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APRESENTAÇÃO 
  
  

O Centro de Apoio das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções 
Penais do Ministério Público do Estado do Paraná, no curso de uma iniciativa exposta 

no seu Plano Setorial 2016-20171, ciente da importância de vários projetos de lei de 

natureza criminal, por meio de uma atividade que tem envolvido toda sua Equipe e tem 

contado com a colaboração de diversos Membros do Ministério Público do Estado do 

Paraná, vem desenvolvendo uma metodologia de contínua provocação e incentivo 

institucional à apresentação de subsídios de propostas a textos legislativos que possam 

impactar diretamente nas atividades ministeriais na área penal. 

O presente material é fruto imediato desta tarefa, referindo-se à compilação do 

material afeto à proposta legislativa que pretende criar o Ato Nacional dos Direitos das 
Vítimas de Crimes (PLS 65/2016) 

Paralelamente à tramitação deste projeto de lei, também está em elaboração um 

projeto que visa instituir um novo Código de Processo Penal (PLS 156/2009). Como não 

poderia deixar de ser, os projetos de lei tratam de matérias que estão interligadas, do que 

resulta a conveniência de comparação entre os textos legislativos em elaboração, a fim de 

que se possa ter uma ampla visão normativa da matéria que ora se pretende regular. 

Assim, considerando que o PLS 156/2009 contém várias disposições que 

complementam e especificam a regulamentação do PLS 65/2016, o presente trabalho 

utiliza, quando pertinente, um método de comparação dos textos, a fim de que, do 

contraste apresentado, seja possível vislumbrar claramente em quais pontos o projeto em 

análise pode ser aprimorado ou readequado. Ademais, tal comparação também poderá 

evitar previsões díspares entre os textos legislativos, prevenindo futuras revogações 

tácitas indesejadas ou conflitos de interpretação que possam surgir. A partir de tais 

premissas, portanto, este estudo está estruturado de forma a: 

(a)  apresentar o texto original do PLS 65/2016; 

(b)  apresentar, em cada dispositivo, comentários elaborados por esta Equipe 

dentro de um campo específico, circundado por caixa de texto;  

                                                             
1 Iniciativa 4.3 relacionada ao “acompanhamento e fornecimento de subsídios em processos legislativos de políticas 
criminais” (Fonte: Plano Setorial CAOPCRIM 2016-2017). 
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(c)  apresentar, quando pertinente, em margem recuada e em itálico, as 

propostas legislativas que tratam de tema correlato e que, quer-se crer, poderão ser 

tomadas em conta para fins de aperfeiçoamento das previsões do PLS 65/2016. 

Espera-se que referido material possa servir de subsídio para contribuir com os 

debates a serem realizados no âmbito legislativo e, especialmente, despertar para a 

importância e grande impacto que as propostas legislativas em curso poderão causar na 

atividade do Ministério Público brasileiro. 

 

 

 

Novembro de 2016, 

 

Equipe do Centro de Apoio das Promotorias 
Criminais, do Júri e de Execuções Penais 

do Ministério Público do Estado do Paraná 



 

 6  

 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 65, DE 2016 

 

 

Cria o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes, 

altera a redação do artigo 28 da Lei 3.689 de 1941, e dá 

outras providências. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Esta Lei cria o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes, altera a redação 

do artigo 28 do Código de Processo Penal e dá outras providências. 

Art. 2º O Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes visa garantir que as vítimas de 

crimes, incluídos os atos infracionais, se beneficiem de informação, apoio e proteção 

necessários, bem como que tenham direito ao devido ressarcimento, de serem ouvidas e 

de participarem adequadamente da investigação, do processo e da execução penal, de 

forma a proteger e fazer valerem seus direitos humanos. 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Embora o artigo faça referência expressa à participação adequada na execução 
penal, o projeto de lei não especifica qual seria a maneira de participação da 
vítima na fase de execução da pena. 

Art. 3º Considera-se crime, para efeito desta lei, toda e qualquer forma de infração penal 

praticada por qualquer pessoa, ainda que não definida, contra outra, mesmo que 

denominada legalmente de contravenção ou ato infracional. 
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 Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• O dispositivo define que, para fins desta lei, a expressão “crime” será tratada 
como equivalente a “infração penal”. É e se recordar, porém, que no cenário pátrio 
atual a expressão “infração penal” é considerada gênero dentro do qual estão as 
espécies “crimes” e “contravenções”, sendo a expressão “atos infracionais” 
diretamente afeta à seara infanto juvenil. Neste sentido, a redação lançada 
poderia, em tese, respeitar uma categorização já consagrada em nosso 
ordenamento.  

• Uma análise sintática do dispositivo indica que a expressão “ainda que não 
definida” refere-se à expressão que lhe é antecedente, a saber, a pessoa que 
pratica qualquer forma de infração penal. Sendo assim, já que é de autoria que se 
trata, sugere-se que a expressão destacada seja substituída por “ainda que 
desconhecida a autoria”. 

Art. 4º A presente Lei não prejudica os direitos e deveres das vítimas já consagrados em 

outras leis específicas, tendo caráter universal e complementar. 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• A expressão “caráter universal” traz um compromisso de amplitude da aplicação 
das disposições desta lei, cujas disposições deverão ser estendidas a todo o 
ordenamento jurídico. Uma tal previsão, porém, poderá gerar conflitos 
interpretativos quando as matérias aqui tratadas já estejam reguladas em outras 
leis paralelas mais exaurientes. 

Art. 5º O Estado deve garantir que todas as vítimas sejam reconhecidas e tratadas com 

respeito, zelo e profissionalismo e de forma personalizada em todos os contatos 

estabelecidos com os serviços de apoio às vítimas ou de justiça restaurativa ou com as 

autoridades competentes que intervenham no contexto de investigações, processos e 

execuções penais. 

Art. 6º O Estado deve assegurar que, na aplicação desta Lei, caso a vítima seja uma 

criança ou um adolescente, o seu superior interesse constitua uma preocupação 

primordial e seja avaliado de forma personalizada, prevalecendo sempre abordagem 

sensível à criança e ao adolescente, que tenha em conta sua idade, maturidade, 

pontos de vista, necessidades e preocupações. 
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Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• É importante recordar que o tema normatizado por este dispositivo recebe um 
tratamento mais exauriente no PLS 156/2009 (Projeto de Reforma do Código de 
Processo Penal). Por se tratar, igualmente, de uma texto presente em Projeto de 
Lei, sugere-se seja efetuada uma opção legislativa a respeito da normativa que 
regulamentará a matéria:  

 
  Art. 193. A inquirição de criança ou adolescente como vítima ou testemunha 

poderá, mediante solicitação de seu representante legal, requerimento das 
partes ou por iniciativa do juiz, ser realizada na forma do art. 194, para:  

  I – salvaguardar a integridade física, psíquica e emocional do depoente, 
considerada a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;  

 II – evitar a revitimação do depoente, ocasionada por sucessivas inquirições 
sobre o mesmo fato, nos âmbitos penal, cível e administrativo.  

  Art. 194. O procedimento de inquirição observará as seguintes etapas:  
  I – a criança ou o adolescente ficará em recinto diverso da sala de audiências, 

especialmente preparado para esse fim, devendo dispor de equipamentos 
próprios e adequados à idade e à etapa evolutiva do depoente;  

  II – a criança ou o adolescente será acompanhado por um profissional 
devidamente capacitado para o ato, a ser designado pelo juiz;  

  III – na sala de audiências, onde deverá permanecer o acusado, as partes 
formularão perguntas ao juiz;  

  IV – o juiz, por meio de equipamento técnico que permita a comunicação em 
tempo real, fará contato com o profissional que acompanha a criança ou o 
adolescente, retransmitindo-lhe as perguntas formuladas;  

  V – o profissional, ao questionar a criança ou o adolescente, deverá simplificar a 
linguagem e os termos da pergunta que lhe foi transmitida, de modo a facilitar a 
compreensão do depoente, observadas as suas condições pessoais;  

  VI – o depoimento será gravado em meio eletrônico ou magnético, cuja 
transcrição e mídia integrarão o processo.  

  § 1º A opção pelo procedimento descrito neste artigo levará em conta a natureza 
e a gravidade do crime, bem como as suas circunstâncias e consequências, e 
será adotada quando houver fundado receio de que a presença da criança ou do 
adolescente na sala de audiências possa prejudicar a espontaneidade das 
declarações, constituir fator de constrangimento para o depoente ou dificultar os 
objetivos descritos nos incisos I e II do caput do art. 193.  

  § 2º Não havendo sala ou equipamentos técnicos adequados, nem profissional 
capacitado para a mediação que se requer, o depoimento será validamente 
realizado de acordo com a forma ordinária prevista neste Código para a prova 
testemunhal.  

  § 3º É vedada a divulgação ou repasse a terceiros do material descrito no inciso 
VI do caput deste artigo, cumprindo à parte que solicitar cópia zelar por sua 
guarda e uso no interesse estritamente processual, sob pena de 
responsabilidade.  

  Art. 195. Na fase de investigação, ao decidir sobre o pedido de produção 
antecipada de prova testemunhal de criança ou de adolescente, o juiz das 
garantias atentará para o risco de redução da capacidade de reprodução dos 
fatos pelo depoente, em vista da condição da pessoa em desenvolvimento, 
observando, quando recomendável, o procedimento previsto no art. 194.  
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  § 1º Antecipada a produção da prova na forma do caput deste artigo, não será 
admitida a reinquirição do depoente na fase de instrução processual, inclusive na 
sessão de julgamento do Tribunal do Júri, salvo quando justificada a sua 
imprescindibilidade, em requerimento devidamente fundamentado pelas partes. 

  § 2º Para fins de atendimento ao disposto no inciso II do caput art. 193, o 
depoimento da criança ou adolescente tomado na forma do caput deste artigo 
será encaminhado à autoridade responsável pela investigação e ao Conselho 
Tutelar que tiver instaurado expediente administrativo, com o fim de evitar a 
reinquirição da criança ou do adolescente.  

  § 3º A autoridade que tomar o depoimento da criança ou do adolescente, 
julgando recomendável, poderá remeter cópia das declarações prestadas à 
Justiça da Infância e da Juventude, que avaliará a eventual necessidade de 
aplicação das medidas de proteção previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 
Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Por ocasião de estudo relacionado ao PLS 156/2009 (Projeto de Reforma do 
Código de Processo Penal), acerca das disposições acima transcritas foram feitas 
as seguintes considerações por este Centro de Apoio: 

 
DEPOIMENTO SEM DANO 

 
 Quanto aos cuidados preparatórios e posteriores à audiência de oitiva da 

vítima criança/adolescente 
 
 O projeto inicial do “Depoimento sem Dano” divide os trabalhos para oitiva da 

criança/adolescente em três etapas: acolhimento inicial, depoimento e 
acolhimento final.  

 
 Verifica-se que os cuidados com a vítima estão presentes desde o início do ato, 

quando da chegada das partes ao local da audiência, passando pelo método de 
colheita do depoimento da vítima e culminando com o encaminhamento da 
vítima e familiares aos serviços de atendimento especializado junto à rede de 
proteção.  

 
 Tem-se que tais medidas são imprescindíveis, haja vista que vítimas nessa 

idade merecem um tratamento diferenciado, que leve em consideração sua 
condição de pessoa em desenvolvimento e que busque, acima de tudo, evitar 
maiores danos durante a colheita do depoimento. 

 
 Fixadas essas premissas, é importante destacar que, ao contrário do previsto no 

projeto inicial do “Depoimento sem Dano”, o texto do anteprojeto do novo CPP 
se limita a estabelecer a metodologia da inquirição da criança/adolescente no 
momento da audiência, sendo omisso no que se refere às precauções anteriores 
e posteriores ao ato.  

