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RESUMO 

 

 

A assistência estatal da qual necessitam e fazem jus as vítimas diretas e indiretas de 

crimes violentos é o objeto central de análise desse trabalho. Esse direito se desdobra 

em diversas modalidades, notadamente médica, psicológica, social, jurídica, material e 

financeira, todas visando amparar o indivíduo ofendido da melhor forma possível. Para 

melhor compreensão do direito à assistência, previsto tanto na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 quanto na legislação infraconstitucional, 

utilizou-se como base o conhecimento construído pela vitimologia, com noções sobre 

quem é a vítima, as consequências a ela causadas pela conduta criminosa e 

potencializadas pelo Estado e pela sociedade, como também o que pode carecer para a 

sua recuperação. Analisou-se o espaço ocupado atualmente pelo ofendido na persecução 

penal por meio do exame das disposições legais existentes a seu respeito, a fim de 

entender se há efetivamente uma preocupação em retirá-lo do lugar de esquecimento no 

qual um dia se encontrou, reconhecendo seus direitos e garantindo meios para o seu 

exercício. Buscou-se, ainda, verificar em qual situação se encontram as vítimas de 

crimes violentos no âmbito das políticas públicas e se o Estado tem cumprido com o seu 

dever na ressocialização. Para tanto, realizou-se pesquisa teórica, com ênfase na análise 

bibliográfica e documental.  

 

Palavras-chave: Vítima. Vitimologia. Crimes violentos. Direito à assistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The state assistance that the direct and indirect victims of violent crimes need and are 

entitled to is the central object of analysis of this work. This right unfolds in several 

modalities, notably medical, psychological, social, legal, material and financial, all 

aiming to support the offended individual in the best possible way. For a better 

understanding of the right to assistance, foreseen both in the 1988 Constitution of the 

Federal Republic of Brazil and in the infraconstitutional legislation, the knowledge 

constructed by victimology was used as the basis, with notions about who is the victim, 

the consequences caused by criminal conduct and enhanced by the State and the society, 

as well as what may be needed for its recovery. The space currently occupied by the 

victim in criminal prosecution was analyzed by examining the existing legal provisions 

for it, in order to understand whether there is actually a concern to remove it from the 

place of forgetfulness in which it once found itself, by recognizing their rights and 

guaranteeing the means to exercise them. It was also sought to verify in which situation 

the victims of violent crimes are in the scope of public policies and if the State has 

fulfilled its duty to re-socializing them. For this purpose, theoretical research was 

carried out, with an emphasis on bibliographic and documentary analysis. 

 

Keywords: Victim. Victimology. Violent Crimes. Right to assistance.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Quando se pensa no fenômeno criminal, muito se fala sobre o crime e o 

criminoso, mas o que acontece com o indivíduo que foi por ele lesado? A vítima é parte 

fundamental para se chegar a uma análise completa desse fenômeno, uma vez que não 

existe crime sem um sujeito passivo, titular do bem jurídico protegido pela norma.  

Em grande parte dos crimes, o sujeito passivo é uma pessoa física, que suporta 

todos os danos físicos, psicológicos e materiais eventualmente causados pelo infrator, 

sendo eles mais severos em delitos praticados com violência ou grave ameaça.  

Em que pese a sua importância e o fato de ser a maior prejudicada pelo delito, 

durante muito tempo, a vítima permaneceu em situação de esquecimento por parte das 

ciências criminais e também do Estado, que tinham suas atenções voltadas apenas para 

o criminoso. 

 Somente a partir da década de 40, num contexto pós Segunda Guerra Mundial, 

que a vítima começou a despertar interesse científico, o que culminou na criação da 

vitimologia. Em decorrência do movimento em prol das vítimas, as legislações mundo 

afora começaram a passar por modificações a fim de incluí-la no processo penal, 

garantir-lhe direitos e criar políticas públicas assistenciais.  

Nesse sentido, a legislação brasileira passou por adaptação, inserindo 

dispositivos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), no 

Código Penal (CP) e no Código de Processo Penal (CPP), assim como criando leis 

especiais buscando conceder maior espaço para a vítima na resolução do conflito, 

facilitar a reparação do dano e estabelecer medidas preventivas, protetivas e 

assistenciais.  

Contudo, questiona-se se a atuação do Estado, por meio das modificações 

legislativas, tem sido suficiente para resgatar a dignidade das vítimas de crimes 

violentos e minimizar os danos deles decorrentes, bem como se ele tem adotado 

medidas no âmbito das políticas públicas com esse fim.  

Para tanto, considera-se o tratamento dispensado à vítima pelas instâncias 

formais de controle social ao busca ajuda, as medidas empregadas pelo Estado para 

ampará-la, a existência ou não de órgãos públicos prestando atendimento especializado 

e, mais importante, a posição que tem ocupado o ofendido na persecução penal.  
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Assim, o presente trabalho objetiva apresentar a situação em que essas vítimas 

se encontram no país, com base nas contribuições trazidas pela vitimologia, na 

investigação do lugar do ofendido na persecução penal e na análise da legislação e das 

políticas públicas existentes, tal e qual verificar eventual omissão estatal justamente em 

ampará-las, por meio da prestação de assistência.  

O tema é relevante diante do atual contexto nacional de altos índices de 

criminalidade, principalmente de crimes violentos, de falha estatal na prestação do 

serviço de segurança pública e também na justiça criminal, o que acaba por gerar um 

sentimento de impunidade e incredulidade nas instituições responsáveis pela aplicação 

da lei, cenário no qual discursos punitivos ganham força. 

A metodologia do presente trabalho se baseia numa pesquisa teórica com 

atenção especial à análise bibliográfica e documental, priorizando-se um estudo 

exploratório, visto que o problema ainda é pouco estudado. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada por meio do exame de livros, artigos científicos, dissertações e teses. Já a 

pesquisa documental se deu através de busca na legislação nacional, em alguns 

julgados, em sites institucionais, em documentos elaborados pela Organização das 

Nações Unidas, entre outros.  

O primeiro capítulo destina-se a expor noções gerais sobre a vítima, a 

vitimologia e o fenômeno da vitimização, tripé fundamental para a construção do 

trabalho. Primeiramente, apresenta-se a definição de vítima e o seu desenvolvimento ao 

longo da história. Em seguida, o capítulo trata da vitimologia, conceituando-a e 

apresentando a evolução dos seus estudos e finalidades. Por fim, aborda-se a 

vitimização e as suas três espécies. 

