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o presente estudo parte de uma análise da evoluçáo histórica e do papel do
Estado na reparaçao do dano causado pelo crime, com destaque para alguns
aspectos da legislação brasileira no que concerne à necessidade de manutençao ou
aprimoramento de certos mecanismos de proteção à vítinla.

Entre os pontos abordados, mereceu importância o estímulo à reparação do
dano como alternativa à pena privativa de liberdade em determinados delitos e
como requisito para não revogação do sursis e obtenção do livramento condicional,
entre outros benefícios. Enfatizou-se, ainda, as questões relativas aos fundos públicos
e à legitimidade do Ministério Público para pleitear a reparação do dano, dentre as
relevantes funções que lhe foram conferidas pela atual Constituição. Nessa ótica, o
tema reveste-se de interesse e atualidade, não só pelo que contém de historicidade e
sugest6es, como também em razão de sua apresentação no 7. o Simpósio lnternacio~

nal de Vitimologia, no Brasil, em agosto deste ano.

1. Evolução histórica da reparação do dano

V árias legislaçoes antigas, como o Código de Hamurabi (século XII A.C.), as
leis de Israel e a Lei das XII Tábuas conheceram a reparação do dano, que
antecedeu, não só as penas aflitivas, como também a pena privativa de liberdade.

No passado, a reparação do dano ou a composição substituiu a vingança
privada, que gerava conflitos infindáveis entre grupos e famílias, enfraquecendo a
comunidade. O pagamento do dano causado substituia o que Erich Fromm denomi
na de destrutividade vingativa, reflexo de uma reação espontânea a uma injustiça ou
sofrimento não justificado infligido 3 membros de um determinado grupo~(l)
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No século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, os povos
germanos trouxeram para a Europa Ocidental a prática de Vehrgeld (de vehr
defesa; geld-dinheiro), que consistia no pagamento de uma quantia à vítima ou seus
parentes pelo culpado de um delito. Era o chamado "preço do homem", que, não
sendo pago, certamente conduziria a um conflito entre as famílias da vítima c do
culpado.

O Vehrgeld, embora representasse um grande avanço, tinha defeitos compatí
veis com a época em que vigorou, entre os quais, a distinção social na aplicação da
reparação. De acordo com a lei dos francos, "a multa pelo assassinato de um
servidor real era o triplo da de um homem comum. As mulheres livres e os nobres
também tinham Vehrgeld específico. Este era menor que o de um homem livre ou
de um nobre, e o valor da vida da mulher era automaticamente reduzido se ela se
casasse com um homem de condição inferior." l2! O pagamento também variava de
acordo com a idade da vítima; "pela morte de um homem de 20 a 50 anos, 300
moedas de ouro; de 50 a 65 anos, 200 moedas, com mais de 65 anos, 100 moedas...
Pela morte de um adolescente do sexo masculino de 14 anos, 140 moedas; de 13
anos, 130 moedas... de 1 ~mo, 60 moedas (loi wisigothique)". (3\

Além do V ehrgeld j os germanos tambérTl trouxeram para o ocidente a prática
do duelo judiciário, que era o combate ordenado pelos juízes entre o acusador e o
acusado, onde o vencido era considerado culpado. Uma das primeiras obras da
literatura francesa, o poema épico "Chanson de Roland", escrito no século XI,
descreve o cunho religioso inserido no duelo judiciário j chamando~se, também j por
esse motivo de julgamento de Deus. O poema, segundo Bédier, reflete uma época
onde "todos os seus heróis sacrificam a vida por um conjunto de sentimentos e
idéias totalmente particulares, submetidos a um místico original onde se fundavam
intimamente as noções e princípios da religião e da cavalaria". (4)

A reparação do dano não encontrou lugar na fase histórica da vingança divina,
quando o castigo imposto ao culpado não buscava satisfazer à vítima j mas sim à
divindade j através de uma justiça de cunho sacerdotal. A pena era uma resposta ao
"pecado mortal".