 
 Por tal motivo, ainda vem se apresentando como mais precisa a regulamentação 

proposta no Termo de Cooperação Técnica firmada no Estado do Paraná a 
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respeito desta prática que, no toante à coleta da prova testemunhal infantil, 
prevê que deverá ela obedecer, além das regras já previstas no texto do 
anteprojeto, as seguintes diretrizes: 

 
 a) Cuidados para que a vítima não se depare com o agressor ao acessar o 

prédio (como marcar sua chegada com antecedência de 30 minutos), evitando-
se, com isso, abalos psicológicos que podem prejudicar a oitiva; 

 
 b) Que a vítima seja esclarecida sobre a dinâmica do depoimento, com o 

emprego de material de apoio; 
 
 c) Finda a audiência, seja a criança avaliada por um técnico que possa mensurar 

a necessidade de realizar o encaminhamento da vítima para atendimento junto à 
rede de proteção e, se necessário, conversar acerca de alguns conteúdos, como 
medo, culpa, raiva, vergonha ou até mesmo sobre a forma como a família tem 
gerenciado a situação. 

 
 d) O Poder Público deverá envidar esforços para implantar centros de 

atendimento à criança e ao adolescente, bem como fortalecer os que já existem, 
criando uma rede de proteção forte e coesa que promova ações de prevenção, 
proteção e assistência (física e emocional) à vítima e sua família; 

 
 e) Deverá, o Poder Público, promover e apoiar a qualificação funcional dos 

profissionais que terão contato com as vítimas, atribuindo a responsabilidade 
pela implementação dos cursos de capacitação, a cada uma das instituições 
envolvidas. 

 
 Em suma, dada a limitação da proposta legislativa do PLS 156/2009, sugere-se 

a inserção deste procedimento especial no texto do novo Código de Processo 
Penal, com todas as suas peculiaridades e detalhamentos necessários, a fim de 
garantir a máxima proteção da criança e do adolescente. 

 
 Comentários ao Texto alternativo proposto pelo Projeto de Lei 5329/2005 
 
 Prevê o art. 201, §2º, do Projeto de Lei 5329/2005, que a oitiva da vítima será 

dispensada se já houver nos autos laudo elaborado por profissional qualificado 
contendo a versão por ela narrada que demonstre a existência do crime.  

 
 Quanto a este ponto, é de salutar importância analisar-se a coerência na norma 

frente ao trabalho que vem sido desenvolvido em relação à implementação do 
“depoimento sem dano”, que busca acima de tudo um equilíbrio entre a proteção 
integral da criança/adolescente e a necessidade de produção probatória. 

 
 A preocupação em relação ao presente projeto de lei reside em se estabelecer a 

dispensa do depoimento da vítima quando da existência de outras provas nos 
autos, com base em um critério de escalonamento de provas, ou seja, admitir-se 
determinado meio de prova como preferencial em relação a outro, num evidente 
retrocesso normativo sobre o tema das provas. 

 
 Importa observar que diversos Tribunais do país exararam entendimento do 

sentido da desnecessidade da oitiva da criança/adolescente em Juízo, quando 
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por outros meios se entender suficientemente comprovada a responsabilidade 
criminal do agente2. 

 
 Neste sentido, a sugestão deste Centro de Apoio seria a de que o texto da regra 

de que a inquirição será dispensada seja substituído pela sua possibilidade de 
dispensa (“poderá ser dispensada”), não se impedindo, portanto, que as partes 
postulem ao Poder Judiciário a inquirição de vítimas em situações nas quais, 
apesar de presente prova pericial, as circunstâncias do caso concreto invoquem 
a necessidade da oitiva. 

 

                                                             
2 APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA CRIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A VIOLÊNCIA SOFRIDA. DEPOIMENTO INFANTIL NA FASE 
POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PENA IMPOSTA EM CONFORMIDADE COM 
AS DIRETRIZES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a pretensão absolutória se 
restaram comprovados nos autos a materialidade a autoria do crime imputado ao apelante. 2. O exame pericial 
realizado na vítima no dia seguinte ao ocorrido constatou ruptura himenal e inflamação da vulva, não deixando espaço 
para dúvidas acerca da ocorrência do crime. 3. As declarações prestadas pela vítima na fase pré-processual, não 
obstante tratar-se de uma criança de três anos de idade, mostraram-se coerentes e em plena harmonia com o conjunto 
probatório consolidado nos autos. 4. A pena aplicada na sentença seguiu todas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, 
razão pela qual deve permanecer inalterada. 5. Apelo conhecido e improvido. (TJMA. 1ª C. Crim. Ap. Crim. nº 
15481/2010, de Imperatriz. Rel. Des. José Luiz Oliveira de Almeida. J. em 13/07/2010); 
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). 
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS POR VIZINHO CONTRA CRIANÇA DE 
TRÊS ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍTIMA 
OUVIDA APENAS NA FASE POLICIAL. OFENDIDA NÃO ARROLADA NA PEÇA ACUSATÓRIA, TAMPOUCO NA 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TENRA IDADE DA OFENDIDA. DEPOIMENTO SEM DANO. REVITIMIZAÇÃO 
DESNECESSÁRIA. FALA DA VÍTIMA QUE ECOA NO PROCESSO NAS PALAVRAS DA GENITORA E DA 
PSICÓLOGA, TANTO NA FASE EMBRIONÁRIA COMO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO NESSE 
SENTIDO. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO AO TIPO PENAL DESCRITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. 
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. DE OFÍCIO, AFASTAR O RECONHECIMENTO DA 
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE MAUS ANTECEDENTES. DATA DOS FATOS ANTERIOR À DO CRIME 
RECONHECIDO. DELITO POSTERIOR INCAPAZ DE ENSEJAR O AUMENTO. MINORAÇÃO DA PENA-BASE QUE 
SE IMPÕE. REPRIMENDA ADEQUADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FATO DE 
OUTRO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC. 3ª. C. Crim. Apelação Criminal (Réu Preso) nº 
2012.091204-9, de Palhoça. Rel.: Leopoldo Augusto Brüggemann. J. em 16/04/2013); 
PETIÇÃO. OITIVA DAS VÍTIMAS MENORES DE IDADE EM JUÍZO. AUDIÊNCIA REALIZADA. PARECER DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CARECE DE 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUBMETER AS CRIANÇAS A DEPOIMENTO JUDICIAL PARA 
REITERAR DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS RELATOS INFANTIS. 
IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, NA QUAL SE PRETENDIA A OITIVA 
DAS CRIANÇAS, NÃO IMPLICA NA PERDA DO OBJETO DA PETIÇÃO. SE CONSTATADA A NECESSIDADE DE 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA CONFORME PLEITEADO PELO PETICIONANTE, A ENTREVISTA DOS MENORES 
PODE SER REALIZADA A QUALQUER MOMENTO, BASTANDO, PARA TANTO, A DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA 
PARA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 2. NÃO HÁ RAZOABILIDADE OU PROPORCIONALIDADE EM 
DETERMINAR QUE CRIANÇAS VÍTIMAS DE CRIMES SEXUAIS SEJAM SUBMETIDAS A DEPOIMENTO JUDICIAL 
PARA REITERAR OS DEPOIMENTOS JÁ PRESTADOS NA DPCA, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ SEQUER 
INDÍCIOS DE QUE OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS ESTEJAM MACULADOS. IMPOR NOVOS 
QUESTIONAMENTOS ÀS CRIANÇAS IMPLICA REMEMORAR A SITUAÇÃO SOFRIDA, TORNANDO-SE, ASSIM, A 
VITIMÁ-LAS. 3. NÃO SE VISLUMBRA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OS LAUDOS DOS PROFISSIONAIS QUE OUVIRAM AS CRIANÇAS 
FORAM ACOSTADOS AOS AUTOS E SÃO PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO. O ACERVO PROBATÓRIO NÃO É 
COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELOS RELATOS EXTRAJUDICIAIS DOS MENORES, MAS AS PARTES, 
DEFESA E ACUSAÇÃO, ARROLARAM DIVERSAS PESSOAS DO CONVÍVIO COMUM DAS VÍTIMAS E DO 
ACUSADO. AS PROVAS SERÃO VALORADAS PELA AUTORIDADE JUDICIAL NA FORMAÇÃO DE SEU 
CONVENCIMENTO. 4. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, IMPROCEDENTE O PEDIDO. (TJ-DF – PET: 
67936620128070000 DF 0006793-66.2012.807.0000, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de 
Julgamento: 03/05/2012, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2012, DJ-e Pág. 167). 
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 Isso não quer dizer que, considerando as particularidades da vítima nesses 
casos, a preferência não permaneça sendo a dispensa de sua oitiva em juízo, a 
qual ocorrerá, no entanto, somente quando necessário e mediante o emprego do 
procedimento especial – precisamente, o aludido depoimento sem dano – 
realizado por profissionais devidamente capacitados.  

 
 Com a modificação sugerida, apesar de se estar fixando preferência por um 

determinado meio de prova, a possibilidade de inquirição da vítima diante das 
particularidades do caso concreto resguardaria, na ótica deste Centro de Apoio, 
a possibilidade de avaliação do conjunto probatório pelas partes, possibilitando, 
motivadamente a sua oitiva mesmo nos casos em que presente nos autos prova 
pericial. 

 
 Aprofundando-se ainda mais nas consequências práticas da normativa que se 

pretende inserir ao texto do novo CPP, verifica-se que na forma como está posto 
o texto deste Projeto, eventual ausência ou insuficiência na fundamentação da 
decisão judicial que determinasse a realização da colheita do depoimento 
poderia dar ensejo à alegação de nulidade do ato, impondo a sua repetição, o 
que contraria os princípios da não reinquirição da vítima e da celeridade, que são 
fundamentos do próprio depoimento sem dano. 

 
 Ademais, é questionável no bojo do sistema probatório brasileiro uma 

predeterminação de que a instrução processual tenha por base somente prova 
pericial, muitas vezes confeccionada de forma frágil em delitos de natureza 
grave, ao contrário do que se objetiva com o procedimento de oitiva especial da 
vítima, que deve estar norteado por servidor especificamente capacitado para o 
ato. 

 
 Por sua vez, identificou-se que o parágrafo 3º do art. 201 pretende incluir norma 

que condiciona a oitiva da vítima a um laudo técnico afirmando as condições 
favoráveis para prestar o depoimento. 

 
 O que se busca no depoimento sem dano é diminuir ao máximo qualquer efeito 

prejudicial à criança/adolescente na produção desta prova tão valiosa, valendo-
se de um profissional habilitado para o ato e de um ambiente informal, 
especificamente projetado para este fim.  

 
 Vale lembrar que o “intérprete” que colherá o depoimento da vítima, será, 

preferencialmente, psicólogo ou assistente social, além de possuir conhecimento 
sobre a psicologia evolutiva e sobre a dinâmica do abuso sexual, para que assim 
consiga ouvir a criança/adolescente sem gerar nela novos danos, obtendo 
relatos aptos a servirem como prova na instrução.  

 
 Mesmo se valendo de um procedimento especial e de um serviço técnico 

especializado, não parece possível afastar a possibilidade de abalo emocional 
e/ou constrangimento durante o delicado momento de colheita do depoimento, 
decorrentes da evocação do trauma vivido pela vítima. Por esta razão, o 
profissional deve se manifestar pela realização ou continuidade do ato, caso 
entenda que a vítima apresenta condições favoráveis para tanto. Contudo, não é 
prudente que a avaliação seja realizada de antemão e de um modo genérico, 
como tenciona o dispositivo em comento.  
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 Só por isto, referido dispositivo demanda cautela e debate diferenciado 
previamente a sua eventual aprovação, sugerindo-se, portanto, algumas 
modificações do projeto. 