No segundo capítulo é exposto o papel que desempenha a vítima na persecução 

penal. Inicialmente, são analisadas as disposições do CPP referentes a ela, tanto na fase 

investigativa quanto durante o processo. Logo depois, são examinadas algumas leis 

especiais criadas justamente para sua tutela.  

Por último, o terceiro capítulo trata especificamente do direito das vítimas de 

crimes violentos à assistência multidisciplinar a ser disponibilizada pelo Estado. 

Explica-se em que consiste tal direito; a sua importância, considerando os custos e 

consequências da vitimização; e os fundamentos para a responsabilidade estatal na sua 

prestação.  

Na sequência, é mostrada a previsão constitucional e infraconstitucional do 

direito à assistência na legislação nacional e as problemáticas que a envolve. Ao final, 
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são apresentados meios pelos quais o poder público pode prestar a devida assistência à 

vítima, consistentes nos Programas de Assistência às Vítimas e nos Fundos Nacionais 

de Indenização.  
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2. NOÇÕES INICIAIS ACERCA DA VÍTIMA E DA VITIMOLOGIA 

 

 

Para o presente trabalho, optou-se por realizar um recorte quanto às vítimas de 

crimes violentos, aqui entendidos como aqueles intencionais, cometidos em desfavor da 

pessoa ou de seu patrimônio, que atentem contra a sua vida, integridade física, 

integridade psíquica, liberdade ou dignidade sexual, e que não causem somente 

prejuízos patrimoniais. São exemplos os crimes de homicídio, lesão corporal, sequestro, 

cárcere privado, roubo, latrocínio, extorsão, estupro, entre outros.  

Essa escolha levou em consideração não só os significativos prejuízos que 

esses delitos podem causar ao ofendido e aos indivíduos próximos dele, mas também o 

maior impacto provocado na sociedade. 

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, p. 27), somente no primeiro 

semestre de 2020, 25.712 indivíduos sofreram Mortes Violentas Intencionais
1
, o que 

representa um crescimento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

O número de vítimas de crimes violentos no país é ainda maior, considerando 

os demais delitos não incluídos nessa categoria, como os crimes sexuais, os crimes 

patrimoniais não letais, os crimes contra a integridade física sem resultado morte, entre 

outros. Além disso, não se pode esquecer os delitos que sequer chegam ao 

conhecimento das autoridades. 

O presente capítulo, em que pese o recorte apontado, traz aspectos iniciais 

sobre as vítimas em geral, o seu estudo e o fenômeno a que estão sujeitas, importantes 

também à compreensão de vítimas específicas. 

 

2.1. VÍTIMA: DEFINIÇÃO E DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO  

 

Diversas são as definições trazidas pelos estudiosos para o termo “vítima”, a 

depender do enfoque escolhido. Duas palavras latinas são apontadas como originárias 

de “vítima”: victima e vincire. A primeira significa “a pessoa ou animal sacrificado ou 

que se destinaria a um sacrifício” (PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 86), enquanto a 

                                                 
1
 “A categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI) corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, 

latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e 

fora” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, p. 19).  
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segunda é um verbo cujo sentido é de “atar ou amarrar, vez que o animal ou a pessoa a 

ser sacrificado após uma vitória era amarrado” (JORGE, 2002, p. 35). 

No sentido jurídico-penal, define Kosovski (2014, p. 27) a vítima como 

“aquele que sofre a ação ou omissão do autor do delito (sujeito ativo, agente)”.  

Normalmente, os vocábulos “vítima”, “ofendido” e “lesado” são empregados como 

sinônimos, contudo, Piedade Júnior (1993, p. 184) traz diferenciação entendida pelo 

autor como tecnicamente mais adequada, que varia de acordo com o tipo penal sofrido. 

Assim, “vítima” deve ser empregada para os crimes contra a pessoa, “ofendido” para os 

crimes contra a honra e “lesado” para os crimes contra o patrimônio (PIEDADE 

JÚNIOR, 1993, p. 184).  

Cabe tratar, ainda, da utilização da expressão “sujeito passivo”, que também é 

empregada para se referir à vítima, contudo, possui significado mais abrangente. 

Tradicionalmente, os autores apontam a existência de dois tipos de sujeito passivo: o 

constante ou formal, e eventual ou material. O primeiro refere-se somente ao Estado, 

como “titular do mandamento proibitivo”, e o segundo, à pessoa física ou jurídica ou ao 

Estado na condição de “titular do bem ou interesse lesado” (PIEDADE JÚNIOR, 1993, 

p. 94).  

Merece destaque o conceito de vítima trazido por Burke (2019, p. 25-26), que 

não só é mais completo que os acima apresentados, como também contempla aspectos 

penais e processuais penais: 

 

 

Vítimas de crimes, portanto, num viés moderno-vitimológico, é o grupo de 

indivíduos, pessoas físicas ou jurídicas, detentoras de direitos e garantias 

fundamentais, sujeitos passivos do conflito penal, que sofrem prejuízos em 

seus bens jurídicos essenciais, por uma conduta comissiva ou omissiva 

prevista na lei penal como delituosa, bem como são partes na relação 

processual penal
2
, sempre com interesse informativo sobre os atos 

processuais e assistencial, bem como integrante – quando interessado – do 

polo ativo da relação processual na ação penal privada na condição de 

querelante e, na ação penal pública, como assistente de acusação, ou titular, – 

de forma subsidiária – nos casos de inércia do Ministério Público. 

 

 

                                                 
2
 O entendimento da vítima como parte da relação processual penal, apresentado pelo autor, ainda é 

minoritário. Justifica Burke (2019, p. 29) que o ofendido é parte por “ter poderes de atuação e, pelo 

menos no plano teórico, ser dotada de protagonismo sobre os rumos do processo”. Como será 

demonstrado no capítulo seguinte, a atuação da vítima no processo é bem limitada e, em grande parte 

dos crimes, não possui poder decisório. Portanto, nesse ponto específico, divergindo do autor e em 

consonância com o entendimento majoritário, entende-se que o ofendido só é parte quando se habilita 

como assistente da acusação ou na ação penal privada.   
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Atualmente, a definição mais aceita e que, de certa forma, tenta uniformizar os 

entendimentos, é a adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Declaração 

dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de 

Poder:  

 

 

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 conseqüência de atos ou 

de omissões violadores das leis penais em vigor num Estado membro, 

incluindo as que proíbem o abuso de poder (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1985). 

 

 

É evidente o caráter protetivo dessa normatização, que demonstra uma maior 

preocupação em amparar o indivíduo lesado do que em punir o seu ofensor, 

considerando a previsão da primeira parte do item 2, segundo a qual a condição de 

vítima independe da identificação, da prisão, da sujeição a processo e da condenação do 

autor do crime, como também da relação de parentesco entre os dois (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985).  

