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ENCONTRO 02 
 
CASO GERADOR  
 

Informativo nº 0572 
Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015.  
QUARTA TURMA  
DIREITO CIVIL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E SENTENÇA CÍVEL QUE RECONHECE A 
OCORRÊNCIA DE CULPA RECÍPROCA.  

Diante de sentença penal condenatória que tenha reconhecido a prática de homicídio 
culposo, o juízo cível, ao apurar responsabilidade civil decorrente do delito, não pode, com 
fundamento na concorrência de culpas, afastar a obrigação de reparar, embora possa se 
valer da existência de culpa concorrente da vítima para fixar o valor da indenização. É 
sabido que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da independência entre as instâncias 
administrativa, cível e criminal. É o que reza o art. 935 do CC quando destaca que a 
"responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 
existência do fato, ou sobre quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no 
juízo criminal". Observe-se que, não obstante a primeira parte do dispositivo acima citado 
expressamente assentar que a responsabilidade cível pelo mesmo fato é independente da 
responsabilidade criminal, o trecho final do artigo explicita que a referida separação não é 
absoluta, uma vez que a independência é relativa. Em virtude de diversos questionamentos sobre 
a matéria, na I Jornada de Direito Civil, promovida pelo CJF e pelo STJ, foi aprovado o Enunciado 
45, cuja redação destacou que "no caso do art. 935, não mais se poderá questionar sobre a 
existência do fato ou quem seja o seu autor se estas questões se acharem categoricamente 
decididas no juízo criminal". Além disso, o art. 91, I, do Código Penal dispõe que a condenação 
penal torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Desse modo, a sentença 
penal condenatória decorrente da mesma situação fática geradora da responsabilidade civil 
provoca incontornável dever de indenizar, sob pena de afronta direta ao aludido art. 91, I, do CP. 
Some-se a isso o fato de que o CPC reconhece a sentença penal condenatória como título executivo 
judicial (art. 475-N, II, do CPC). Ademais, com a reforma efetuada pela Lei 11.719/2008, o 
parágrafo único do art. 63 do CPP passou a estipular que "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". Nessa linha intelectiva, apesar da impossibilidade de discussão sobre os fatos e sua 
autoria, nada obsta que a sentença cível, após o exame dos autos e das circunstâncias que 
envolveram as condutas do autor e da vítima, conclua pela existência de concorrência de culpas 
em relação ao evento danoso (REsp 735.087-SP, Terceira Turma, DJ 20/02/2006; e REsp 83.889-
RS, Terceira Turma, DJ 3/5/1999). Contudo, é claro que não poderá o juízo civil, ao apurar o grau 
da responsabilidade civil decorrente do mesmo delito, afastar a indenização decorrente da prática 
de crime, ainda mais se baseando em situação caracterizadora de culpa concorrente, que não se 
inclui nas hipóteses de excludente da responsabilidade civil. REsp 1.354.346-PR, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 17/9/2015, DJe 26/10/2015. 

 
3. Espécies de responsabilidade 
 
3.1. Responsabilidade civil e penal 
- Danos ao indivíduo e a sociedade: “fere o seu autor, com o propósito de impedir que volte 
a afetar o equilíbrio social e evitar que outros sejam lavados a imitá-lo”.1 
 

                                                           
1 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 12ª ed. rev. atual. de acordo com o Código Civil de 2002, 
e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. Pág. 05. 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@cod=0572
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@cod=0572
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1354346
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- Interesse da sociedade e do Estado, variável no tempo e espaço!  
 
- Qual é a diferença entre uma e outra?  
 > Ilícito civil é um minus ou residum em relação ao ilícito penal. 
 > Não pode a vítima ferir o autor do dano, mas simplesmente requerer a 
reparação em R$ 
 
- Pode-se afirmar que o dano à pessoa repercute apenas à sua esfera, enquanto o bem 
jurídico protegido pelo direito penal repercute em toda a sociedade?2 
  
- São cumulativas as responsabilidades?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2Solon, segundo Plutarco, já dizia que a cidade realmente civilizada é aquele em que todos os cidadãos 
sentem a injúria feita a um só e em que todos exigem sua reparação tão vivamente como aquele que a 
recebeu.  

•Direito 
Público 

Direito 
Penal 

•Direito 
Privado 

Direito 
Civil 
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- Qual a influência da sentença penal no cível?  

 

•A decisão criminal condenatória não só tranca a discussão no cível como, nos 
termos do art. 65 do CPP, tem força executória, reduzindo a simples operação 
de liquidação as atribuições do juízo cível. a)

•A ação civil de reparação de dano pode ser proposta independentemente do
procedimento criminal correspondente, o que é preceito do art. 64 do CPP,
reforçando-se a ideia dos dois juízos, estabelecida no art. 935 do CC/02;b)

•A sentença de absolvição fundada em cumprimento estrito do dever legal e
exercício regular de direito impede a ação de reparação do dano; não a que
reconhece o estado de necessidade, diante dos termos claros do art. 930 do
CC/02; a sentença fundada em legítima defesa, em princípio, nao enseja
reparação, mas o autor do dano terá ação regressiva contra aquele em
benefício de quem se causou o prejuízo;

c) 

•A sentença de absolvição baseada em dirimente não influi preclusivamente em 
relação ao juízo da reparação do dano, o que resulta da interpretação 
conjunto dos arts. 65 e 66 do CPP, pois, salvo pelo reconhecimento das 
justificativaas, a sentença criminal que nao tiver categoricamente negado a 
existência material do fato ou a sua autoria, não se impõe à jurisdição civil;  

d)