 

 
Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Ainda a respeito do tema, há, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná 
uma Cartilha de Recomendações intitulada “Parâmetros para procedimentos 
relativos à perícia ou escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas 
de violência3”. Cremos que algumas das considerações a seguir podem contribuir 
para a regulamentação do tema que agora se dá ao nível nacional: 

 
DOS PROCEDIMENTOS DA ESCUTA ESPECIAL 

 
 Quando por qualquer razão, a perícia não for realizada e não havendo outros 

meios de provas suficientes, poderá a criança ou adolescente ser ouvidos em 
Juízo, por meio de profissional qualificado, nos termos do presente documento; 

 
 Eventual escuta qualificada da criança ou adolescente será, sempre que 

possível,  precedida de uma avaliação prévia sobre a possibilidade da realização 
da diligência e as condições emocionais da criança e do adolescente, a ser feita 
pela equipe técnica do Juízo; (distinção importante: mesmo que outro 
profissional (alheio à equipe técnica) realize a escuta, deve-se considerar que 
esta avaliação prévia tem natureza psicológica e ou social, devendo ser 
realizada pelos profissionais da área); 

 
 A escuta realizada com crianças e adolescentes vítimas de violência é uma 

escuta qualificada, que pretende compreender uma situação de violação de 
direitos na complexidade e abrangência que essa problemática se apresenta. 
Por isso, caso o depoimento da criança ou adolescente seja imprescindível em 
audiência judicial e, sendo ela realizada por profissional capacitado, em 
ambiente distinto da sala de audiências, o procedimento da escuta deverá ser 
conduzido pelo interlocutor da criança, tendo ele autonomia para a colheita do 
relato, abrindo-se ao final de sua condução, o intercâmbio com a sala de 
audiências para eventuais esclarecimentos que ainda sejam necessários, 
observado o rito estabelecido na legislação processual cabível. Neste momento, 
compete ao interlocutor utilizar conhecimentos científicos para a adaptação da 
linguagem das perguntas e para fazer esclarecimentos necessários; 

 
 O procedimento da escuta deverá observar alguns parâmetros mínimos para sua 

realização, ressalvando a possibilidade de cada comarca adequá-lo às 
necessidades e especificidades do contexto local; 

 
 São parâmetros e cautelas a serem observados quando da escuta qualificada: 
 

                                                             
3 Documento em anexo. 
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 - Os autos deverão ser disponibilizados com antecedência da data de audiência 
ao setor técnico do Juízo, em tempo hábil para coleta de informações e emissão 
de parecer sobre a pertinência da oitiva da criança ou do adolescente diante de 
suas condições psíquicas/emocionais, capacidade de compreensão e 
expressão.  

 
 - Este parecer prévio se baseará no estudo dos autos, levantamento de 

informações com a rede de serviços, familiares e outros contatos necessários, 
levando em conta ainda os seguintes critérios: 

 1. Idade da vítima e desenvolvimento cognitivo compatível com a produção do 
relato; 

 2. Decurso do tempo entre a data do fato e a data da audiência; 
 3. Eventuais depoimentos anteriores sobre o mesmo fato, com verificação no 

banco de dados sobre depoimentos no formato de escuta especial; 
 4. Disposição/vontade manifesta da criança ou adolescente em participar da 

diligência e relatar os fatos em audiência; 
 5. Realização de perícia ou escuta qualificada da mesma criança ou adolescente 

em outro Juízo, e 
 6. Outros motivos tecnicamente fundamentados. 
 
 - O parecer prévio deverá ser objetivo e sucinto no sentido de dar ciência da data 

de audiência e apresentar manifestação acerca da conveniência da escuta do 
depoimento, levando em conta os critérios acima e justificando tecnicamente seu 
posicionamento; 

 
 - O parecer prévio não será emitido pela equipe técnica quando a determinação 

judicial para a realização da escuta ocorrer em processo cautelar de produção 
antecipada de provas, sem prejuízo da análise dos elementos relacionados no 
item “b” supra, que poderão apontar para inconveniência/inadequação da 
diligência, com a indicação de meios alternativos para coleta dos elementos 
necessários;  

 
 - O processo deverá ser remetido para a equipe técnica após levantamento 

prévio de certidão no distribuidor, que indique a existência ou não de processos 
com a mesma criança/adolescente como vítima em outras Varas. Este 
levantamento ajudará a identificar a realização de perícia ou escuta qualificada 
da mesma criança ou adolescente em outro Juízo, bem como, servirá para, 
quando da apresentação do parecer prévio, solicitar que seja informado aos 
demais Juízos identificados acerca da realização do procedimento de perícia ou 
escuta, se for o caso, evitando que se reproduza o ato em outro contexto; 

 
 - Tendo em vista que o depoimento da criança e do adolescente se constitui em 

um direito seu, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, será 
garantida, sobretudo aos adolescentes (pessoas maiores de 12 anos), a 
oportunidade de escolha entre ser ouvido pelo Juiz na sala de audiências 
comum ou por intermédio de entrevistador na sala de depoimento especial, tudo 
após avaliação do caso concreto pela equipe técnica e prestadas todas as 
informações e esclarecimentos devidos; 

 
 - Com o fim de otimizar e racionalizar a rotina e o trabalho da equipe técnica do 

Juízo, salvo parecer contrário, recomenda-se que as vítimas que possuam mais 
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de 18 anos na data da audiência não sejam público deste protocolo, tendo em 
vista que a escuta qualificada é procedimento com fundamento na proteção do 
sujeito em condição peculiar de desenvolvimento, o que não mais se verifica 
com relação às pessoas que completam a maioridade; 

 
 - A intimação do réu e de seu defensor e do representante legal da vítima e de 

seu defensor será instruída com um informativo que contenha esclarecimentos 
sobre o procedimento de escuta de crianças e adolescentes vítimas de crimes; 

 
 - O ambiente em que será colhido o relato da criança e do adolescente, diverso 

da sala de audiência, deve ter baixa estimulação visual e lúdica, com condições 
adequadas de sigilo e equipamento de comunicação audiovisual com a sala de 
audiências em perfeitas condições técnicas; 

 
 O presente documento sugere que o entrevistador que colherá o relato de 

crianças e adolescentes observe as seguintes etapas: 
 1. Esclarecimentos iniciais e acolhida dos responsáveis legais e da criança ou 

adolescente, sendo necessário que os atos de sua intimação contenham o alerta 
de que deverão comparecer ao Fórum com, no mínimo, 30 minutos de 
antecedência ao horário marcado para o início da audiência.  

 2. Iniciada a comunicação com a sala de audiências, busca-se cumprir uma fase 
de estabelecimento de rapport ou estabelecimento de confiança, podendo o 
entrevistador, quando julgar necessário ou conveniente, realizar breve 
treinamento de memória episódica com a criança ou adolescente entrevistado; 

 3. A solicitação da narrativa sobre o fato narrado na denúncia privilegiará o relato 
livre da criança ou adolescente, a partir de perguntas abertas baseadas em 
técnicas de entrevista cognitiva; 

 4. Conforme a dinâmica de trabalho entre o juiz e entrevistador, as perguntas 
poderão ser apresentadas pelo Juiz anteriormente ao início dos trabalhos, 
ficando a critério do entrevistador a forma como serão trabalhadas com a 
criança/adolescente, assim como a ordem em que isto ocorrerá;  

 5. A partir do momento em que o entrevistador der por encerrada a primeira 
etapa do depoimento, os profissionais que estiverem participando da audiência 
poderão fazer questionamentos através do ponto eletrônico ou outro meio 
disponível. Da mesma forma do previsto no item anterior, as questões 
formuladas poderão ser adaptadas pelo entrevistador, ou ainda, a depender da 
avaliação técnica do caso naquele momento, o entrevistador poderá se 
manifestar em relação à impertinência da pergunta, podendo inclusive, se 
necessário, pedir a interrupção da diligência para esclarecer a situação e, se for 
o caso, pactuar com os interlocutores a respeito da melhor forma de se proceder 
nesse caso.  

 6. Em qualquer hipótese, a intervenção do entrevistador sobre os 
questionamentos formulados por escrito ou advindos da sala de audiência será 
precedida da deliberação do Juiz sobre a sua pertinência ou não; 

 7. Finalização e fechamento; 
 
 Por fim, ressalta-se que, a qualquer momento, o entrevistador poderá solicitar a 

interrupção da audiência, o que, após, será por ele justificado ao magistrado e 
aos demais presentes na audiência, preferencialmente na ausência da criança 
ou adolescente. No fechamento, o entrevistador realizará um momento de 
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acolhimento e valorização da criança/adolescente, apoiando-a emocionalmente 
para a preparação para saída para o retorno às suas atividades cotidianas. 

 

Art. 7º Para efeitos da presente Lei, entende-se por: 

I – Vítima: 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Se por um lado são ilustrativas as construções doutrinárias a respeito da 
conceituação desejada4, por outro mostra-se imprescindível recordar a existência 
de outras previsões normativas que têm igual pretensão. Neste sentido, é 
oportuna a confrontação do seguinte quadro esquemático: 

 
Ato Nacional Art. 7º Para efeitos da presente Lei, entende-se por:  

I – Vítima:  

a) Direta: pessoa física que tenha sofrido dano físico, moral ou emocional, ou 
prejuízo material decorrente de crime praticado por outrem;  

b) Indireta: os parentes de pessoa cuja morte ou desaparecimento tenha sido 
diretamente causada por um crime e que tenham sofrido dano em consequência da 
morte dessa pessoa; 

Res. n.º 40/34 - 
ONU5 

1. Entendem-se por "vítimas" as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham 
sofrido um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, 
um sofrimento de ordem moral, uma perda material, ou um grave atentado aos seus 
direitos fundamentais, como consequência de atos ou de omissões violadores das 
leis penais em vigor num Estado-membro, incluindo as que proíbem o abuso de 
poder. 

2. Uma pessoa pode ser considerada como "vítima", no quadro da presente 
Declaração, quer o autor seja ou não identificado, preso, processado ou declarado 
culpado, e quaisquer que sejam os laços de parentesco deste com a vítima. O termo 
"vítima" inclui também, conforme o caso, a família próxima ou as pessoas a cargo da 
vítima direta e as pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao intervirem para prestar 
assistência às vítimas em situação de carência ou para impedir a vitimização. 

                                                             
4 Na doutrina nacional, por todos, confira-se a conceituação proposta por René Ariel Dotti: “O conceito de vítima se 
estende a vários sentidos: a) originário, com que se designa a pessoa ou animal sacrificado à divindade; b) geral, 
significando a pessoa que sofre os resultados infelizes dos próprios atos, praticados por outrem ou resultantes do 
acaso; c) jurídico-geral, representando aquele que sofre diretamente o dano ou o perigo de dano ao bem protegido pelo 
Direito; d) jurídico-penal restrito, designando a pessoa (física ou jurídica) que sofre diretamente as consequências da 
violação da norma; e) jurídico-penal amplo, que abrange o indivíduo e a comunidade que sofrem diretamente os efeitos 
do crime […] terceiro prejudicado pela infração penal é a pessoa física ou jurídica que sofre a repercussão do dano 
provocado pelo ilícito […] Num conceito amplo de vítima é possível a conclusão no sentido de que o objeto da 
Vitimologia não se limita aos ofendidos pelo delito, “podendo estender-se a toda e qualquer vítima, desde que haja um 
processo vitimizatório oriundo da prática de um ilícito” (DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 5.ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 184-186). 
5 Resolução n.º 40/34, de 29 de Novembro de 1985 (Texto original em anexo). 
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PLS 156/2009 Art. 90. Considera-se “vítima” a pessoa que suporta os efeitos da ação criminosa, 
consumada ou tentada, dolosa ou culposa, vindo a sofrer, conforme a natureza e as 
circunstâncias do crime, ameaças ou danos físicos, psicológicos, morais ou 
patrimoniais, ou quaisquer outras violações de seus direitos fundamentais. 

a) Direta: pessoa física que tenha sofrido dano físico, moral ou emocional, ou prejuízo 

material decorrente de crime praticado por outrem; 

b) Indireta: os parentes de pessoa cuja morte ou desaparecimento tenha sido diretamente 

causada por um crime e que tenham sofrido dano em consequência da morte dessa 

pessoa; 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Especificamente no que diz respeito à definição da chamada “vítima indireta”, 
identifica-se a existência de certos aspectos que, desde logo, poderiam receber 
um maior esclarecimento normativo, evitando conflitos interpretativos. Referimo-
nos, em particular, às seguintes indagações:  

 i) há necessidade de prévia demonstração deste dano ou haverá de presumi-lo? 
 ii) a vítima indireta assume uma condição subsidiária em relação à direta? 
 iii) os fundamentos utilizados para a inclusão da vítima direta devem ser aplicáveis 

às vítimas indiretas somente quando as primeiras não possam exercer seus 
direitos em razão de: (a) morte e (b) desaparecimento? Afinal, é de se supor a 
existência de outras hipóteses assemelhadas à morte e ao desaparecimento (ex: 
casos da incapacidade civil absoluta) 

  iv) a expressão “parente” deve ser entendida nos mesmos termos do quanto 
referido no inciso II (familiares)? 