Além disso, entendendo que as consequências do crime podem não se limitar 

aos sujeitos diretamente ofendidos, na segunda parte do mesmo item é feita ressalva de 

que o termo “vítima” também inclui “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” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985).  

A compreensão dos familiares como vítimas do delito é adotada por diversos 

autores
3
. Para Burke (2019, p. 37-39), o sistema jurídico brasileiro considera que os 

prejuízos decorrentes do delito são capazes de atingi-los, o que pode ser extraído dos 

dispositivos legais que estabelecem a possibilidade de receberem assistência do poder 

público (art. 245, da CRFB/88), oferecerem queixa ou prosseguirem na ação (art. 100, § 

4º, do CP) e intervirem como assistente do Ministério Público (art. 268, do CPP). 

Assim, esses indivíduos também estariam incluídos no âmbito de abrangência do termo.    

                                                 
3
 Nesse sentido, Câmara (2008, p. 77) e Maia Neto (2014, p. 60). É também o entendimento adotado pela 

Diretiva 2012/29/EU do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, no art. 1º, “a”, “ii” 

(UNIÃO EUROPEIA, 2012). Esse diploma legal é responsável por estabelecer normas mínimas 

relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas na criminalidade, aos países membros e, apesar 

de não ser aplicável ao Brasil, pode servir de inspiração para uma construção adequada do conceito.  
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Importante mencionar que a definição de “vítima” apresentada pela vitimologia 

é a mais ampla, contemplando “toda pessoa física ou jurídica e ente coletivo 

prejudicado por ação ou omissão humana que constitua infração penal, ou não, desde 

que este ato seja uma agressão a um direito seu fundamental” (JORGE, 2002, p. 36-37).  

Nesse sentido, Manzanera (2002, p. 25, tradução nossa)
4
 define como vítima 

“toda pessoa que sofra um dano por ação ou omissão própria ou alheia ou por causa 

fortuita”. Em outros termos, pode-se dizer que existe a vítima penal ou criminal, que 

tem um bem jurídico penalmente tutelado violado, e a vítima geral, prejudicada por ato 

ilícito não tipificado como crime, atos políticos, acidentes naturais e, até mesmo, por 

conduta própria (“vítimas de si mesmos”) (PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 91-93).  

Em que pese as consideráveis pontuações, para fins do presente trabalho, os 

termos “vítima”, “ofendido” e “lesado” serão empregados como sinônimos, tendo em 

vista que a própria legislação penal e processual as utiliza “sem critério rígido” 

(OLIVEIRA, 1999, p. 79). Ainda, o sujeito passivo aqui estudado será apenas o 

eventual ou material, especificamente, a pessoa física.  

Além disso, considerando a definição trazida pela Resolução 40/34 da 

Organização das Nações Unidas, serão denominadas vítimas diretas os indivíduos 

titulares do interesse protegido penalmente e que sofrem imediatamente com as 

consequências do delito. Já os indivíduos que sofrem de forma mediata com o ato ilícito 

penal, como os familiares da vítima direta, serão chamados de vítimas indiretas 

(CÂMARA, 2008, p. 77). 

Para compreender como ofendido chegou ao seu estágio de concepção atual na 

ciência jurídica, no sistema de justiça criminal ou no âmbito das políticas públicas, faz-

se necessário analisar sua história. Ela, tradicionalmente, é sistematizada em três fases: 

protagonismo, neutralização e redescobrimento. 

A fase de protagonismo da vítima, conhecida também como Idade de Ouro, é 

dividida por Lauro Gomes (2012, p. 13) em dois períodos, quais sejam, vingança 

privada e justiça privada, cada uma com suas particularidades. Na primeira, o ofendido, 

seus familiares ou sua tribo eram os responsáveis pela punição do ofensor, que ocorria 

de forma ilimitada, desproporcional e muitas vezes se estendia também ao seu grupo, 

realizando verdadeira vingança de sangue (CÂMARA, 2008, p. 24-26; GOMES, L., 

2012, p. 13). 

                                                 
4 “a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión propia o ajena, o por causa fortuita”. 
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A fase da justiça privada é momento posterior de evolução, em que se buscou 

limitar a vingança imoderada, “baseando-se, especialmente, na proporcionalidade entre 

a agressão e a retribuição da vítima, possibilitando, inclusive, a reparação do dano” 

(GOMES, L., 2012, p. 13). Nesse momento é que surgem legislações de significativo 

valor histórico, como a Lei do Talião, considerada “embrião do princípio da 

proporcionalidade”, o Código de Hamurabi, o Código de Manu, o Pentateuco e a Lei 

das XII Tábuas (JORGE, 2002, p. 26). 

A fase de neutralização da vítima, que tem início na Idade Média e se 

consolida com a formação dos Estados Modernos (JORGE, 2002, p. 28), tem como 

característica a assunção pelo Estado do “controle absoluto do jus puniendi, 

convertendo-se no exclusivo detentor do monopólio da reação penal” (OLIVEIRA, 

1999, p. 33). 

O conflito penal que antes era entre a vítima e o criminoso, cabendo a ela papel 

determinante em sua resolução, passa a ser entre o Estado e o infrator, visto que o crime 

se torna uma “ofensa à boa ordem social” (JORGE, 2002, p. 28). Ocorre uma 

modificação na função exercida pelo ofendido, que passa a ser de mero denunciante ou 

testemunha, enquanto o procurador se torna o responsável pela persecução (JORGE, 

2002, p. 28). Assim, como destaca Oliveira (1999, p. 60), “a persecução penal e a 

imposição das sanções não dependiam mais da iniciativa e nem pretendiam atender aos 

interesses da vítima”.   