Com a vingança pública, o direito penal conheceu o apogeu do arbítrio e da
desumanidade das penas impostas; o suplício infligido ao culpado não se identificava
~como reparação do dano e nem restabelecia a justiça, servindo somente para
reafirmar o poder do soberano e dos privilegiados. Como ressalta Michel Foucault,
"se a reparação do dano privado ocasionado pelo delito deve ser bem proporciona
da, se a sentença deve ser justa j a execução da pena é feita para dar não o espetáculo
da medida, mas do desequilíbrio e do excesso; deve haver, nessa liturgia da pena,
uma afirmação enfática do poder e de sua superioridade intrínseca. E esta superiori
dade, não é simplesmente a do direito, mas a da força física do soberano que se
abate sobre o corpo de seu adversário e o domina: atacando a lei, o infrator lesa a
própria pessoa do príncipe: ela - ou pelo menos aqueles a quem ele delegou sua
força - se _)apodera do corpo do condenado para mostrá~lo marcado, vencido,
quebrado. 11 {)

No Brasil j as Ordenações Filipinas, de 1603, que vigoraram por mais de dois
séculos, eram o retrato dos castigos e suplícios em nome da vingança pública. Nessa
legislação, como esclarece Vicente de Azevedo, eram confusas as idéias de repara
ção, pena e multa, não objetivando de forma precisa à indenização, nem mesmo
quando os bens do autor do crime percebiam confiscação pela coroa.(6)

No final do século XVIII, a ilustração atualiza o movimentoilui:llinistâjdesenca~

deando a Revolução Francesa de 1789 e, com ela, a DeclaraçaodosDireitos do
Homem e do Cidadão, cujos princípios universais foram consagradospúrdiversas
Constituições, entre as quaisjaConstituição Imperial do Brasil de 1824 que, em seu
artigo 179, inciso XIX abolira, de forma expressa, os açoites, a tortura, a marca de
ferro quente, e todas as mais penas cruéis. O mesmo dispositivo, em seu inciso XVIII
determinava que fossem organizados, o quanto antes j um Código Civil, e Criminal,
"fundado nas sólidas bases da Justiça e Eqüidade."

Seguindo determinação Constitucional, em 1830, entrou em vigor o Código
Criminal do Império que, em seu capítulo IV, cuidava exclusivamente da reparação
do dano com o título "Da satisfação". Em seu artigo 21 prescrevia que o delinqüente
satisfaria o dano que causasse com o delito. Embora o artigo 31 caput, determinasse
a impossibilidade da satisfação do dano "antes da condenação do delinqüente por
sentença em juízo criminal, passada em julgadd' o § 3.° do mesmo artigo permitia
ao ofendido ingressar com a ação civil sem ter que esperar pela decisão na esfera
penal.

Em consonância com os dispositivos relativos à reparação do dano, previstos no
Código Criminal do Império, o Código de Processo Criminal de 1832 deu compe~

tência ao Júri para avaliar e determinar a indenização do dano e em seu artigo 79
estabelecia, como um dos requisitos da peça acusatória, a determinação do "valor
provável do dano sofrido".

Foi a Lei n.o 26C de 3 de dezembro de 1841, entretanto, que, ao revogar o
artigo 31 do Código Criminal e o § 5. o do artigo 269 do Código de Processo,
estabeleceu o princípio da independência das ações civil e criminal, além da
influência da coisa julgada no processo criminal sobre a ação cível. O artigo 68 da
Lei n. o 261 determinara que a indenização somente poderá ser pleiteada por meio de
ação civil e não se podendo, porém, questionar mais sobre a existência do fato, e
sobre quem seja o seu autor j quando estas questões já se achassem decididas no
crime.

As legislações brasileiras que se seguiram à Lei n.o 261, de 3 de dezembro de
1841, mantiveram o princípio da independência das ações civil c criminal e o efeito
da coisa julgada criminal no cível.

Nos termos do artigo 91, inciso I, do Código Penal atual, um dos efeitos da
condenação é tornar certa a obrigaçãO de indenizar o dano causado pelo crime. O
artigo 1.525, do Código Civil, estabelece, por sua vez que "a responsabilidade civil é
independente da criminal; não se poderá, porém questionar mais sobre a existência
do fato, ou quem seja o seu autor, quando estas quest6es se acharem decididas no
cnmc."

A ação civil ex~delito está regulada nos artigos 63 a 68, do Código de Processo
Penal em vigor com a seguinte redação:

Art. 63 - Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover~

lhe a execução, no juízo civil, para o efeito da reparaçao do dano, o ofendido, seu
representante legal ou seus herdeiros.

Art. 64 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimen~

to do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime c, se for caso,
contra o responsável civil.

Parágrafo único - Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender
o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.
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Art. 65 - Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o
ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento
de dever legal ou no exercício regular de direito.