II – Familiares: o cônjuge, a pessoa que vive com a vítima numa relação íntima de 

compromisso, num agregado familiar comum e numa base estável e permanente, os 

familiares em linha direta, os irmãos e os dependentes da vítima; 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Neste aspecto, pôde ser identificado que o PLS 156/2009 (Projeto de Reforma do 
Código de Processo Penal) apresenta regramento distinto do ora apresentado, 
sugerindo-se a adoção de uma única opção legislativa: 

 
 Art. 92. Os direitos previstos neste Título estendem-se, no que couber, aos 

familiares próximos e ao representante legal, quando a vítima não puder exercê-



 

 18  

los diretamente, respeitadas, quanto à capacidade processual e legitimação 
ativa, as regras atinentes à assistência e à parte civil.  

III – Criança: pessoa com idade inferior a 12 anos; 

IV – Adolescente: pessoa com idade igual ou superior a 12 e inferior a 18 anos; 

V – Justiça Restaurativa: processo que permite que a vítima e o autor do crime participem 

ativamente, desde que por livre consentimento, na resolução de questões decorrentes do 

crime mediante ajuda de terceiros imparciais. 

Art. 8º O disposto nesta lei deve ser regido pelos princípios constitucionais existentes, 

além dos que seguem: 

I – princípio da igualdade; 

II – princípio do respeito e reconhecimento; 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Dada a natureza inovadora desta previsão, seria oportuna uma maior delimitação 
de sua extensão. 

III – princípio da autonomia da vontade; 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Ciente de que o princípio referido está diretamente relacionado à disponibilidade 
da ação penal de natureza pública condicionada, é oportuno recordar que o PLS 
156/2009 (Projeto de Reforma do Código de Processo Penal), nesta seara, 
apresentou um regramento distinto do que fora apresentado no presente projeto 
de lei. Há de recordar que, mesmo aquele texto legislativo, já foi fruto de diversas 
modificações ocorridas na redação originalmente proposta. Sugere-se, por isto, a 
adoção de uma única opção normativa que tenha em conta o histórico do 
processo legislativo percorrido até aqui, a saber: 

 
REDAÇÃO ORIGINAL DA REFORMA DO CPP 

 
 Art. 46. Será pública, condicionada à representação, a ação penal nos crimes de 

falência e nos crimes contra o patrimônio, material ou imaterial, quando dirigidas 
exclusivamente contra bens jurídicos do particular e quando praticados sem 
violência ou grave ameaça contra a pessoa. §2º Nos crimes de que trata o caput 
deste artigo, em que a lesão causada seja de menor expressão econômica, 
ainda que já proposta a ação, a conciliação entre o autor do fato e a vítima 
implicará a extinção da punibilidade, desde que comprovada em juízo a 
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recomposição civil do dano. §3º Concluídas as investigações nos crimes de ação 
penal condicionada, a vítima será intimada para, no prazo de trinta dias, ratificar 
a representação, sob pena de decadência.  

 
REDAÇÃO ATUAL DO PLS 156/2009 

 
 Art. 46. Será pública, condicionada à representação, a ação penal nos crimes 

contra o patrimônio previstos no Título II da Parte Especial do Código Penal, 
quando atingirem exclusivamente bens do particular e desde que praticados sem 
violência ou grave ameaça à pessoa. § 2º Nos crimes de que trata o caput deste 
artigo, em que a lesão causada seja de menor expressão econômica, ainda que 
já proposta a ação, a conciliação entre o autor do fato e a vítima implicará a 
extinção da punibilidade.  

 Art. 308. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à 
acusação, após o que o juiz receberá, ou não, a denúncia. Havendo 
recebimento, e não sendo o caso de absolvição sumária ou de extinção da 
punibilidade, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, 
interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente 
aos debates orais e à prolação da sentença.  

 § 4º Nas infrações penais em que as consequências do fato sejam de menor 
repercussão social, o juiz, à vista da efetiva recomposição do dano e conciliação 
entre autor e vítima, poderá julgar extinta a punibilidade, quando a continuação 
do processo e a imposição da sanção penal puder causar mais transtornos 
àqueles diretamente envolvidos no conflito.  

IV – princípio da confidencialidade 

V – princípio do consentimento;  

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Dada a natureza inovadora desta previsão, seria oportuna uma maior delimitação 
de sua extensão. 

VI – princípio da informação; 

VII – princípio do equitativo acesso aos cuidados da saúde; 

     Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• A expressão “equitativo acesso” pressupõe uma comparação com outra classe de 
pessoas que também têm acesso aos cuidados de saúde. Daí o mandamento de 
que as vítimas tenham acesso aos cuidados de saúde de forma tão ampla quanto 
aquele dispensado a referidas pessoas. Por meio de uma interpretação 
sistemática, porém, não é possível aferir quem seriam estas demais pessoas (se 
réus ou usuários do sistema único de saúde). Na experiência que vem sendo 
levada a cabo em relação às audiências de custódia tem surgido similar 
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indagação, questionando-se a razão pela qual o custodiado recebe pronto 
atendimento aos serviços periciais e sanitários e a vítima, por ausência de 
previsão normativa, tem que submeter-se às regulares filas de atendimento. 

 

TÍTULO II 
DIREITOS DAS VÍTIMAS DE CRIMES 

 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Neste aspecto, pôde ser identificado que o PLS 156/2009 (Projeto de Reforma do 
Código de Processo Penal) apresenta regramento distinto do ora apresentado, 
sugerindo-se a adoção de uma única opção legislativa: 

 
 Art. 10. Toda investigação criminal deve assegurar o sigilo necessário à 

elucidação do fato e à preservação da intimidade e vida privada da vítima, das 
testemunhas, do investigado e de outras pessoas indiretamente envolvidas.  

 Art. 13. É facultado ao investigado, por meio de seu advogado, de defensor 
público ou de outros mandatários com poderes expressos, tomar a iniciativa de 
identificar fontes de prova em favor de sua defesa, podendo inclusive entrevistar 
pessoas. § 2º A vítima não poderá ser interpelada para os fins de investigação 
defensiva, salvo se houver autorização do juiz das garantias, sempre 
resguardado o seu consentimento.  

 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros:  
 I – ser tratada com dignidade e respeito condizentes com a sua situação;  
 II – receber imediato atendimento médico e atenção psicossocial;  
 III – ser encaminhada para exame de corpo de delito quando tiver sofrido lesões 

corporais;  
 IV – reaver, no caso de crimes contra o patrimônio, os objetos e pertences 

pessoais que lhe foram subtraídos, ressalvados os casos em que a restituição 
não possa ser efetuada imediatamente em razão da necessidade de exame 
pericial;  

 V – ser comunicada:  
 a) da prisão ou soltura do suposto autor do crime;  
 b) da conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia; 
 c) do eventual arquivamento da investigação, nos termos do art. 39;  
 d) da condenação ou absolvição do acusado;  
 VI – obter cópias de peças do inquérito policial e do processo penal, salvo 

quando, justificadamente, devam permanecer em estrito sigilo;  
 VII – ser orientada quanto ao exercício oportuno do direito de representação, de 

ação penal subsidiária da pública, de ação civil por danos materiais e morais, da 
adesão civil à ação penal e da composição dos danos civis para efeito de 
extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei;  

 VIII – prestar declarações em dia diverso do estipulado para a oitiva do suposto 
autor do crime ou aguardar em local separado até que o procedimento se inicie;  

 IX – ser ouvida antes de outras testemunhas, respeitada a ordem prevista no 
caput do art. 276;  
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 X – peticionar às autoridades públicas para se informar a respeito do andamento 
e deslinde da investigação ou do processo, bem como manifestar as suas 
opiniões;  

 XI – obter do autor do crime a reparação dos danos causados, assegurada a 
assistência de defensor público para essa finalidade;  

 XII – intervir no processo penal como assistente do Ministério Público ou como 
parte civil para o pleito indenizatório;  

 XIII – receber especial proteção do Estado quando, em razão de sua 
colaboração com a investigação ou processo penal, sofrer coação ou ameaça à 
sua integridade física, psicológica ou patrimonial, estendendo-se as medidas de 
proteção ao cônjuge ou companheiro, filhos, familiares e afins, se necessário for;  

 [...] 
 XV – ser encaminhada a casas de abrigo ou programas de proteção da mulher 

em situação de violência doméstica e familiar, quando for o caso;  
 XVI – obter, por meio de procedimentos simplificados, o valor do prêmio do 

seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores.  
 § 1º É dever de todos o respeito aos direitos previstos neste Título, 

especialmente dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público, das 
autoridades judiciárias, dos órgãos governamentais competentes e dos serviços 
sociais e de saúde.  

 § 2º As comunicações de que trata o inciso V do caput deste artigo serão feitas 
por via postal ou endereço eletrônico cadastrado e ficarão a cargo da autoridade 
responsável pelo ato.  

 § 3º As autoridades terão sempre o cuidado de preservar o endereço e outros 
dados pessoais da vítima. 

 

CAPÍTULO I 

DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

Art. 9º É garantido à vítima, desde o seu primeiro contato com as autoridades e 

funcionários competentes, o acesso às seguintes informações: 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Sem embargo da previsão genérica deste direito das vítimas, seria oportuna a 
realização de uma pronta definição dos papéis a serem desempenhados pelos 
diversos atores do sistema criminal que haverão de estar envolvidos nesta tarefa. 
Neste sentido, a experiência demonstra que a indefinição legislativa poderá fazer 
com que a expressão “qualquer” autoridade implique, na prática, em “nenhuma” 
autoridade.  

• Especificamente em relação ao Ministério Público, sugere-se a pronta delimitação 
das atribuições que lhe competirão, especialmente por se tratar de órgão que 
possui diferenciado acesso às informações que poderão servir de subsídios a 
serem fornecidos às vítimas. 
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• Cumpre ressaltar, por fim, que pôde ser identificado que o PLS 156/2009 (Projeto 
de Reforma do Código de Processo Penal) apresenta regramento distinto do ora 
apresentado, sugerindo-se a adoção de uma única opção legislativa: 

 
 Art. 91 […] § 1º É dever de todos o respeito aos direitos previstos neste Título, 

especialmente dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público, das 
autoridades judiciárias, dos órgãos governamentais competentes e dos serviços 
sociais e de saúde.  

I – os serviços ou as organizações a que pode recorrer para obter apoio, bem como sua 

natureza; 

II – o local e procedimento adequado para apresentar a notícia e a queixa-crime; 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Neste aspecto, pôde ser identificado que o PLS 156/2009 (Projeto de Reforma do 
Código de Processo Penal) apresenta regramento mais descritivo do que o ora 
apresentado, sugerindo-se a adoção de uma única opção legislativa: 

 
 Art. 20. O inquérito policial será iniciado: I – de ofício; II – mediante requisição do 

Ministério Público; III – a requerimento, verbal ou escrito, da vítima ou de seu 
representante legal.  §1º A vítima ou seu representante legal também poderão 
solicitar ao Ministério Público a requisição de abertura do inquérito policial. § 2º A 
vítima ou seu representante legal também poderão solicitar ao Ministério Público 
a requisição de abertura do inquérito policial. § 3º Da decisão que indeferir o 
requerimento formulado nos termos do inciso III do caput deste artigo, ou se não 
houver manifestação do delegado de polícia em 30 (trinta) dias, a vítima ou seu 
representante legal poderão recorrer, no prazo de 5 (cinco) dias, à autoridade 
policial hierarquicamente superior, ou representar ao Ministério Público, na forma 
do § 2º deste artigo.  

