vítima.

13. Portanto, diante da comprovação inequívoca da autoria e da materia-

lidade do crime de lesão corporal, das consequências psicológicas sofridas pela

vítima em decorrência dessa infração, do requerimento expresso do Ministério Pú-

blico, reiterado em sede de alegações finais, bem como da efetiva observância do
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contraditório e da ampla defesa (tendo em vista que o pedido indenizatório consta

dos autos desde a peça inaugural), entende-se perfeitamente possível e recomen-

dável a fixação do montante indenizatório a título de dano moral. Nesse sentido,

os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CPP. LEGISLAÇÃO EX-
TRAVAGANTE. ART. 147 DO CP. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA.
NATUREZA JURÍDICA. CABIMENTO PARA DANOS MORAIS E MATERI-
AIS.  PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM NA DENÚNCIA.  OCORRÊN-
CIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM
RELATIVO À REPARAÇÃO DE DANO. 

1. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com
base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido
expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o
contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defe-
sa.

2. Adequada a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, por-
que, in casu, o Ministério Público requereu a fixação desse quantum
no momento do oferecimento da denúncia (art. 387, IV, do CPP).

[…] 

5. Agravo regimental improvido”.1(g.n.)

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CI-
VIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO
CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IM-
PROVIDO.

1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como
será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando
que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em
relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um
caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano mo-
ral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo.

2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o
juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum
que refere-se ao dano moral.

3. Recurso especial improvido.” 2(g.n.)

1STJ –  AgRg no REsp  nº  1.670.246/MS, Rel.  Ministro  Sebastião Reis Júnior,  6ª  T.,  julgado em
15.8.2017, DJe 24.8.2017.
2STJ –  REsp  nº  1.585.684/DF,  Rel.  Ministra  Maria  Thereza de Assis  Moura,  6ª T,  julgado em
9.8.2016, DJe 24.8.2016.
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14. Pelo exposto, o Ministério Público Federal reitera o parecer lançado

a fls. 438-441 (e-STJ), a fim de que seja dado provimento ao recurso especial,

restabelecendo-se a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos da-

nos morais sofridos pela vítima.

15. Para os efeitos do artigo  1.040 do Código de Processo Civil, deve

prevalecer a tese de que, em se tratando de lesão corporal praticada com violên-

cia à mulher, no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo

indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução específica,

desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

Brasília, 30 de outubro de 2017.

Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
Subprocuradora-Geral da República
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