Com relação à sentença estrangeira, o artigo 9. o do Código Penal em vigor
dispõe que quando a lei brasileira produz na espécie as mesmas conseqüências, pode
ser homologada no Brasil para:

"1 - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos
civis,"

2. Aspectos penais da reparação do dano

A frustração, sem motivo justificado, da reparação do dano, é causa obrigatória
da revogação do sursis (art. 81, lI, do CPL impede a concessão do livramento
condicional (art. 83, IV, do CP) e o requerimento de reabilitaçao (art. 94, lU, do
CP). Havendo, portanto, motivo justificado ou impossibilidade de reparar o dano
em virtude da insolvência, podemser concedidos os benefícios. do sursis e do
livramento condicional, além da reabílitação .•... Nessc. ponto; .. como ..• acentua Ruy
Sérgio RebelloPinho, "muito da insatisfaçãodirigidaao sistema, decorre de fatores
extra-normativos e presentes em todo o mundo:a impossibílidadedo condenado
insolvente ser compelido a reparar o dano causado. Eisarazãopc1a qual os países
mais desenvolvidos do globo implementam a reparação como dever do Estado."m

A reparação do dano, além de ser imperativo da sentença penal condenatória,
pode, também, em determinadas hipóteses, funcionar como causa de extinção da
punibilidadel anterior à sentença ou afastando, até mesmoI a propositura da ação
penal.

O artigo 107, do Código Penal em vigor) em seus incisos VI, VII e VIII cuidam
da reparação do dano como causa extintiva da punibilidade. O primeiro inciso
refere-se à retratação quando a lei admite, ou seja, nos crimes de calúnia, difamação
e falso testemunho ou falsa perícia. Para tanto, é preciso que a retratação ocorra
antes da sentença.

O inciso VII do artigo 107 faz referência ao casamento do agente com a vítima,
nos crimes contra os costumes, definido nos capítulos II II e IH do Título VI da Parte
Especial do Código Penal.

Pelo inciso VIU, extingue~se a punibilidade "pelo casamento da vítima tom
terceiro l nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou
grave ameaça, e desde que a ofendida não requeira o prosseguimenw do inquérito
policial ou da ação penal no prazo de 60 dias a contar da celebração".

Um outro caso de reparaçâo do dano, como causa extintiva da. punibilidade,
ocorre no peculato culposo, se 3 reparação precede a sentença irrecorrível (artigo
312, § 3.°, do Código Penal). Entretanto, nos termos do mesmo dispositivo, se a
reparação do dano for posterior à sentença irrecorrível, há somente uma redução da
metade da pena imposta.

A reparação do dano como causa extintiva da punibilidade poderá ser estendida
a outras hipóteses a serem avalíadas de acordo com a objetividade jurídica protegida e
as condições do agente. Nesse sentido, René Ariel Dotti sugere tal medida nas
infraç6es sem violência ou ameaça contra o patrimônio, quando o delinqüente for
primário, além de outras hipóteses como as lesões corporais simp1cs.(8!

No tocante ao estelionato praticado por meio de emissão déc~eq~e_sem

provisão de fundos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federalentctlc1cqllco
pagamento do cheque, antes do recebimento da peça acusatória, exclui ajusta causa
para a ação penal e a Súmula n.O 554 da Suprema Corte: estabeleceql1e«"o
pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimertt6da
denúncia, não obsta ao prosseguimento da açao penal". Em se tratando de apropria
çâo indébita, uma grande corrente jurisprudencial entende que a reparação do dano
exclui o crime, enquanto outra corrente compreende que há, nesse caso, apenas
atenuação da pena. Aliás, nos termos do artigo 65, III, "b", do Código Penal l a
reparação, antes do julgamento, é causa genérica de atenuação da pena.

De acordo com o artigo 16, do Código Penal, "nos crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o
recebimento da denúncia ou da queixal por ato voluntário do agente, a pena será
reduzida de um a dois terçosll. Este é mais um estímulo à reparação do dano nos
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, introduzido pela Lei n.°
7.209/84. Cabe lembrar, porém, que ficou mantida a Súmula n.o 554 da Suprema
Corte.