III – os procedimentos subsequentes à notícia e/ou a queixa-crime e qual o papel da 

vítima no âmbito dos mesmos; 

IV – em que termos pode receber proteção, e quais os procedimentos necessários para 

obtê-la; 

V – os meios de obter acesso à: 

a) consulta jurídica; 

b) assistência judiciária; ou 

c) outras formas de apoio, inclusive extrajurídicas; 
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VI – quanto aos direitos e procedimentos para obter indenização; 

VII – quanto aos direitos a interpretação e tradução, quando necessário; 

VIII – os procedimentos para apresentar uma notícia e/ou uma queixa-crime, caso os seus 

direitos não sejam respeitados pelas autoridades competentes que operam no contexto 

da investigação e do processo penal; 

IX – os mecanismos especiais que pode utilizar no Brasil para defender os seus 

interesses, sendo residente em outro país; 

X – os serviços de justiça restaurativas disponíveis;  

XI – as condições em que há direito de ser notificada das decisões proferidas na 

investigação, no processo penal e na execução penal; 

XII – os procedimentos de uso do Portal da Vítima. 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Em complemento às previsões legais já existentes acerca da comunicação de 
atos processuais à vítima e procurando coaduna-las com o atual estagio dos 
feitos eletrônicos (uma realidade cada vez mais presente), seria oportuna a 
previsão do fornecimento à vítima de um acesso diferenciado para o 
acompanhamento virtual do feito ao qual está vinculada, ainda que eventualmente 
pudesse haver limitação de acesso ao conteúdo de Apensos e/ou Atos sobre os 
quais viesse a incidir situações de publicidade restrita; 

• Um tal previsão, em certa medida, teria o potencial de facilitar o exercício de 
direitos que são assegurados à vítima no próprio PLS 156/2009 (Projeto de 
Reforma do Código de Processo Penal), que apresenta regramento, inclusive, 
complementar ao ora apresentado: 

 
 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros: [...] 
 V – ser comunicada:  
 a) da prisão ou soltura do suposto autor do crime;  
 b) da conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia; 
 c) do eventual arquivamento da investigação, nos termos do art. 39; 
 d) da condenação ou absolvição do acusado; [...] 
 § 2º As comunicações de que trata o inciso V do caput deste artigo serão feitas 

por via postal ou endereço eletrônico cadastrado e ficarão a cargo da autoridade 
responsável pelo ato. 
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Art. 10 Caso a vítima não compreenda a língua portuguesa, deve ser assegurada 

transcrição da confirmação da notícia e/ou queixa-crime para uma língua que 

compreenda. 

Art. 11 À vítima é assegurada a consulta aos autos da investigação, do processo e da 

execução penal e a extração de cópias das peças procedimentais e processuais. 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Embora o dispositivo surja em complemente às demais disposições que visam à  
participação da vítima no processo, é oportuna a cautela com a amplitude que a 
disposição pode ensejar, especialmente sob a perspectiva dos “autos de 
investigação”. Nesse sentido, nota-se que não há previsão de qualquer 
possibilidade de limitação ao acesso de informações constantes nos autos, 
mesmo àquelas sob as quais recaia alguma hipótese de publicidade restrita. 
Justamente por isto, sugere-se que sejam adicionadas condicionantes e limitação 
ao acesso destas informações, com a vedação ao acesso de atos, por exemplo, 
cujo conhecimento possa prejudicar a eficácia da investigação. 

• Sobre este dispositivo, importante o cotejo com as normativas sobre o tema, 
contidas no PLS 156/2009 (Projeto de Reforma do Código de Processo Penal), 
que parece haver se antecipado ao quanto supra referido: 

 
 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros: [...] 
 VI – obter cópias de peças do inquérito policial e do processo penal, salvo 

quando, justificadamente, devam permanecer em estrito sigilo; 

Art. 12 Sempre que a vítima solicite junto à autoridade competente, sem prejuízo do 

regime do segredo de justiça, deve ser-lhe assegurada informação, sem atrasos 

injustificados, sobre: 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Sem prejuízo das disposições previstas no Capítulo “Garantias de Comunicação”, 
parece válido que houvesse uma previsão no sentido de que tais informações 
fossem acompanhadas de efetivos esclarecimentos, sob pena do dispositivo ser 
interpretado no sentido de que seu “cumprimento” estará atendido com a mera 
remessa de cópias de documentos processuais que, em regra, demandam 
compreensão jurídica.  

I – O seguimento dado à notícia e/ou queixa-crime, incluindo: 
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a) decisão de arquivamento ou de absolvição sumária, bem como a decisão de 

suspensão condicional ou provisória do processo; 

b) a decisão de recebimento da denúncia ou da queixa; 

c) a sentença final e o seu trânsito julgado; 

II – Todos os procedimentos inerentes ao processo, como o seu estado, local e data e 

horário da realização das audiências, a situação processual do acusado, salvo em casos 

excepcionais que possam prejudicar o bom andamento do processo; 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Sobre este dispositivo, importante o cotejo com as normativas contidas no PLS 
156/2009 (Projeto de Reforma do Código de Processo Penal), conforme segue 
abaixo: 

 
 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros:  
 X – peticionar às autoridades públicas para se informar a respeito do andamento 

e deslinde da investigação ou do processo, bem como manifestar as suas 
opiniões;  

 Art. 293. A denúncia oral será reduzida a termo, entregando-se cópia ao 
acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação 
de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também 
tomarão ciência o Ministério Público, a vítima, o responsável civil e seus 
advogados.  

III – As decisões do tribunal. 

Art. 13 Para os efeitos previstos no artigo anterior, a vítima pode de imediato declarar, 

quando da prestação da informação aludida no inciso XI do artigo 9º, que deseja ser 

oportunamente notificada de todas as decisões proferidas na investigação, no processo 

penal e na execução penal. 

Art. 14 A vítima deve ser informada, sem atrasos injustificados, da libertação ou fuga do 

autor do crime. 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Foi identificado um equívoco material na digitação na palavra “injutificados”; 
• A fim de salvaguardar o intuito da norma - informar à vítima quanto às alterações 

no status libertatis do ofensor – parece oportuno que também seja ela 
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comunicada de casos de progressão de regime, livramento condicional, 
monitoração eletrônica, além de concessão de medidas cautelares diversas da 
prisão processual. 

Art. 15 Deve ser assegurado à vítima o direito de optar por não receber as informações 

referidas nos artigos anteriores, salvo quando a comunicação das mesmas for obrigatória 

nos termos da lei. 
 

CAPÍTULO II 

GARANTIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Art. 16 Devem ser tomadas todas as medidas possíveis e necessárias para garantir que a 

vítima compreenda e seja compreendida, desde o primeiro contato e durante todos os 

outros contatos com as autoridades competentes no âmbito da investigação, do  

processo e da execução penal. 

Art. 17 Para efeitos do disposto no artigo anterior, a comunicação com a vítima deve ser 

efetuada em linguagem simples e acessível, atendendo às caraterísticas pessoais da 

vítima, especialmente a sua maturidade e grau de escolaridade, bem como qualquer 

limitação ou alteração das funções físicas ou mentais que possa afetar a sua capacidade 

de compreender ou ser compreendida. 

Art. 18 A vítima pode ser acompanhada por uma pessoa da sua escolha no primeiro 

contato com as autoridades competentes, caso solicite assistência para compreender ou 

ser compreendida, especialmente em razão das consequências do crime, salvo se 

contrário aos interesses da vítima ou prejudicar o bom andamento da investigação e do 

processo. 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Parece não haver razão que justifique a limitação do “acompanhante da vítima” 
apenas no primeiro contato com as autoridades competentes.  

• Ademais, a ser mantida tal redação, haveria um aparente conflito com a previsão 
contida no artigo 45, inciso III, deste mesmo Ato. 
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Art. 19 A declaração formal da vítima, concedida em qualquer fase da investigação ou do 

processo, no sentido de autorizar a obtenção de toda a documentação médica 

envolvendo o seu tratamento decorrente do crime sofrido, vinculará a autoridade médica, 

que não poderá se negar a fornecer os documentos médicos para as autoridades 

competentes por qualquer razão. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Sem embargo da importância da temática enfrentada pelo dispositivo, ciente da 
complexidade que envolve as questões atinentes ao sigilo médico e as 
investigações de cunho criminal, parece importante que uma tal previsão 
observasse ao quanto previsto pela legislação sanitária, seja buscando evitar 
conflitos normativos, seja no intuito de reforçar o quanto pretendido. 

 

CAPÍTULO III 

DIREITO À CONSULTA JURÍDICA E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 

Art. 20 O Estado assegura, gratuitamente, que a vítima tenha acesso à consulta jurídica 

e, se necessário, a subsequente assistência judiciária, nos termos da Lei n.º 1.060/1950. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Foi identificado um equívoco material na digitação na palavra “assegura”, tendo-
se clara percepção de que a pretensão fosse pela utilização do verbo no futuro do 
presente do indicativo; 

• A expressão final “nos termos da Lei n.º 1.060/1950” embora esteja voltada, ao 
que parece, à “assistência judiciaria”, tal qual posta gera dúvida a respeito de sua 
incidência também ao exercício da “consulta jurídica”. 

Art. 21 A consulta jurídica consiste no esclarecimento técnico sobre o direito aplicável a 

questões ou casos concretos nos quais avultem interesses pessoais legítimos ou direitos 

próprios lesados ou ameaçados de lesão. 

Art. 22 No âmbito da consulta jurídica, cabem diligências extrajudiciais que decorram 

diretamente do conselho jurídico prestado ou que se mostrem essenciais para o 

esclarecimento da questão colocada. 
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Art. 23 A consulta jurídica deverá ser prestada, primordialmente, pelo Ministério Público, 

podendo ainda ser exercida pelo Poder Judiciário, pela Defensoria Pública, pela Polícia 

Judiciária, ou qualquer outro ente público ou privado que tenha formalizado termo de 

cooperação com uma dessas instituições anteriores. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• A possibilidade de atividade de consultoria a ser realizada pelo Poder Judiciário 
poderá dar azo à arguição de nulidade dos atos por ele praticados em razão do 
comprometimento de sua parcialidade. Aliás, adotada essa nova postura da vítima 
diante do processo penal, poderá haver um conflito expresso com o que vem 
exposto no atual artigo 254, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao 
estabelecer que “o juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser 
recusado por qualquer das partes: IV - se tiver aconselhado qualquer das partes”. 
Não parece ser oportuna, portanto, que a “consulta jurídica” ora trazida seja 
exercida também pelo Poder Judiciário. 

• Especificamente no que diz respeito à consulta ser efetuada pela Defensoria 
Pública, o que se identifica é a necessidade de ressalva, no intuito de evitar uma 
situação anômala e tecnicamente incongruente que poderá surgir quando um 
mesmo Defensor esteja encarregado da “defesa judicial” do ofensor e de uma 
“suposta orientação” ao ofendido.  

• Sugere-se, neste sentido, a supressão da previsão de que a consulta jurídica 
possa ser exercida tanto pelo Poder Judiciário, quanto pela Defensoria Pública, 
especialmente diante da existência de outros entes estatais que poderão e terão o 
dever de bem executar referida atividade. 

• Especificamente no tocante à “consulta” a ser efetuada pelo Ministério Público, 
parece oportuno que fosse, desde logo, prevista que a mesma terá conteúdo 
meramente informativo, especialmente procurando evitar um desvirtuamento que 
poderia surgir quando confrontada referida atividade com aquela que haverá de 
competir à figura do Assistente de Acusação, nos termos processuais penais em 
vigor. 

 

CAPÍTULO IV  

DIREITO À PROTEÇÃO 

 

Art. 24 É assegurado nível adequado de proteção à vítima direta ou indireta e, sendo 

necessário, aos familiares elencados no art. 7º, inciso II, desta Lei, especialmente no que 
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diz respeito à segurança e salvaguarda da vida privada, sempre que as autoridades 

competentes considerem que existe ameaça séria de represálias e de situações de 

revitimização ou fortes indícios de que a privacidade possa ser perturbada. 

Art. 25 O contato direto entre a vítima e os seus familiares com o suspeito ou acusado 

deve ser evitado nos locais de realização de diligências processuais e audiências. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Ciente de que o réu, como consectário de princípios constitucionais, tem o direito 
subjetivo de participar na produção dos elementos de prova que possam ser 
utilizados em seu desfavor (direito de presença e audiência), quer-se crer que sua 
presença somente poderá estar limitada quando presentes causas excepcionais 
devidamente justificadas, a serem expressamente expostas, sob pena de dar azo 
a arguições de nulidade. Neste sentido, buscando evitar conflitos de 
constitucionalidade afetos à presunção de inocência e à ampla defesa, sugere-se 
que as disposições legais que busquem evitar o contato direto entre vítima e 
ofensor não partam da premissa de uma inversão automática do quanto 
hodiernamente previsto, presumindo-se que toda e qualquer presença do réu 
implicará em constrangimento à vítima e seus familiares. 

• Sobre este dispositivo, importante o cotejo com as normativas contidas no PLS 
156/2009 (Reforma do Código de Processo Penal), que igualmente buscaram 
uma harmonização e preservação de ambos os interesses: 

 
 Art. 76. O interrogatório do réu preso, como regra, será realizado na sede do 

juízo, devendo ser ele requisitado para tal finalidade.  
 § 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a 

requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por 
sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de 
sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para 
atender a uma das seguintes finalidades: III – impedir a influência do réu no 
ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o 
depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 183. 