Com os abusos cometidos pelo Estado, aplicando penas de forma totalmente 

desproporcional e infringindo intenso sofrimento físico ao criminoso, os estudiosos 

focaram suas atenções nele, buscando a humanização das penas e a limitação do poder 

punitivo estatal (GOMES, L., 2012, p. 15-16), permanecendo, por bom tempo, 

indiferentes a figura do ofendido, como bem destaca Piedade Júnior (1993, p. 68): 

 

 

[...] a vítima ficou em toda a história do desenvolvimento das ciências e dos 

costumes inteiramente marginalizada. Ela, quando muito, foi considerada 

como sujeito passivo de um processo, mas nunca como agente desse mesmo 

processo.
5
 

                                                 
5
 No tocante à criminologia, imperioso destacar consideração feita por Oliveira (1999, p. 53) de que “a 

vítima nunca foi objeto central de preocupação, de atenção ou de estudo”. A autora traça histórico do 

desenvolvimento de campo de estudo, apontando que quando a Escola Clássica surgiu, o objeto de 

análise era o crime e, posteriormente, com a Escola Positivista, passou a ser o criminoso (OLIVEIRA, 

1999, p. 40). Ressalta que Garófalo teria tratado da reparação do dano, contudo “não incluiu a vítima e 

tampouco o faz quando busca a explicação do crime” (OLIVEIRA, 1999, p. 39). A partir das primeiras 

décadas do século XX, começam a surgir as teorias sociológicas para crime, todavia, somente na década 

de 80 é que objeto da criminologia é ampliado, incluindo a vítima (OLIVEIRA, 1999, p.  61).  



18 

 

 

 

Os estudiosos tentam explicar, das mais diversas maneiras, o porquê de o 

ofendido ter sido relegado, sendo apontada como principal razão justamente por fim a 

vingança, a fim de providenciar uma resposta racional ao crime. Nesse sentido, explica 

Oliveira (1999, p. 55): 

 

 

A concepção quase intuitiva (não necessariamente correta) de que a vítima 

deseja vingança, deseja o sofrimento daquele que a fez sofrer, gera uma 

expectativa de neutralização da vítima a fim de que não se converta, ela 

própria, em autora de um crime através de uma reação passional. 

 

 

Além disso, Jorge (2002, p. 30) apresenta uma explicação de cunho econômico 

para a marginalização da vítima, que parece uma das mais plausíveis, segundo a qual a 

assunção do poder punitivo pelo Estado era “lucrativa e conveniente”, uma vez que ele 

era o responsável por “arrecadar os recursos provenientes do confisco e das multas”.  

Não menos importantes são as razões de cunho psicológico para 

marginalização do ofendido, apresentadas por Manzanera (2002, p. 11-12), quais sejam, 

o medo do criminoso e a identificação com ele. Comparando o infrator a uma fera 

selvagem e a vítima com um cordeiro, explica o autor que o primeiro, por causar temor, 

acaba atraindo a atenção (MANZANERA, 2002, p. 11). Nesse sentido, complementa 

Oliveira (1999, p. 55): 

 

 

Se à vítima corresponde a representação psicológica da derrota, da 

passividade, da fragilidade, do medo, é, em suma “the loser”. Ao criminoso, 

por outro lado, corresponderia a imagem da ousadia, da força, da 

agressividade, do dominador.  

 

 

Ao mesmo tempo em que existiria uma identificação com o criminoso, ainda 

que inconsciente, pela ousadia em realizar o que muitos desejam, mas não tem coragem 

(MANZANERA, 2002, p. 12), também haveria “uma repulsa geral inconsciente à 

identificação com a vítima” (OLIVEIRA, 1999, p. 55). Ninguém quer se encontrar na 

mesma situação de sofrimento e prejuízo do ofendido.  

Destaca-se, ainda, que a curiosidade despertada pelo criminoso é verificada na 

quantidade de filmes e séries sobre serial killers e outros infratores que ganharam 

notoriedade, enquanto pouco se fala sobre as suas vítimas.  

A última fase apontada pelos autores, chamada de redescobrimento da vítima, 

somente teve início após a Segunda Guerra Mundial, em virtude da “aterradora 
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macrovitimização resultante do holocausto judeu, bem como ainda, pelo aumento 

geométrico da criminalidade urbana” (CÂMARA, 2008, p. 65).  

Diante de cenário tão desastroso, as atenções que estavam voltadas para o 

infrator, direcionaram-se para o ofendido. Na verdade, nesse período tem início não só 

um movimento vitimológico, mas um movimento pela defesa de direitos humanos em 

geral, com a elaboração de tratados e convênios internacionais (JORGE, 2002, p. 31-

32). 

Em decorrência dessa preocupação com a vítima é que surge a vitimologia, que 

tem como um de seus fundadores o professor, pesquisador e advogado judeu Benjamin 

Mendelsohn (PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 73). Dentre os diversos marcos desse campo 

de estudo, destacam-se a conferência organizada pelo professor em 1947, na cidade de 

Bucareste, intitulada “Um Horizonte Novo na Ciência Bio-Psico-Social: a Vitimologia”, 

como também o lançamento da sua obra “A Vitimologia”, em 1956 (PIEDADE 

JÚNIOR, 1993, p. 74). 

Outro autor apontado como um dos tratadistas da Vitimologia é Hans Von 

Hentig que, em 1948, publicou a obra “The Criminal and His Victim”, em que “assinala 

a importância da relação vitima-delinquente para a gênese do fato criminoso” 

(PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 75). 

O interesse por esse novo campo de estudo foi crescendo e “em meados da 

década de 70 o movimento vitimológico ganha corpo e substância” (JORGE, 2002, p. 

32). Em 1973, em Jerusalém, aconteceu o Primeiro Simpósio Internacional de 

Vitimologia e, em 1979, no Terceiro Simpósio Internacional de Vitimologia, foi 

fundada a Sociedade Internacional de Vitimologia (World Society of Victimology) 

(PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 132; 135-136). 

Em 1985, foi aprovada a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça 

Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas, constante em sua Resolução 40/34. Esse documento 

internacional pode ser considerado um marco na tutela das vítimas, por reconhecer a 

situação de marginalização em que se encontravam, considerando os prejuízos por elas 

sofridos e o fato de que seus direitos não eram devidamente reconhecidos, bem como 

por representar a vontade da comunidade internacional de colocá-las em posição de 

sujeito de direitos, que merecem atenção e respeito à sua dignidade, assim como os 

criminosos. 
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A mencionada declaração, que objetiva “ajudar os Governos e a comunidade 

internacional nos esforços desenvolvidos, no sentido de fazer justiça às vítimas da 

criminalidade e de abuso de poder e no sentido de lhes proporcionar a necessária 

assistência”, é divida em duas partes, uma tratando das vítimas da criminalidade e outra 

das vítimas de abuso de poder (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985). 

No tocante à vítima criminal, objeto de estudo do presente trabalho, o 

documento, além de defini-la, estabelece o seu direito de acesso à justiça e de receber 

tratamento equitativo (itens 4 a 7); de ser reparada pelo criminoso (itens 8 a 11); de 

receber indenização subsidiária do Estado (itens 12 e 13); e aos serviços assistenciais 

(itens 14 a 17) (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985). 