•O arquivamento do IP ou das peças de informação não prejudica a ação civil da 
reparação do dano; e)

•A extinção da punibilidade, que se pode dar pela morte do acusado, pela
anistia ou indulto, pela aplicação de lei mais favorável, pela prescrição,
decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou perdão
aceito pelo inculpado, pela reabilitação do condenado, pela retratação do
agente, não tem influência na ação civil;

f)

•A falta de imputabilidade penal, quando fundada em outro motivo que não as 
justificativas do art. 65 do CPP, não prejudica a ação de reparação do dano. 
Enquadram-se na solução das ações civis de ressarcimento baseadas em ato 
de menores não imputáveis ou de pessoas privadas de discernimento; 

g)

•A sentença criminal que decide que o fato que não constitui crime não impede
a ação reparatória;h)
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- Questão interessante: Cometimento de um crime que gera dano; ainda não 
apurado no juízo penal; ainda que tenham se passado 15 anos da ocorrência do 
crime, estaria prescrito a pretensão à reparação cível?  
 

Informativo nº 0530  
Período: 20 de novembro de 2013.  
QUARTA TURMA  
DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO.  

O termo inicial do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de indenização por danos 
decorrentes de crime (ação civil ex delicto) é a data do trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória, ainda que se trate de ação proposta contra empregador em razão de 
crime praticado por empregado no exercício do trabalho que lhe competia. Sabe-se que, em 
regra, impera a noção de independência entre as instâncias civil e criminal (art. 935 do CC). O CC, 
entretanto, previu dispositivo inédito em seu art. 200, reconhecendo causa impeditiva da prescrição. 
De acordo com o referido artigo, "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo 
criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Assim, prestigiando a 
boa-fé e a segurança jurídica, estabelece a norma que o início do prazo prescricional não decorre da 
violação do direito subjetivo em si, mas, ao contrário, a partir da definição por sentença no juízo 
criminal que apure definitivamente o fato, ou seja, há uma espécie legal de actio nata. A aplicação do 
art. 200 do CC tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - 
isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo 
fundamental a existência de ação penal em curso (ou, ao menos, inquérito policial em trâmite). 
Posto isso, cumpre ressaltar que o art. 933 do CC considera a responsabilidade civil por ato de 
terceiro como sendo objetiva. A responsabilização objetiva do empregador, no entanto, só exsurgirá 
se, antes, for demonstrada a culpa do empregado ou preposto, à exceção, por evidência, da relação 
de consumo. Nesse contexto, em sendo necessária, para o reconhecimento da responsabilidade civil 
do patrão pelos atos do empregado, a demonstração da culpa anterior do causador direto do dano, 
deverá, também, incidir a causa obstativa da prescrição do art. 200 no tocante à ação civil ex 
delicto, caso esta conduta do preposto esteja também sendo apurada em processo criminal. É que, 
como bem adverte a doutrina, não obstante a ação penal só se dirigir contra os autores do dano, o 
prazo prescricional ficará suspenso, também, para o ajuizamento da ação contra os responsáveis, já 
que na lei não se encontra limitação desse efeito (art. 932 do CC). Além disso, devem-se aplicar as 
regras de hermenêutica jurídica segundo as quais ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o 
mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há 
a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir). Ademais, o fato gerador da 
responsabilidade indireta é a confirmação do crime praticado por seu preposto, até porque a ação 
civil pode ter outra sorte caso haja, por exemplo, o reconhecimento de alguma excludente de ilicitude 
ou até mesmo a inexistência do dito fato delituoso ou sua autoria. Por fim, não se pode olvidar que, 
apesar do reconhecimento do fato criminoso pelo preposto, ainda caberá a discussão quanto à causa 
específica da responsabilização por ato de outrem, isto é, a relação de preposição e a prática do ato 
em razão dela. REsp 1.135.988-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/10/2013. 

3.2. Responsabilidade contratual e extracontratual 
- Qual a diferença de uma para a outra?  
- Obrigação imposta pela lei: extracontratual ou aquiliana 
 > Indenização, pela violação da obrigação (dever originário) 
- Obrigação preexistente: contratual  
 > Indenização, pelo inadimplemento da obrigação 
 
3.3. Responsabilidade subjetiva e objetiva 
- Qual é a grande diferença de um sistema para o outro?  
- Há responsabilidade sem culpa?  
- E a responsabilidade lastreada na ideia de culpa, é a regra?  
- Classificação da responsabilidade civil  

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@cod=0530
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@cod=0530
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1135988
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4.Exclusão da ilicitude 
- Quando ocorre a obrigação de indenizar?  
 
- Mas quando o motorista adota manobra de desvio de criança, que de forma inopinada 
adentrou sua pista de rolamento, chocando-se contra veículo que se encontra parado, 
devidamente estacionado, há ato ilícito e, portanto, dever de reparar o dano?  
  

Responsabilidade Civil 

I. Extracontratual 

I.a) Subjetiva 

(CC/02, arts. 186 e 
927) 

I.b) Objetiva 

Abuso de direito 

(CC/02, art. 187) 

Atividade de risco 

(CC/02, art. 927, § único)

Fato do produto 

(CC/02, art. 931) 

Fato de outrem 

(CC/02, arts. 932/933) 

Fato da coisa 

(CC/02, arts. 936/938)  

Estado 

(CF/88, art. 37, § 6º) 

Relações de consumo 

(CDC/90, arts. 12 e 14) 

II. Contratual 

(CC/02, arts. 389 475) 

II.a) com obrigação de 
resultado 

II.b) com obrigação de 
meio 