 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros:  
 VIII – prestar declarações em dia diverso do estipulado para a oitiva do suposto 

autor do crime ou aguardar em local separado até que o procedimento se inicie;  
 Art. 183. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, 

temor ou sério constrangimento à testemunha ou à vítima, de modo que 
prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, 
somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 
prosseguindo na inquirição, com a presença de seu defensor.  

 Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste 
artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.  
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Art. 26 O Estado deve assegurar que as instalações dos fóruns e dos tribunais dediquem 

zonas de espera separadas para a vítima e seus familiares. 

Art. 27 O juiz ou, durante a fase de investigação, o Ministério Público e o Delegado de 

Polícia podem determinar, desde que imprescindível à proteção da vítima e obtido o seu 

consentimento, que lhe seja assegurado apoio psicossocial. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• A fim de tornar factível o cumprimento desta disposição seria necessário que 
houvesse previsão de uma estrutura estatal apta a atender esta demanda. Caso 
contrário, sempre remanescerá a dúvida a cerca de qual deve ser o sujeito 
passivo desta determinação. 

• A experiência da estruturação dos Serviços Auxiliares da Infância e da Juventude, 
neste particular, pode servir de norte para fins da própria normatização 
pretendida. 

Art. 28 O disposto nos artigos anteriores não prejudica a aplicação do regime especial de 

proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, na forma da Lei 9.807/99. 

 

CAPÍTULO V 

DIREITO À INDENIZAÇÃO E À RESTITUIÇÃO DE BENS 

 

Art. 29 À vítima é reconhecido, no âmbito do processo penal, o direito a obter decisão 

relativa ao pagamento de indenização por parte do autor do crime, dentro de prazo 

razoável. 

Comentários do CAOPCrim/MPPR: 

• Neste aspecto, pôde ser identificado que o PLS 156/2009 (Projeto de Reforma do 
Código de Processo Penal) apresenta regramento mais descritivo do que o ora 
apresentado, sugerindo-se a adoção de uma única opção legislativa: 

 
 Art. 81. A vítima ou, no caso de sua ausência ou morte, as pessoas legitimadas 

a ingressar como assistentes, sem ampliar a matéria de fato constante da 
denúncia, poderá, no prazo de 10 (dez) dias, requerer a recomposição civil do 
dano moral causado pela infração, nos termos e nos limites da imputação penal, 
para o que será notificado após o oferecimento da inicial acusatória.  

 § 1º O arbitramento do dano moral será fixado na sentença condenatória e 
individualizado por pessoa, no caso de ausência ou morte da vítima e de 



 

 31  

pluralidade de sucessores habilitados nos autos.  
 § 2º Se a vítima não puder constituir advogado, circunstância que deverá constar 

da notificação, ser-lhe-á nomeado um pelo juiz, ainda que apenas para o ato de 
adesão civil à ação penal, caso em que o advogado poderá requerer a extensão 
do prazo por mais 10 (dez) dias improrrogáveis.  

 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros:  
 IV – reaver, no caso de crimes contra o patrimônio, os objetos e pertences 

pessoais que lhe foram subtraídos, ressalvados os casos em que a restituição 
não possa ser efetuada imediatamente em razão da necessidade de exame 
pericial;  

 VII – ser orientada quanto ao exercício oportuno do direito de representação, de 
ação penal subsidiária da pública, de ação civil por danos materiais e morais, da 
adesão civil à ação penal e da composição dos danos civis para efeito de 
extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei; 

 XI – obter do autor do crime a reparação dos danos causados, assegurada a 
assistência de defensor público para essa finalidade;  

 XII – intervir no processo penal como assistente do Ministério Público ou como 
parte civil para o pleito indenizatório;  

 XVI – obter, por meio de procedimentos simplificados, o valor do prêmio do 
seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores.  

 Art. 271. Oferecida a denúncia, se não for o caso de seu indeferimento liminar, o 
juiz notificará a vítima para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a adesão civil 
da imputação penal.  

§1º O autor do crime deverá, observada sua capacidade financeira, restituir o valor 

correspondente ao prejuízo material causado à vítima. 

§2º Em caso de condenação com sentença transitada em julgado, deverá o autor do 

crime, observada sua capacidade financeira, restituir o valor gasto pela vítima ou por sua 

família com tratamento médico, tratamento psicológico e funeral, decorrentes do crime 

cometido. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Mais que uma mera complementação, pôde ser identificado que o parágrafo 2o 
poderá gerar dúvidas a respeito do momento que se espera que haja a efetiva 
restituição do prejuízo causado à vítima e seus familiares. Neste sentido, deve-se 
atentar que, enquanto o “caput” do dispositivo se refere a existência de um prazo 
razoável e o parágrafo 1o nada menciona em relação a prazos, o parágrafo 2o 
optou pela adoção do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
Justamente por isto, quer-se crer, seria oportuna uma mais precisa definição da 
opção legislativa que será assumida, até por força da confluência existente entre 
as expressões reparação, restituição de prejuízo (material, moral), indenização, 
recomposição civil, etc. 
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Art. 30 Os bens pertencentes à vítima apreendidos em investigação ou processo penal 

devem ser de imediato examinados e restituídos, salvo quando imprescindíveis à 

instrução probatória. 

 

CAPÍTULO VI 

DIREITO À PREVENÇÃO DA VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA 

 

Art. 31 A vítima tem direito a ser ouvida em ambiente informal e reservado, devendo ser 

criadas as adequadas condições para prevenir a vitimização secundária e para evitar que 

sofra pressões. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• A expressão “informal” poderá dar ensejo à ausência de observância de 
formalidades mínimas a serem observadas na realização de atos processuais que 
envolvam a vítima. Própria da instrumentalidade processual penal, não se pode 
olvidar que a maior existência de formalidades dos atos processuais nesta seara 
têm o condão de servir como garantias de regularidade e legalidade da própria 
prestação jurisdicional. 

Art. 32 A inquirição da vítima e a eventual submissão a exame médico devem ter local e 

hora marcados, sem atrasos injustificados, sendo evitadas, sempre que possível, a 

repetição dos procedimentos. 

 

CAPÍTULO VII 

DIREITO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS VÍTIMAS 

 

Art. 33 A vítima e os familiares têm direito de acesso a serviços de apoio de seu interesse 

antes, durante e após a conclusão do processo penal. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Parece oportuno que haja uma delimitação dos efetivos “serviços” que haverão de 
estar disponíveis, tendo em vista que a expressão “serviços [...] de seu interesse”, 
pode conferir uma amplitude exagerada ao dispositivo. 
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• Sobre esta questão, importante o cotejo com as normativas contidas no PLS 
156/2009 (Reforma do Código de Processo Penal) que, aparentemente, teria sido 
um pouco mais descritivo a respeito do tema: 

 
 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros:  
 XIII – receber especial proteção do Estado quando, em razão de sua 

colaboração com a investigação ou processo penal, sofrer coação ou ameaça à 
sua integridade física, psicológica ou patrimonial, estendendo-se as medidas de 
proteção ao cônjuge ou companheiro, filhos, familiares e afins, se necessário for;  

 XV – ser encaminhada a casas de abrigo ou programas de proteção da mulher 
em situação de violência doméstica e familiar, quando for o caso;  

 § 1º É dever de todos o respeito aos direitos previstos neste Título, 
especialmente dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público, das 
autoridades judiciárias, dos órgãos governamentais competentes e dos serviços 
sociais e de saúde.  

§1º A autoridade competente que receber a notícia ou queixa-crime deverá dar as 

orientações e encaminhar a vítima, com o seu consentimento, ao serviço de apoio mais 

próximo. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Diante da delimitação já referida no artigo 23 do presente texto legislativo, sugere-
se que a redação aqui proposta leve em conta as entidades lá mencionadas. 

§ 2º O acesso aos serviços de apoio independente de apresentação de notícia ou queixa-

crime formal à autoridade competente.  

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Não se desconhece que intenção da legislação em comento é conferir especial 
tratamento às vítimas de crimes, dada a peculiar posição de vulnerabilidade em 
que são colocadas pelo evento delitivo. Contudo, no que diz respeito ao “acesso 
aos serviços de apoio”, é importante recordar que a fórmula aqui utilizada poderá 
dar ensejo a uma certa incongruência na prestação do serviço público pretendido. 
É que não parece ser possível dissociar-se a existência de persecução penal à 
própria presença dos serviços ofertados pelo presente Projeto de Lei. Neste 
sentido, nota-se que a própria caracterização de uma pessoa como “vítima”, nos 
termos do artigo 7o, está na dependência da ocorrência de um “crime”, cuja 
constatação pretende-se que seja buscada pela via persecutória. Até porque, bem 
se sabe que a inexistência da persecução, por si só, não acarretará que a vítima 
permanecerá desassistida. Pelo contrário, deve-se recordar que muitos dos 
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serviços de apoio aqui contidos já decorrem de direitos sociais que são 
assegurados a todo e qualquer cidadão, conforme o ordenamento constitucional 
pátrio. 

Art. 34 É dever do Estado facilitar o encaminhamento da vítima, pela autoridade 

competente que recebeu a notícia ou queixa-crime e por outras instâncias competentes, 

aos serviços de apoio à vítima e familiares. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Diante da delimitação já referida no artigo 23 do presente texto legislativo, sugere-
se que a redação aqui proposta leve em conta as entidades lá mencionadas. 

• Por outro lado, é importante notar que também o PLS 156/2009 (Reforma do 
Código de Processo Penal) trouxe normativa distinta em relação ao aqui 
pretendido: 

 
 Art. 25. Incumbirá ainda ao delegado de polícia:  
 I – informar a vítima de seus direitos e encaminhá-la, caso seja necessário, aos 

serviços de saúde e programas assistenciais disponíveis; VIII – prestar o apoio 
necessário à execução dos programas de proteção a vítimas e a testemunhas 
ameaçadas;  

Art. 35 O Estado deverá criar serviços gratuitos e confidenciais de apoio especializado 

para além dos serviços gerais de apoio às vítimas, ou como parte integrante destes 

serviços, ou para permitir que as organizações de apoio às vítimas recorram a instituições 

especializadas existentes que prestem esse tipo de apoio especializado. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Ao não deixar claro ao que se referem os serviços de “apoio especializado” aqui 
mencionados, a redação dá margem a que sejam eles interpretados nos limites do 
quanto contido na Lei n.º 9.807/99, especificamente voltado ao Programa de 
Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. 

Art. 36 Os serviços de apoio à vítima e familiares, geral e especializados, devem ser 

criados e desempenhados, preferencialmente, pelo Ministério Público, podendo ainda ser 

criados e desempenhados por outras entidades públicas ou não governamentais. 
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Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Há nesta disposição uma nova referência aos “serviços de apoio [...] geral e 
especializados” sem, contudo, apresentar uma definição precisa acerca do que, 
efetivamente, consistiriam referidos serviços. Neste sentido, sugere-se que se 
faça uma referência expressa ao dispositivo anterior, elencando todos os serviços 
que serão tidos como especializados, oportunidade em que, inclusive, convém 
seja feita uma distribuição de atribuições entre as entidades que os prestarão. 

• É inegável o protagonismo a ser exercido pelo Ministério Público dentro deste 
movimento de redescoberta da vítima pelo sistema criminal6. Uma análise global 
deste Capítulo VII, porém, gera preocupação em relação aos tipos de serviços de 
apoio que se espera que venham a ser de atribuição do Ministério Público. Neste 
sentido, deve ser recordado que referidos serviços haverão de ser de conteúdo 
essencialmente multidisciplinar, o que faz supor uma limitação de uma prestação 
a contento por essa Instituição. Assim, tal como encontra-se delineada a estrutura 
normativa ora comentado, duas seriam as opções legislativas em mesa: i) a 
primeira, uma proposta que delimite as atribuições que competirão a cada 
entidade pública envolvida com os serviços a serem prestados, observando-se 
para tanto a natureza de suas originárias atividades; ii) a segunda, por outro lado, 
uma proposta que preveja a criação de Núcleos de Atendimentos às Vítimas a 
serem geridos pelos próprios Ministérios Públicos, devidamente estruturados e 
equipados interdisciplinarmente para atender as demandas referidas.  