Assim, a jurisprudência, como fonte mediata do Direito Penal, já antecipa uma
tendência para extensâo da reparação do dano como causa extintiva da punibilida
de, afastando a pena privativa de liberdade naqueles delitos que perdem substância
com a reparação espontânea do agente. Por outro lado, não resta dúvida, como vêm
demonstrando as cifras negras da criminalidade tradicional, que a composição entre
os particulares já vem sendo os critérios mais adotados na solução da maioria dos
conflitos envolvendo interesses essencialmente privados, que não chegam ao conhe
cimento da Justiça Penal. Como explica Louck HulsmanJ as alternativas à pena
privativa de liberdade, entre elas a reparação do dano, poderiam ITlelhor contribuir
para revitalizar o tecido social e permitir a recomposição entre as partes envolvidas
no conflito.''!1

Atualmente, na Europa, há um grande movimento contrário à pena privativa
de liberdade de curta duração, principalmente diante do reconhecin""lCnto científico
de que ela não vem atingindo a sua finalidade de recuperaçao ou ressocialização.
Nesse scntido l no Brasil, a Lei n.O 7.209 1 de 21 de julho de 1984, ao alterar a Parte
Geral do Código de 1940, introduziu as penas restritivas de Direito e a multa
substitutiva, dando um grande passo na busca de substitutivos penais.

A reparação do dano como substitutivo penal, em certos delitos, poderá, selTl
dúvida, utilizando as palavras de Francisco de Assis Toledo l "a um só tempo
revalorizar a vítima colocando-a no centro do sistema, e desinstitucionalizar dentro
das mais recentes r~comendaçõesda ONU, a privação de liberdade como pena".w,

3. Os fundos públicos para a reparação do dano

A partir principalmente de idéias desenvolvidas por Margery Fry sobre a
compensação pelo Estado dos danos resultantes do crime, expostas em diversos
escritos: "Arms of the Law" (1951), "Justice for victhnes"(1957), "Compensa
tions for victimes of Criminal Violence" (1959)J muitos se posicionaram favora
velmente à instituição de sistemas legais quel de uma ou outra formal previssem
novos mecanismos para ser assegurada a efetiva reparação à vítima da infração
penal, seja através de indenização estatal, seja através de fundos. O!) Nessa mesma
linha diversas reuniões internacionais: o I Simpósio Internacional realizado em

 

 



Jerusalém; o 11.o Congresso Internacional de Direito Penal, realizado em Budapeste,
em 1974, c o Congresso Internacional de Estudos sobre Vitimologia, sucedido em
Belágio, Itália, em 1975. A cláusula 12 da Declaração Universal dos Direitos da
Vítima consigna que a reparação pelo Estado deve ser admitida quando o crime
resulta de ato oficial ou quase oficial, ou, quando o ofensor nâo pode efetuá~la e não
há seguro privado.

São vários os fundamentos apresentados para justificação desse pensamento:

a compcnsaçao por parte do Estado deriva da moderna idéia de seguro
estatal c da centralização de funções do Estado moderno;

- o Estado, ao proibir a vingança privada, passou a tcr como uma de suas
principais funções a defesa e a segurança dos cidadãos, que têm o direito à
preservação da vida, da honra e de seus bens; decorre então a obrigação de o Estado
compensar e indenizar aqueles que sofreram em decorrência da falha na prestação
destes serviços de segurança e defesa;

- há um interesse público em que a vftima do crime obtenha integral reparação
de seus danos, seja porque, de forma mediata, são geralmente atingidos os seus
familiares, seja porque ela normalmente representa força útil de trabalho e produção
atual ou futura;P21 .

- não basta prever a reparação pelo autor do crime porque muitas vezes a
autoria não é descoberta, ou ele não é acusado, ou é insolvente, ou a sentença
demora demais para ser proferida.

lvías nem todos entendem da mesma forma. Há os que acham não ser obrigação
do Estado proteger os cidadãos uns dos outros e, ademais, não é possfvel exigir um
total controle do crime; outros afirmam que será muito oneroso o sistema.

lnl

Prevaleceu, contudo, a primeira posição, Obte'\remaior número de adeptos e
influenciou positivamente os diversos países que, pouco a pouco, foram criando
sistemas estatais de reparação ou instituindo fundos para tal fim: Nova Zelândia,
Itália, França, Inglaterra, Irlanda do Norte, Canadá, EUA, Suécia, Alemanha,
Áustria, Holanda, Finlândia. Na América Latina, o primeiro pafs a estabelecer
plano de compensação estatal foi Cuba.