O Brasil não ficou alheio a esse novo ramo de estudo, sendo salientado por 

Oliveira (1999, p. 71) o pioneirismo de Edgard de Moura Bittencourt que, em 1971, 

lançou a obra “Vítima”. Com o interesse pelo tema crescendo, ocorreu a fundação da 

Sociedade Brasileira de Vitimologia e realização do VII Simpósio Internacional de 

Vitimologia, na cidade do Rio de Janeiro, em 1991 (PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 137; 

153).  

A legislação nacional, influenciada pela vitimologia, passou por diversas 

modificações. Destaca-se a Lei federal nº 7.209/1984, responsável pela inserção do 

“comportamento da vítima” às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
6
 e de outros 

dispositivos importantes à reparação do dano (OLIVEIRA, 1999, p. 156).
7
 

Além disso, a própria CRFB/88 conta com previsão sobre a vítima, firmada no 

art. 245: “A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará 

assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, 

sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito”. 

Não obstante a importância dos dispositivos supracitados, foi a Lei federal nº 

9.099/1995 que “representou a introdução da questão vitimológica no direito penal 

brasileiro” (OLIVEIRA, 1999, p. 158), preocupando-se prioritariamente com a 

satisfação da vítima e possibilitando, inclusive, a composição de danos entre ela e o 

infrator.  

                                                 
6
 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da 

vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:  
7
 Nesse sentido, foram inseridos/modificados os seguintes dispositivos do CP: art. 9º; art. 16, art. 65, III, 

b; art. 78, § 2º; art. 81, II; art. 83, IV; art. 91, I; e art. 94, III.  A autora Oliveira (1999, p. 153) também 

menciona que as reformas penais trazidas pelas Leis federais nºs 8.072/1990, 8.930/1994 e 9.426/1996 

possuem preocupação vitimológica. 
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Posteriormente, surgiram outros diplomas legais, notadamente o Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503/1997), a Lei federal nº 9.605/1998 e a Lei 

federal nº 9.714/1998, proporcionando novos meios para a reparação do dano 

(OLIVEIRA, 1999, p. 157-158). Através delas, foram instituídas, respectivamente, a 

multa reparatória
8
; a pena de prestação pecuniária para crimes ambientais

9
 e a atenuante 

do arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano
10

; e a 

pena de prestação pecuniária no CP
11

.  

No tocante à proteção à vítima, em 1999, foi promulgada a Lei federal nº 

9.807, que disciplina os Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. 

Além disso, surgiram leis tutelando ofendidos em maior situação de vulnerabilidade 

devido à idade e ao gênero, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal nº 

8.069/1990), o Estatuto do Idoso (Lei federal nº 10.741/2003), a Lei Maria da Penha 

(Lei federal nº 11.340/2006).  

As mais significativas alterações na legislação processual penal referentes à 

vítima, todavia, surgiram somente em 2008, com a promulgação das Leis federais nºs 

11.690/2008 e 11.719/2008. A primeira foi responsável pela modificação do título do 

Capítulo V do CPP, de “Das perguntas ao ofendido” para “Do ofendido” (BARROS; 

SARAIVA, [2013?], p. 1), e também pela consagração de alguns direitos às vítimas a 

partir do § 2º do art. 201 do mesmo diploma legal: 

 

 

As inovações do art. 201 estão atreladas ao conceito mor de proteção à 

dignidade da pessoa humana, e dos direitos inerentes a personalidade, quais 

sejam liberdade, integridade, imagem, honra, privacidade, desmembrando 

                                                 
8
 Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor 

da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código 

Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. 

§ 1º A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. 

§ 2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código Penal. 

§ 3º Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. 
9
 Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou 

privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior 

a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação 

civil a que for condenado o infrator. 
10

 Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: [...] 

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação 

significativa da degradação ambiental causada; 
11

 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos 

arts. 46, 47 e 48.  

§ 1
o
 A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a 

entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 

(um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será 

deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os 

beneficiários.  
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para outras garantias fundamentais como uma vida digna, como o direito de 

ir e vir, de ter sua intimidade preservada, de receber do Estado assistência 

sociopsicojurídica, inaugurando expressamente o que prega os estudos da 

Vitimologia moderna e buscando minimizar sobremaneira os efeitos do 

fenômeno da chamada vitimização secundária (BARROS; SARAIVA, 

[2013?], p. 2). 

 

 

 A Lei federal nº 11.719/2008, por sua vez, buscando também garantir o direito 

do ofendido à reparação do dano, inseriu o parágrafo único do art. 63
12

 e o inciso IV do 

art. 387
13

 do CPP, criando, assim, a possibilidade do juiz fixar um valor mínimo 

indenizatório já na sentença penal condenatória, sem excluir eventual liquidação.
14

  

Mais recentemente, foi promulgada a Lei federal nº 12.845/2013 disciplinando 

o atendimento obrigatório e integral a vítimas de violência sexual, bem como a Lei 

federal nº 13.431/2017 estabelecendo garantias às vítimas crianças e adolescentes e 

nova maneira de ser realizada a sua inquirição, chamada de “depoimento especial”.   

 

2.2. VITIMOLOGIA: CONCEITO, EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS E FINALIDADES 

 

A palavra “vitimologia” tem sua origem nos vocábulos victima e logos, sendo 

Mendelsohn apontado como o primeiro a utilizá-la, em sua obra “The origins of the 

Doctrine of Victimology” (KOSOVSKI, 2014, p. 27-28). 

Diversas são as definições de vitimologia trazidas pelos estudiosos, uma vez 

que não há um consenso sobre a sua autonomia científica. Um primeiro grupo considera 

a vitimologia um ramo da criminologia, já que a vítima também é um de seus objetos de 

estudo (MAZZUTTI, 2012, p. 85).
15

 Por outro lado, há posicionamento, reconhecendo a 

vitimologia como ciência independente, em virtude da ampliação de seu objeto para 

além das vítimas criminais (OLIVEIRA, 1999, p. 75).
16

 

Importante registrar a existência de terceiro entendimento que tenta encontrar 

um ponto de equilíbrio entre as duas correntes. Nesse sentido, Manzanera (2002, p. 38-

                                                 
12

 Parágrafo único.  Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo 

valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a 

apuração do dano efetivamente sofrido.                 
13

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

sofridos pelo ofendido;             
14

 Mais detalhes acerca das modificações realizadas por essas leis serão abordadas no Capítulo 3.  
15 

Câmara (2008, p. 73-74), Jiménez de Asúa, Henry Ellemberger, Fritz R. Paasch, Raul Goldstein 

(PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 124), entre outros. 
16

 Benjamin Mendelsohn, Israel Drapkin, Edmundo de Oliveira (PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 119; 122-

123), Separovic (MAZZUTTI, 2011, p. 51), Burke (2019, p. 71-75), entre outros.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/Ret/RetDel3689-41.doc#art387iv
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39) divide a vitimologia em duas vertentes: geral e criminológica, ocupando-se a 

primeira das vítimas em geral e a segunda da vítima penal.  