§1º A criação dos serviços de apoio de que trata este capítulo deverá ser estimulada pelo 

Poder Público estadual. 

§2º Os serviços de apoio podem funcionar em regime de voluntariado. 

Art. 37 Os serviços de apoio às vítimas previstos no artigo 33 devem prestar, pelo menos: 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• O artigo procura elencar quais seriam as atividades exercidas pelos “serviços de 
apoio”. O faz, porém, sem definir quais seriam os órgãos responsáveis pela sua 
prestação. Nota-se, ademais, que, o conteúdo elencado pelos incisos – que 
tratam de questões interdisciplinares – fazem supor a existência de um “órgão de 
amparo à vítima”, o qual ao que tudo indica deverá estar incluído na estrutura 
orgânica dos Entes públicos já referidos. A definição da entidade responsável por 

                                                             
6 Por todos, cf. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de criminología, 4ª, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 
em especial, pp. 110 ss. 
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esta atribuição, por isto, figura como importante etapa para posterior 
concretização de sua previsão. 

I – Informação, aconselhamento e apoio relevantes para os direitos das vítimas, 

especialmente no que diz respeito ao acesso a regimes nacionais de indenização das 

vítimas de crimes e ao seu papel na investigação e no processo penal, incluindo a 

preparação para a participação no julgamento; 

II – Informação sobre os serviços de apoio especializado competentes ou 

encaminhamento direto para esses serviços;  

III – Amparo psicossocial especializado; 

IV – Aconselhamento sobre questões econômicas e práticas decorrentes do crime; 

V – Aconselhamento sobre os riscos e a prevenção da vitimização secundária e repetida, 

da intimidação e da retaliação, salvo se for prestado por outras entidades públicas ou 

privadas. 

Art. 38 Os serviços de apoio as vítimas devem prestar especial atenção às necessidades 

específicas das vítimas que tenham sofrido danos consideráveis devido à gravidade do 

crime. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• A inexistência de uma clara definição do que haverá de ser interpretado por 
“danos consideráveis” poderá ser um complicador quando da aplicação do 
presente dispositivo. 

Art. 39 Salvo se forem fornecidos por outras entidades públicas ou privadas, os serviços 

de apoio especializado a que se refere o artigo 35, devem criar e fornecer, pelo menos: 

I – Abrigos ou outro tipo de alojamento provisório adequado destinado às vítimas que 

necessitem de um lugar seguro devido ao risco iminente de vitimização secundária e 

repetida, de intimidação e de retaliação; 
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Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• A expressão “vitimização secundária e repetida” – de amplitude e indeterminação 
imprecisas – poderá dar ensejo a infindáveis discussões na aplicação da 
normativa. 

II – Apoio personalizado e integrado às vítimas com necessidades específicas, 

especialmente vítimas de violência sexual, vítimas de violência baseada no gênero e 

vítimas de violência praticada em relações de intimidade, incluindo apoio e 

aconselhamento pós-traumáticos. 

 

TÍTULO III 
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO PENAL E NA INVESTIGAÇÃO PENAL 

 

CAPÍTULO I 

 DIREITO DE SER OUVIDO 

 

Art. 40 A vítima tem o direito de ser ouvida durante a investigação criminal e o processo 

penal, podendo apresentar elementos de prova. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Da forma como esta redigido, o preceito pode tornar obrigatório que a vítima 
sempre seja arrolada no curso da ação penal, ainda que à revelia da estratégia 
persecutória assumida. Se o que se pretende é que a vítima seja sempre ouvida, 
independentemente da contribuição para o deslinde da causa, poderia ser 
interessante prever-se que sua oitiva dar-se-á nos moldes da oitiva das partes 
interessadas efetuada no âmbito do processo civil. 

• É importante notar que também o PLS 156/2009 (Reforma do Código de Processo 
Penal) trouxe normativa mais detalhada em relação ao aqui pretendido: 

 
 Art. 26. A vítima, ou seu representante legal, e o investigado poderão requerer 

ao delegado de polícia a realização de qualquer diligência, que será efetuada, 
quando reconhecida a sua necessidade.  

 § 1º Se indeferido o requerimento de que trata o caput deste artigo, o 
interessado poderá representar à autoridade policial superior ou ao Ministério 
Público.  

 § 2º A vítima poderá solicitar à autoridade policial que seja comunicada dos atos 
relativos à prisão ou soltura do investigado e à conclusão do inquérito, devendo, 
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nesse caso, manter atualizado seu endereço ou outros dados que permitam a 
sua localização.  

 Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros:  
 IX – ser ouvida antes de outras testemunhas, respeitada a ordem prevista no 

caput do art. 276;  
 Art. 191. Sempre que possível, a vítima será qualificada e perguntada sobre as 

circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor e as provas 
que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.  

 Parágrafo único. Aplicam-se às declarações da vítima, no que couber, as 
disposições sobre a prova testemunhal. 

 Art. 201. As perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de 
curso superior. § 3º Será facultada ao Ministério Público, ao assistente de 
acusação, à vítima, ao querelante, ao indiciado e ao acusado a formulação de 
quesitos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da nomeação do perito.  

 Art. 208. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido 
incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação do juiz ou 
do delegado de polícia, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da 
vítima, do acusado ou de seu defensor. 

§ 1º Em caso de crime contra a vida, é assegurado à vítima ou aos familiares o direito à 

palavra perante o júri, no intuito de proferir o “depoimento pessoal da vítima”, salvo caso 

signifique comprometimento à segurança do julgamento. 

§ 2º Nos demais casos de crimes hediondos, tentados ou consumados, é assegurado à 

vítima ou aos familiares o direito à palavra perante o juiz, para proferirem o “depoimento 

pessoal da vítima”. 

§ 3º O não comparecimento da vítima ou familiares às audiências, após devidamente 

notificados quanto à data, horário e local, significa a renúncia ao direito de ser ouvido 

apenas naquela ocasião. 

Art. 41 No caso de vítima criança ou adolescente, havendo necessidade, a sua oitiva será 

feita, preferencialmente, de forma indireta, mediante a participação de um profissional 

capacitado, que formulará perguntas técnicas sobre o crime. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Válidos, aqui, os mesmos apontamentos anotados no artigo 6° deste Ato. 
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CAPÍTULO II 

DIREITOS NO CASO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL 

 

Art. 42 No caso de promoção de arquivamento do inquérito policial por parte do Ministério 

Público, a vítima deverá ser intimada judicialmente para que, caso queira, interponha, no 

prazo de 30 dias, pedido de reexame ao Procurador-Geral, que oferecerá a denúncia, 

designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de 

arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Inicialmente, parece oportuno que também haja referencia à “quaisquer peças de 
informação” e ao próprio “procedimento investigatório criminal”, cuja promoção de 
arquivamento, em tese, é submetida a mesma forma de controle dos inquéritos 
policiais. 

• Para uma análise mais sistemática do presente dispositivo, oportuna a 
comparação entre as diversas normativas que regulam, ou pretendem regular, o 
procedimento de arquivamento do inquérito policial, conforme quadro comparativo 
abaixo, o qual poderá servir de subsídio para aprimoramento da redação que está 
sendo proposta: 

 

Atual CPP Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a 
denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer 
peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as 
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao 
procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do 
Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de 
arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.  

PLS 156/2009 – 
Redação da 
Comissão de  

Juristas 

Art. 37. Compete ao Ministério Público determinar o arquivamento do 
inquérito policial, seja por insuficiência de elementos de convicção ou por 
outras razões de direito, seja, ainda, com fundamento na provável 
superveniência de prescrição que torne inviável a aplicação da lei penal 
no caso concreto, tendo em vista as circunstâncias objetivas e subjetivas 
que orientarão a fixação da pena.  

Art. 38. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer 
elementos informativos da mesma natureza, o Ministério Público 
comunicará a vítima, o investigado, a autoridade policial e a instância de 
revisão do próprio órgão ministerial, na forma da lei. §1º Se a vítima, ou 
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seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito 
policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do 
órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. §2º Nas 
ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, a revisão do arquivamento do 
inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem 
couber a sua representação judicial.  

PLS 156/2009 – 
Redação final 

Art. 38. O órgão do Ministério Público poderá requerer o arquivamento 
do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, seja por 
insuficiência de elementos de convicção, seja por outras razões de 
direito.  

Parágrafo único. O juiz das garantias, no caso de considerar 
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças 
de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, 
designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá 
no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a 
atender.  

Art. 39. Arquivado o inquérito policial, o juiz das garantias comunicará a 
sua decisão à vítima, ao investigado e ao delegado de polícia.  

Ato Nacional Art. 42. No caso de promoção de arquivamento do inquérito policial por 
parte do Ministério Público, a vítima deverá ser intimada judicialmente 
para que, caso queira, interponha, no prazo de 30 dias, pedido de 
reexame ao Procurador-Geral, que oferecerá a denúncia, designará 
outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido 
de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. §1º 
Se a promoção de arquivamento de investigação criminal for tomada em 
decorrência de pedido formulado pelo Procurador-Geral, o reexame pode 
ser feito por essa mesma autoridade. 

 
Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• O que pode ser notado a partir desta confrontação é que modelo sugerido pelo 
Ato Nacional mantém, ainda que indiretamente, um controle da promoção de 
arquivamento pelo Poder Judiciário, especialmente a partir da parte final da 
redação proposta. Ao que parece, a manifestação da vítima só será possível após 
a deliberação judicial a respeito da homologação do arquivamento.  O que daria 
ensejo, portanto, a um duplo controle do arquivamento (um judicial e um pela 
vítima). Só assim compreende-se a expressão “intimação judicial”, visto que se a 
manifestação da vítima fosse anterior ao controle judicial, a intimação teria que se 
dar administrativamente, ainda no âmbito do próprio Ministério Público. 

• A redação restringe a intimação judicial apenas à vítima, sem esclarecer se o 
conceito aqui usado refere-se apenas à vítima direita ou se é ele aplicável 
também àquelas pessoas que se enquadrem no conceito de vítimas indiretas. 
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• Sugere-se, finalmente, seja dada nova redação à expressão “ao qual só então 
estará o juiz obrigado a atender”, pois embora se trate de cópia fiel da disposição 
do atual artigo 28 do Código de Processo Penal, tecnicamente, encontra-se cada 
vez mais sedimentada a interpretação de que a promoção efetuada pelo 
Ministério Público dá ensejo a uma decisão judicial homologatória. Neste sentido, 
sugere-se a expressão “[…] caso em que a homologação judicial será devida”. 

§ 1º Se a promoção de arquivamento de investigação criminal for tomada em decorrência 

de pedido formulado pelo Procurador-Geral, o reexame pode ser feito por essa mesma 

autoridade. 

Comentário CAOPCrim/MPPR: 

• Tecnicamente, dada a inexistência de uma parágrafo 2o, seria necessária a 
inserção da presente disposição em um parágrafo único. 

 

CAPÍTULO III 

DIREITO A GARANTIAS NO CONTEXTO DOS SERVIÇOS DE JUSTIÇA 

RESTAURATIVA 

 

Art. 43 O Estado deve tomar medidas para garantir a proteção da vítima contra a 

vitimização secundária e repetida, a intimidação e a retaliação, que devem ser aplicadas 

quando da prestação de serviços de justiça restaurativa. 

§ 1º As referidas medidas devem assegurar que as vítimas que decidam participar do 

processo de justiça restaurativa tenham acesso a serviços seguros e competentes, 

sujeitos pelo menos às seguintes condições: 

I – Os serviços de justiça restaurativa só serão utilizados no interesse da vítima, salvo por 

questões de segurança, e terão como base o consentimento livre e esclarecido da vítima, 

que pode revogá-lo a qualquer momento; 

II – Antes de aceitar participar do processo de justiça restaurativa, a vítima deverá receber 

informações completas e imparciais sobre o processo e sobre os seus resultados 

potenciais, bem como informações sobre as de supervisão da aplicação de um eventual 

acordo; 

III – O autor do crime deverá tomar conhecimento dos elementos essenciais do processo; 
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IV – O acordo será concluído a título voluntário e poderá ser tido em conta em qualquer 

processo penal ulterior; 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Dada a complexidade de algumas das questões afetas à Justiça Restaurativa, 
parece oportuno que seja adotada uma certa cautela nas previsões de cunho 
restaurativo, sendo necessária a observância das características essenciais do 
instituto, analisadas sempre sob a ótica de todas as partes envolvidas. 