No Brasil, o problema não é novo. Paulo Ladeira lembra projeto antigo de
Esmeraldino Bandeira (1912) que prevê uma "Caixa de :Multas", com o objetivo de
suprir a falta de indenização porque o réu era insolvente.i!"\I Atualmente, é previsto
seguro obrigatório para indenização de vftimas de acidentes de vefculos automoto
res; existe um sistema previdenciário oficial que dá tratamento médico e hospitalar
às pessoas feridas, inclusive se vítimas de critne; são previstos auxflios e pensocs em
casoS de acidentes de trabalho, muitas vezes resultante de prática delituosa; estao
sendo criados fundos nas leis que cuidam da proteção de interesses difusos: meio
ambiente~ consufnidor. 1,,1as, nâo há como em outros pafses sistemas diretamente
destinados à indenização de vítimas de crimes.

Todo o movimento que vem sendo feito em nosso país em prol das vftimas j
inclusive com a relevância da criação e funcionamento da Sociedade Brasileira de
Vitimologia, que possibilitou a realização desse Simpósio Internacional, impoe que
se iniciem esforços concentrados para a transformação desse quadro.

Os pontos essenciais e os aspectos controvertidos a serem verificados· na
elaboração de textos legislativos foram amplamente debatidos no 11. 0 Congresso
Internacional de Direito Penal, que elaborou um programa mfnimo a ser seguido
pelos Estados. i151

4. A legitimidade de o MP pleitear a reparação do dano

Dois pontos, contudo~ merecem realce: 1. há necessidade de lei que regule a
reparação dos danos à vftima de crime, criando novos meios de. ser obtido o
ressarcimento, mais eficazes do que os existentes e 2. no Brasil inexistem, no
momento, condiçoes de ser exigido . que o Estado se responsabilize pela integral
indenização de todas as vftimas de crimes, o que, aliás, nem mesmo pafses mais ricos
o fazem.

Com estas duas premissas, entendemos que, na criaçao do novo diploma legal,
a reparação deve inicialmente cobrir danos mais graves, resultantes da prática de
delitos cometidos mediante violência, nos casos em que o réu não foi identificado ou
é insolvente e a vítima não conseguiu, por outros meios, a suficiente indenizaçãO.

Serâo institufdos fundos próprios para a reparação cujos recursos poderiam
provir de fontes diversas: parte das custas judiciais em processos criminais; venda de
bens apreendidos em razão de atos criminosos; parte do produto do trabalho do
preso etc. ..

Por outro lado, a lei poderia prever a obrigatoriedade de seguros para a
cobertura de danos resultantes de atos ilfcitos, dolosos ou culposos, decorrentes de
atividades profissionais em que está sempre presente a possibilidade de prejuízos de
graves conseqüências, como, por exemplo, no exercício da medicinaj da engenharia,
da advocacia.

Os primeiros passos devem ser dados, aindã quej inicialmente, não correspon~

dam ao ideal pretendido. A experiência indicará novos rumos e mostrará a
necessidade de aperfeiçoamento.

31
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Questão relevante a respeito do tema é a dúvida sobre a conveniéncia de se
atribuir ao Ministério Público legitimidade para propor a ação de reparação do
dano, de forma ampla ou restrita a determinadas hipóteses.(Jó'

Variam os sistemas legais.

Bassiouni lembra os países socialistas e nórdicos em que pode o MP postular a
reparaçao do dano em favor da vftima. (I,

Na Itália, no novo Cpp (art. 77, n. 4), a possibilidade de o Ministério Público
propor, em processo criminal, a ação civil reparatória é restringida às hipóteses de
absoluta urgência em que o lesado é incapaz, devido doença mental ou menoridade,
de fazer valer seus próprios direitos, e não tem quem o represente, mas ele só age até
que assuma o representante ou assistente OLl seja nomeado curador especial.

Rebcllo Pinho informa a respeito da situação em diversos pafses: na França, o
MP não pode exercer ação civil; no Peru (art. 65) o lvfinistério Público deve pleitear
a condenaçãO criminal e também a reparação do dano; no México, «a reparaçao do
dano faz parte integrante da pena e deve ser reclamada de ofício pelo órgão
encarregado de promover a ação penal, ainda que não seja pedida pelo ofendido";
na Venezuela, está entre as {unçoes do lv1inistério Público a de intentar a ação civil,
juntamente com a ação penal, a pedido da parte lesada, mas cessa a intervenção
quando a parte constitui advogado; também pode, nos casos de dc1itos concernentes
a acidentes de trânsito, promover a ação civil com a penal quando haja requerimen~

to da parte ofendida e, a seu juízo, se manifesta a pobreza desta; no Direito romano,
consta: "É dever do Ministério Público manifestar~se em rc1ação aos interesses civis
da parte civil, no caso desta ser o Estado, organismo coletivo ou pessoa incapaz de
agir, ou com capacidade limitada.'} (1S)