Para fins do presente trabalho, considera-se esse debate de pouca relevância, 

todavia, optou-se pelo seu compartilhamento devido aos posicionamentos expostos nas 

definições de “vitimologia”.  

Nesse sentido, Burke (2019, p. 75) expõe um conceito que, apesar de limitado 

a vítima criminal, contém objetivos modernos da vitimologia, razão pela qual merece 

destaque:  

 

 

[...] define-se a vitimologia como ciência autônoma voltada para o 

reconhecimento, tutela e promoção dos direitos e garantias dos ofendidos 

decorrentes de ato ilícito delituoso, através da criação de legislações e 

políticas públicas voltadas à dignidade das vítimas penais que lhe confiram 

protagonismo e relevância para se possibilitar a reconstrução de seus bens 

jurídicos violados pela infração penal. 

 

 

Por sua vez, Piedade Júnior (2005, p. 25), afastando-se o debate acerca da 

autonomia científica da vitimologia, apresenta definição englobando vitimizados por 

circunstâncias além da criminalidade:  

 

 

[...] cuida-se de uma ciência autônoma ou ramo da Criminologia, que tem 

como objetivos estudar a personalidade da vítima, sua gênese, seu 

comportamento, sua classificação doutrinária, sua eventual participação no 

evento contrário ao direito, o estudo de suas causas conscientes ou 

inconscientes, a implementação de mecanismos de prevenção, de defesa e 

proteção da vítima e do respectivo processo de reparação do dano sofrido por 

ela, em decorrência de um crime, de abuso de poder ou de qualquer outro ato 

ilícito, ou, até mesmo, de um acidente da natureza (PIEDADE JÚNIOR, 

2005, p. 98). 

 

 

Embora a vitimologia ainda seja um ramo de conhecimento recente, uma vez 

que surgiu em um contexto pós Segunda Guerra Mundial, já passou por consideráveis e 

positivas mudanças em sua abordagem e em suas finalidades.  

Com efeito, os primeiros estudos desenvolvidos por esse campo, explica 

Rodrigues (2012, p. 30), “tiveram por objeto temas relacionados ao papel da vítima na 

gênese do delito, a denominada vitimodogmática – ensejando tipologias de vítimas – e o 

estudo da relação entre vítima e ofensor (dupla penal)”.  

Os primeiros vitimólogos objetivavam encontrar fatores de risco nas vítimas, 

por meio do exame de seu comportamento e do seu perfil, o que veio a colaborar para a 
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ideia de que haveria uma contribuição delas para a conduta do infrator e para a 

ocorrência do delito (BURKE, 2019, p. 67).  

O conhecimento da “dupla-penal”, segundo Newton Fernandes e Valter 

Fernandes (2008, p. 482), é proveitoso ao “aferimento do dolo e da culpa do 

transgressor típico e, por igual, para a constatação de eventual responsabilidade da 

vítima ou de sua coadjuvação involuntária na eclosão criminosa”. 

Nesse sentido, os estudiosos claramente influenciados pela metodologia da 

criminologia, que desenvolvia classificações para os infratores, elaboraram também 

tipologias para as vítimas (SILVA, J. F., 2016, p. 52), destacando-se as concebidas 

pelos pioneiros Benjamin Mendelsohn e Hans von Hentig. 

O primeiro dividia as vítimas em cinco categorias, sintetizadas em três grupos, 

de acordo com o seu suposto grau de culpa para com o evento criminoso:  

 

 

1 – vítimas completamente inocentes, designadas vítimas ideais; 2 – vítimas 

menos culpadas do que o delinquente, chamadas de vítimas por ignorância; 3 

– vítimas tão culpadas como o delinquente chamadas de provocadoras; 4 – 

vítimas mais culpadas do que o delinquente, pseudovítimas; 5 – vítimas como 

únicas culpadas, categoria que integra o grupo das chamadas vítimas 

agressoras. Em decorrência dessa já clássica tipologia, Mendelson concluiu 

pela existência  de três grandes grupos de vítimas: 1 – vítima inocente ou 

ideal, uma vez que não teve a menor participação na produção do resultado; 2 

– vítima provocadora, imprudente, voluntária e ignorante, caracterizada pela 

evidente participação prestada aos fins queridos pelo agente, 3 –  vítima 

agressora, simuladora e imaginária, que na verdade, deve ser considerada 

como suposta vítima, uma vez que, na realidade deve ser tipificada como co-

autora do resultado querido pelo agente (PIEDADE JÚNIOR, 1993, p. 100).  

 

 

Já o pesquisador Hans Von Hentig, desenvolveu tipologia constituída por 

trezes grupos, de acordo com a predisposição que determinados indivíduos teriam para 

se tornarem vítimas, por reconhecer que a influência do vitimado no crime pode 

decorrer de “características ou posições sociais além do controle individual” 

(DOERNER; LAB, 2012, p. 4, tradução nossa)
17

: 

 

 

1 – os jovens; 2 – as mulheres; 3 – os idosos; 4 – os débeis e enfermos 

mentais; 5 – imigrantes; 6 – minorias; 7 – pessoas intelectualmente limitadas; 

8 – os depressivos; 9 – os gananciosos; 10 – os promíscuos; 11 – os solitários 

e de coração partido; 12 – os atormentadores; 13 – os bloqueados, excluídos e 

                                                 
17

 “characteristics or social positions beyond the control of the individual”.  
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agressivos (VON HENTIG,
18

 1948 apud DOENER; LAB, 2012, p. 5, 

tradução nossa).
19

 

 

 

A influência dessas classificações é perceptível no CP, na já mencionada 

análise do “comportamento da vítima” na fixação da pena base (art. 59), assim como 

nas previsões da violenta emoção como circunstância atenuante da pena
20

 e dos crimes 

de homicídio
21

e lesão corporal
22

 privilegiados, que remetem à noção de “vítima 

provocadora” (KUWAHARA, 2015, p. 188). Além disso, características pessoais do 

ofendido são avaliadas para a configuração ou não do tipo penal de estupro de 

vulnerável
23

 e, a legítima defesa
24

, causa excludente da ilicitude, relaciona-se a ideia de 

“vítima como única culpada” (KUWAHARA, 2015, p. 188).  