V – As discussões não públicas no quadro de processos de justiça  restaurativa serão 

confidenciais e o seu teor não será posteriormente divulgado, salvo com o acordo das 

partes ou por razões de reconhecido interesse público; 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• As expressões “não públicas”; “confidenciais” e “não serão posteriormente 
divulgadas”, numa análise global do dispositivo, parecem dar ensejo a um vício de 
redundância. 

Art. 44 É dever do Estado facilitar o envio dos processos e das investigações aos 

serviços de justiça restaurativa, através do estabelecimento de procedimentos ou 

diretrizes sobre as condições de envio, conforme determinação legal específica. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Dada a complexidade de algumas das questões afetas à Justiça Restaurativa, 
parece oportuno que seja adotada uma certa cautela nas previsões de cunho 
restaurativo, sendo necessária a observância das características essenciais do 
instituto, analisadas sempre sob a ótica de todas as partes envolvidas. Neste 
sentido, a previsão de referencias legislativas esparsas a respeito da “justiça 
restaurativa”, sem uma exaustiva regulamentação do tema, poderá interferir 
diretamente na violação de características principiológicas deste instituto. 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITO A PROTEÇÃO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES PENAIS 

 

Art. 45 Durante as investigações penais, deverá ser observado que: 
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I – As inquirições das vítimas decorram sem atrasos injustificados após a apresentação 

da notícia de um crime às autoridades competentes;  

II – O número de inquirições das vítimas seja reduzido ao mínimo, e sejam realizadas 

apenas em caso de estrita necessidade para efeitos da investigação penal; 

III – As vítimas possam ser acompanhadas em seu depoimento pelo seu representante 

legal e por uma pessoa da sua escolha, salvo decisão fundamentada em contrário; 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Tal como já referido nos comentários ao art. 18, este inciso conflita com as 
disposições daquele artigo, pois não estabelece: (i) se a possibilidade da vítima se 
ver acompanhada é restrita somente ao primeiro contato com as autoridades 
competentes; (ii) se este “depoimento” diz respeito a todos os atos de oitiva da 
vítima, ou somente ao ato judicial; (iii) se a vítima pode estar acompanhada de 
seu representante legal e mais uma pessoa de sua escolha (conforme sugere o 
art. 45), ou se deve haver apenas um acompanhante (conforme sugere o art. 18); 
e (iv) quais seriam os critérios utilizados para indeferir, fundamentadamente, a 
possibilidade da vítima se ver acompanhada. 

• Ademais, identifica-se que a redação pode ensejar a dúvida acerca do emprego 
técnico da expressão “representante”, delimitando a aplicação do dispositivo aos 
casos em que a vítima seja absolutamente incapaz, conforme conceito técnico-
civil desta expressão. 

IV – Os exames médicos sejam reduzidos ao mínimo e sejam realizados apenas em caso 

de estrita necessidade para efeitos do processo penal. 

 

CAPÍTULO V 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS VÍTIMAS PARA IDENTIFICAR AS SUAS 

NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO 

 

Art. 46 É dever do Estado a realização de avaliação adequada e individual das vítimas, 

de acordo com os procedimentos nacionais, para identificar as suas necessidades 

específicas de proteção e para determinar se e em que medida elas poderão se beneficiar 

de medidas especiais durante o processo penal, nos termos dos Capítulos VI e VII, 
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devido à sua particular vulnerabilidade à vitimização secundária e repetida, à intimidação 

e à retaliação. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• A inexistência de previsão do ente responsável por esta avaliação poderá receber 
esta previsão como norma programática e colocar em risco sua concretização. 

Art. 47 A avaliação individual deve, em especial, ter em conta:  

I – As características pessoais da vítima; 

II – O tipo e a natureza do crime; e  

III – As circunstâncias do crime. 

Art. 48 No contexto da avaliação individual, deve ser dada particular atenção às vítimas 

que tenham sofrido danos consideráveis devido à gravidade do crime; às vítimas de crime 

cometido por motivos de preconceito ou discriminação suscetíveis de estar 

particularmente relacionados com as suas características pessoais; às vítimas cuja 

relação e dependência face ao autor do crime as tornem particularmente vulneráveis. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Buscando maior claridade na redação do dispositivo, sugere-se a existência de 
um caput que preveja a norma geral, trasladando as hipóteses apresentadas para 
incisos específicos. 

Art. 49 Devem ser devidamente consideradas, neste contexto, as vítimas de terrorismo, 

criminalidade organizada, tráfico de seres humanos, violência baseada no gênero, 

violência em relações de intimidade, violência sexual, exploração ou crimes de ódio, e as 

vítimas portadoras de necessidades especiais. 

Art. 50 Para efeitos desta lei, presume-se que as vítimas crianças, adolescentes e idosas 

têm necessidades específicas de proteção dada sua vulnerabilidade à vitimização 

secundária e repetida, à intimidação e à retaliação. 

Art. 51 A fim de determinar se e em que medida poderão se beneficiar das medidas 

especiais previstas nos Capítulos VI e VII, deverá ser feita avaliação individual das 

crianças e dos adolescentes vítimas nos termos do art. 47. 
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Art. 52 O grau da avaliação individual poderá variar em função gravidade do crime e do 

nível dos danos aparentes sofridos pela vítima. 

Art. 53 As avaliações individuais deverão ser feitas em estreita  associação com a vítima 

e deverão ter em conta a sua vontade, inclusive  quando não pretendam se beneficiar 

das medidas especiais previstas nos Capítulos VI e VII. 

Art. 54 Se os elementos que formam a base da avaliação individual se alterarem 

significativamente, o Estado deverá assegurar que a avaliação seja atualizada ao longo 

do processo penal. 

 

CAPÍTULO VI 

DIREITO A PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE 

PROTEÇÃO DURANTE O PROCESSO PENAL 

 

Art. 55 É dever do Estado assegurar que as vítimas com necessidades específicas de 

proteção se beneficiem de medidas especiais identificadas em resultado de uma 

avaliação individual realizada nos termos do artigo 47. 

Art. 56 As medidas especiais previstas na sequência da avaliação individual podem não 

ser disponibilizadas caso seja impossível sua realização devido a problemas operacionais 

ou práticos, ou caso seja urgente a inquirição da vítima, sendo prejudicial à tramitação do 

processo a sua não realização. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Parece oportuno que seja reavaliada a conveniência de inclusão desta disposição 
da forma como apresentada. Isto porque, a utilização de uma fórmula aberta 
poderá dar ensejo a inaplicabilidade de várias das disposições previstas neste Ato 
Nacional, comprometendo boa parte de sua efetividade. 

Art. 57 As vítimas com necessidades específicas de proteção identificadas nos termos do 

artigo 47 se beneficiarão das seguintes medidas durante a investigação penal: 

I – As inquirições à vítima devem ser realizadas em instalações concebidas ou adaptadas 

para o efeito; 
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II – As inquirições à vítima devem ser realizadas por profissionais qualificados para o 

efeito ou com a sua assistência; 

III – As inquirições à vítima devem ser realizadas, preferencialmente, pelas mesmas 

pessoas, salvo se tal for contrário à boa administração da justiça; 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Ao que parece, a parte final do dispositivo procura ressalvar situações que podem 
excepcionar a regra. Dada a amplitude e abstração da expressão “boa 
administração da justiça”, sugere-se seja ela substituída por “às diretrizes deste 
Diploma”.  

Art. 58 As vítimas com necessidades específicas de proteção identificadas nos termos do 

artigo 47 se beneficiarão das seguintes medidas durante o processo penal: 

I – O contato visual entre a vítima e o autor do crime deverá ser evitado, especialmente 

durante os depoimentos, devendo estes serem realizados preferencialmente com auxílio 

de instrumentos tecnológicos; 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Reitera-se, aqui, o quanto referido a título de comentário do artigo 25 do presente 
Projeto de Lei. 

II – Dar-se-á preferência a realização da audiência a portas fechadas quando do 

depoimento da vítima, caso esta solicite, restringindo a presença de terceiros e do próprio 

acusado. 

 

CAPÍTULO VII 

DIREITO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES VÍTIMAS A PROTEÇÃO DURANTE 

O PROCESSO PENAL 

 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Tomando-se por referencia o título do Capítulo anterior, tem-se a impressão de 
que houve indevida manutenção da parte final do título deste Capítulo (a proteção 
durante o processo penal) 
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Art. 59 É direito da vítima criança ou adolescente que: 

I – As inquirições da vítima em investigação penal sejam gravadas em vídeos, que 

poderão ser usados como prova em processo penal. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Reporta-se, aqui, aos comentários contidos no artigo 6º deste texto legislativo. 

II – Seja designado pelas autoridades competentes representantes especial à vítima, no 

caso em que esta esteja separada ou desacompanhada de sua família, ou no caso de 

haver conflito de interesses entre os titulares da responsabilidade parental e a mesma. 

Art. 60 Presume-se não ser maior de idade a vítima que cuja idade não pode ser 

identificada e que assim aparente ser. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Dadas as consequências restritivas aos direitos do réu que poderão decorrer 
desta presunção de menoridade da vítima, sugere-se seja repensada sua 
redação, sob pena de dar ensejo a questionamentos afetos à constitucionalidade 
do dispositivo. 

 
TÍTULO IV  

DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

CAPÍTULO I 

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

Art. 61 As autoridades e os profissionais encarregados de realizar contatos com as 

vítimas deverão receber formação geral e especializada de nível adequado a esse 

contato, a fim de se qualificarem ao tratamento profissional e não discriminatório das 

vítimas. 
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CAPÍTULO II 

DO PORTAL DA VÍTIMA 

 

Art. 62 Para a fiel execução de suas obrigações, o Estado deverá criar o Portal da Vítima, 

para acesso, consulta e alerta às vítimas de seus direitos, dados, informações quanto ao 

processo e medidas de proteção. 

Art. 63 O Portal deverá disponibilizar, dentre outras, informações como: 

I – O número, a localização, os andamentos e as movimentações dos procedimentos e 

dos processos referente ao crime sofrido; 

II – Toda e qualquer decisão judicial referente ao caso; 

III – As medidas de proteção às quais tem direito a vítima; 

IV – Demais informações indicadas no artigo 12 desta Lei. 

Art. 64 A vítima ou, se for o caso, os familiares poderão ser responsabilizados cível e 

criminalmente pela divulgação ou uso indevido das informações confidenciais 

disponibilizadas no Portal. 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Ao que parece, o risco de divulgação indevida de informações processuais 
sigilosas poderá ser reduzido na medida em que haja uma delimitação das 
próprias informações fornecidas às vítimas, comunicando-as, por exemplo, 
somente do dispositivo das decisões, restringindo, enfim, as hipóteses de 
“informações” às quais a vítima terá acesso de acordo com aquilo que é 
estritamente necessário para seu acompanhamento processual. 

 

CAPÍTULO III 

 CUSTEIO 

 

Art. 65 O funcionamento do sistema implementado por esta Lei será custeado com 

recursos provenientes de fundo a ser criado por Lei específica. 
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CAPÍTULO IV 
 

Art. 66 O artigo 28 da Lei Nº 3.689 de 1941, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 28 No caso de promoção de arquivamento do inquérito policial  por parte do Ministério  

Público,  a  vítima  deverá  ser  intimada judicialmente para que, caso queira, interponha, no prazo 

de 30 dias, pedido de reexame ao Procurador-Geral, que oferecerá a denúncia, designará outro 

órgão do Ministério  Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só 

então estará o juiz obrigado a atender. 

§1º Se a promoção de arquivamento de investigação criminal for tomada em decorrência de 

pedido formulado pelo Procurador-Geral, o reexame pode ser feito por essa mesma autoridade.” 

Comentários CAOPCrim/MPPR: 

• Reporta-se, aqui, aos comentários contidos no artigo 42 deste texto legislativo. 

Art. 67 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Estas, em síntese, as sugestões que este Centro de Apoio Operacional 

tinha a apresentar em relação à proposta do presente Projeto de Lei. 
 

 

 

Equipe do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias Criminais, Júri e Execuções Penais do 
Ministério Público do Estado do Paraná 