Justitia, São Pau!ci, 5330
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o art. 108 da Ley de Enjuiciamiento Criminal da Espanha diz que: "La acóón
civil ha de entablar~se juntamente con la penal por el Ministerio fiscal, haya o no en
el proceso acusador particular; pero si ele ofendido renunciar expressamente su
derecho de restituciól1, reparación y incicminzación, el Ministerio fiscal se limitará a
pedir el castigo de los culpabes." 09'

No Brasil, é permitido ao Ministério ajuizar ação civil ou pedir a execução de
sentença condenatória quando o titular do direito à reparação do dano for pobre,
mas desde que ele o requeira (art. 68). Por isso mesmo, pode o Ministério Público
também, no interesse do réu pobre, pedir as medidas assecuratórias, requerendo
seqüestro ou arresto no juízo penal (art. 142) ou civil (art. 144).

Já se questionava a respeito da permanência do art. 68 do CPP antes da
Constituição Federal devido o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo
que, a partir dela, reacenderam~se as discussões porque criou a Defensoria Pública,
que, como órgão de Estado, deve prestar assistência judiciária aos necessitados (art.
134 caput).

Manifestaram~se contrários à legitimidade do :Ministério Público o Juiz de
Direito de São Paulo 1\1aurizio Marchetti \20) e as Procuradoras do Estado Vera Lúcia
Gonçalves Barbosa e Mirna Ciani.(2]l Entendem, em síntese, que não se cuida de
caso de legitimidade para agir, mas de representação da vítima pobre e que a
Constituição Federal, no artigo 127 e nos diversos incisos do 129, definiu como
funçao institucional do Ministério Público a defesa dos interesses indisponíveis da
sociedade ou do indivíduo, ora, na hipótese de reparação do dano cuida~se de
interesse individual disponível, fora portanto do âmbito de açao do Ministério
Público.

Posiciona-se em sentido oposto Sérgio de Araújo Prado Júnior, com dois
argumentos principais: 1. a natureza jurídica da intervenção do Ministério Público é
de substituto processual, e não de representante da parte ofendida e 2. a Constitui
çao Federal, no art. 129, inciso X, diz que o Ministério Público, além das funçoes
antes arroladas, pode «exercer outras funçoes que lhe forem conferidas, desde que
compatrveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas".(W Na mesma linha, os Promotores de
Justiça que, em São Paulo, têm a atribuição de propor ações civis públicas, os quais,
em diversos recursos, sustentam a tese da legitimidade do Ministério Público por
força do art. 68, do CPP, ainda em vigor, obtendo pronunciamentos favoráveis do
Tribunal de Justiça de São Paulo: agravos de instrumento n.os 127.398~1, 8. a

Câmara Civil, j. 21.2.90 e 128.375~lJ 7. a Câmara Civil, j. 7.3.90, este publicado na
Revista dos Tribunais, volume 653, pág. 113~5. Há, contudo, em contrário um
acórdão da 3. a Câmara Civil, referente ao agravo de n.o 118.348~1, j. 13.6.89.

O problema principal consiste em verificar se há interesse só individual na
reparação de dano de vítinla de crime. Os positivistas antes, de forma bem
acentuada, e agora, de maneira menos incisiva, todos os que participam desse
movimento internacional de redenção da vítima vêm ressaltando que, para inteira
satisfação à ordem jurídica violada com a atividade delituosa, 11ão basta a punição
criminal sendo de mister também a reparação dos danos ocasionados ao ofendido.
Aliás, como foi acentuado na primeira parte deste trabalho, tem-se, de várias
formas, usado da via criminal para que se torne possível o ressarcimento à vítima.

Está tramitando pelo Congresso Nacional projeto de lei a respeito das pequenas
causas penais, no qual se pretende, ao mesmo tempo, em fase anterior a instauração
do processo criminal, resolver a questão penal através de imposição de pena

pecuniária e a matéria civil através de acordo a respeito da indenização; com
participação do Ministério Público.

Finalmente, não se pode olvidar que a interpretação a respeitodêdi1.-~ltOs

individuais, mormente dos necessitados, dos pobres, deve ter sempre cunho extensi
vo nunca restritivo. Assim, melhor que, ao lado da Defensoria Pública, ainda não
organizada em todos os Estados, se mantenha a possibilidade de o Ministério
Público poder, com apoio no artigo 68, do CPP, patrocinar os interesses da vítima
de crime destituída de condiçoes financeiras.
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