Os trabalhos iniciais da vitimologia são criticados por não considerarem pontos 

hoje entendidos de fundamental importância, como os prejuízos sofridos pelas vítimas e 

o seu empenho na superação do ato criminoso (DOERNER; LAB, 2012, p. 7). Além do 

mais, é evidente que a ideia da precipitação vitimal
25

, ao culpar o ofendido pelas 

decisões do próprio infrator, o sujeita a novo sofrimento além do já causado pelo delito 

(revitimização) (BURKE, 2019, p. 67).  

Essa concepção é extremamente perigosa especialmente quando se trata de 

vítimas de crimes sexuais, que já sofreram o inimaginável e, como aponta Oliveira 

(1999, p. 102), foi alvo de críticas do movimento feminista. É inadmissível tentar 

justificar, de qualquer forma, o comportamento do agressor com o fato da ofendida estar 

                                                 
18

 VON HENTIG, Hans. The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime. New 

Haven: Yale University Press, 1948.  
19 

“1 – the young , 2 – the female; 3 – the old; 4 – the mentally defective and deranged; 5 – immigrants; 6 

– minorities; 7 – dull normals; 8 – the depressed; 9 – the acquisitive; 10 – the wanton; 11 – the 

lonesome and the heartbroken; 12 – the tormentor; 13 – the blocked, exempted, or fighting” 
20

 Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

III - ter o agente: 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, 

ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; 
21

 Art. 121, § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou 

sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir 

a pena de um sexto a um terço. 
22

 Art. 129, § 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou 

sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir 

a pena de um sexto a um terço. 
23

 Art. 217-A, § 1
o
  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, 

por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.  
24

 Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: [...]  II - em legítima defesa;  
25

 “É expressão criada para descrever situações em que a vítima contribui amplamente para a ocorrência 

do crime, de modo que, sem a sua conduta precipitadora, o fato não teria ocorrido” (OLIVEIRA, 1999, 

p. 95).  
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no lugar errado e na hora errada, agir de forma “sugestiva”, vestir-se de forma 

“provocativa” ou até mesmo ter supostamente consentido e depois mudado de ideia.  

A tendência de responsabilizar a vítima pela ocorrência do delito, de acordo 

com Jorge (2002, p. 46), “confirma o posicionamento de que as atenções estão sempre 

voltadas para o autor do crime, no sentido de eximi-lo de culpa, sendo visto como 

exemplo de força e não de fracasso como é vista a vítima”.  

Extraem-se, ainda, de suas considerações, diversos problemas da análise da 

“culpa” do ofendido, dentre eles, a ampla subjetividade e relatividade das noções de 

“contribuir, colaborar ou provocar”, o que pode abrir espaço para arbitrariedade 

(JORGE, 2002, p. 46-47). É evidente, ainda, uma diferença no tratamento dispensado ao 

acusado e à vítima, visto que para a conduta do primeiro ser considerada criminosa, é 

realizada análise do dolo, sendo imprescindível voluntariedade, enquanto, o ofendido é 

responsabilizado independentemente dessa característica (JORGE, 2002, p. 47-48). 

Como solução, defende Jorge (2002, p. 48-49) que a “vulnerabilidade” seria o 

critério mais adequado para a elaboração de classificações, isto é, analisando-se 

características como gênero, idade, raça, orientação sexual, status social, entre outras 

diferenças. De certa forma, parte da classificação de Von Hentig, descrita acima, vai 

nesse sentido.  

Apesar das críticas, é forçoso reconhecer a importância que as tipologias 

tiveram à sua época para a estruturação da vitimologia, visto que “firmaram 

definitivamente a ideia de existência de uma relação entre o delinquente e a vítima que 

não poderia mais ser ignorada” (OLIVEIRA, 1999, p. 94). Registre-se, ainda, 

informação trazida por Piedade Júnior (1993, p. 99) de que “nos países onde a 

Vitimologia já apresenta significativo avanço científico, social e jurídico, o interesse 

pela tipologia da vítima passou a ocupar plano secundário”.   

Com o passar do tempo, a vitimologia mudou o seu enfoque, apoiando-se 

modernamente no “tripé: estudo e pesquisa; mudança da legislação; e assistência e 

proteção à vítima”, contribuindo cada um desses elementos “para uma nova visão do 

crime e de todo o sistema penal” (KOSOVSKI, 2005, p. 55-56).  

O estudo e a pesquisa da vítima, no entendimento de Jorge (2002, p. 43), serve 

“para a dimensionar e a conhecer melhor, enfocando o impacto do crime sobre a mesma 

[sic], além do estudo de seu comportamento, inclusive de sua participação na execução 

da infração”. O estudo vai muito além da analise da precipitação vitimal, interessando 
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também para identificar, de acordo com o delito sofrido, o “tipo de apoio” do qual pode 

carecer (JORGE, 2002, p. 43).  

Nesse sentido, é evidente que as necessidades de um indivíduo vitimizado por 

um crime patrimonial, sem emprego de violência ou grave ameaça, como um furto, 

serão diferentes de uma vítima de um crime de estupro, por exemplo. A última 

provavelmente necessitará de tratamento médico emergencial e acompanhamento 

psicológico para lidar com o trauma, enquanto o primeiro pode precisar, apenas, da 

reparação do dano.   

Quando se trata de pesquisa sobre o ofendido, existem as chamadas pesquisas 

de vitimização (em inglês: victimization surveys), que podem ser definidas como:  

 

 

[...] inquéritos sociais que tem por objetivo investigar – mediante inquirição 

de um dado universo de pessoas – suas eventuais experiências como vítimas 

de crime durante um período de tempo pré-estabelecido, com o propósito de 

descobrir os tipos e quantidade de delitos de que foram vítimas, indagando-

se-lhes igualmente, as razões que as terão levado a abdicarem da prerrogativa 

(como primeira linha de reação a deviance) de movimentarem as instâncias 

formais de controle (CÂMARA, 2008, p. 88). 

 

 

Essa modalidade de pesquisa surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, onde 

se encontra na quarta geração e se espalhou pelo mundo (DOERNER; LAB, 2012, p. 

25-26; 35), o que inclui o Brasil, cuja última “Pesquisa Nacional da Vitimização”, que 

se tem ciência, ocorreu em 2013 (SENASP; DATAFOLHA; CRISP, 2013). 

Com efeito, esses estudos servem à finalidade preventiva da vitimologia, 

buscando impedir novos “processos de vitimização” decorrentes do próprio delito 

(JORGE, 2002, p. 43), mas também os causados pelo próprio Estado, em decorrência do 

tratamento dispensado ao ofendido. A importância das pesquisas de vitimização é 

também salientada por Oliveira (1999, p. 105): 

 

 

Com certeza, as pesquisas de vitimização têm grandes méritos: desmistificam 

as estatísticas oficiais ao revelar dados mais próximos à realidade e fornecem 

informações preciosas na elaboração de políticas públicas de segurança, ao 

desvendar as áreas de risco e expor os sentimentos da população acerca, 

especialmente, da atuação da polícia. 

 

 

Em razão de nem todos os delitos serem denunciados, seja por medo, 

vergonha, opção pela preservação da intimidade, vínculo familiar ou amoroso com o 

agressor, ameaças, não reconhecimento como vítima, experiências anteriores negativas 

com o atendimento policial, entre outros; as pesquisas de vitimização desempenham 
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papel relevante para obtenção de índices mais legítimos acerca dos delitos, abrangendo 

a criminalidade oculta, entendida como o “contraste entre a criminalidade aparente que 

chega ao conhecimento do poder público e a criminalidade real que de fato ocorrem 

[sic] na sociedade” (BURKE, 2019, p. 92). 

A vitimologia também se dedica “ao acompanhamento da legislação no intuito 

de direcioná-la a uma maior valorização das vítimas através da garantia de seus 

direitos” (JORGE, 2002, p. 43). No tópico anterior foram apresentadas algumas das 

mudanças realizadas no ordenamento jurídico brasileiro em decorrência do movimento 

em prol dos ofendidos, que serão aprofundadas ao longo do trabalho.   

Outro objetivo desse campo de estudo, diretamente ligado à adaptação da 

legislação, é “garantir políticas públicas de assistência e proteção” (JORGE, 2002, p. 

43), que será mais bem tratado nos próximos capítulos. Apresentando breve resumo, em 

relação ao direito à assistência podem ser criados serviços contando com equipe 

especializada composta por psicólogos, assistentes sociais e advogados, todos buscando 

a recuperação do ofendido, bem como fundos de indenização. Para a proteção, por sua 

vez, existem Programas de Proteção a Testemunhas e Vítimas Ameaçadas.  

Por fim e não menos importante, Mendes (2005, p. 33) apresenta a reparação 

do dano como uns dos escopos da vitimologia. A legislação penal e processual penal 

traz alguns mecanismos para o atingimento dessa finalidade, como a composição civil, a 

transação penal, a suspensão condicional do processo, o arrependimento posterior, a 

pena de prestação pecuniária, e até mesmo a fixação de valor mínimo pelo juiz na 

sentença penal condenatória.  

Apresentadas as finalidades da vitimologia, cabe também enfatizar, a fim de 

evitar mal-entendidos, qual não é o seu intuito:  

 

 

Com efeito, a moderna Vitimologia não pretende uma inviável regressão ao 

passado, a vingança privada ou a represália, porque uma resposta 

institucional e serena ao delito não pode se subordinar aos estados 

emocionais da vítima. [...] Tampouco é lícito contrapor suas expectativas 

frente aos direitos e garantias do infrator (para prejudica-lo) [...] (GARCÍA-

PABLOS DE MOLINA; GOMES, L. F., 2002, p. 81).  

 

 

Embora esse campo de estudo almeje o reconhecimento dos direitos das 

vítimas e maiores possibilidades de sua participação no processo, o intuito final não é 

colocar em suas mãos o poder punitivo, em situação semelhante à fase da vingança 
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privada, até porque o exercício arbitrário das próprias razões é conduta tipificada no art. 

345 do CP.
26

 

 

2.3. VITIMIZAÇÃO  

 

Nos ensinamentos de Kosovski (2014, p. 32) a vitimização “é a ação ou efeito 

de alguém (indivíduo ou grupo) se autovitimar ou vitimar a outrem (indivíduos ou 

grupos)”. A definição trazida por essa autora não se limita a vitimização causada pelo 

crime, uma vez que considera que indivíduo pode vitimar a si próprio. 

O reconhecimento da amplitude da vitimização também é claro na obra de 

Jorge (2002, p. 40), na qual defende que “quando se inflige um prejuízo a alguém, está 

se vitimizando esta pessoa, mesmo que aquela ação ou omissão não seja considerada 

crime pela legislação pátria”. Segundo a mesma autora: 

 

 

A vitimização pode decorrer devido às características das pessoas, tais como 

raça, sexo, idade, condição social ou opção sexual
27

, tendo alguns indivíduos 

uma probabilidade maior de sofrer este processo ou porque são mais frágeis, 

ou porque são discriminados. Mas também se dá através de acidentes, 

inclusive os de trabalho, da miséria, da política econômica, das guerras e 

inclusive pelas mãos da própria justiça criminal (JORGE, 2002, p. 39). 

 

 

No tocante ao ofendido pelo delito, tradicionalmente, os autores dividem o 

fenômeno da vitimização em três tipos: primária, secundária e terciária. A primária é 

“se opera imediatamente após o cometimento do crime e recai sobre os bens jurídicos da 

pessoa que foi violada pelo autor do ilícito, de modo direto ou indireto, sejam eles 

patrimoniais ou morais” (BURKE, 2019, p. 78).
28

 

Já a vitimização secundária, também conhecida como sobrevitimização, 

revitimização, estigmatização ou vitimização, segundo Câmara (2008, p. 84) tem lugar 

tanto no processo penal quanto em fase investigativa e “implica em uma intensificação e 

ampliação dos danos (materiais e imateriais) que a vítima sofrera com o delito”. São 

responsáveis por esse processo “as instituições mais ou menos diretamente encarregadas 
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 Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a 

lei o permite: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. 
27

 Entende-se mais adequado o emprego da palavra “gênero” no lugar de sexo e “orientação sexual” no 

lugar de “opção sexual”.  
28 Por motivos de didática, os danos decorrentes diretamente do crime, que recaem sobre diversas esferas 

da vida do ofendido e de seus familiares, serão apresentados no último capítulo.  
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de fazer ‘justiça”, como a Polícia, o Judiciário e o Ministério Público (BERISTAIN, 

2000, p. 105).  

A atuação dos agentes que compõem esses órgãos é danosa quando demonstra 

desinteresse pelas dores, necessidades e expectativas do ofendido, como também 

quando tenta culpá-lo pelo ocorrido (OLIVEIRA, 1999, p. 112). Podem, ainda, ser 

apontadas como manifestações desse fenômeno, o tratamento desrespeitoso nas 

delegacias ou em juízo; a demora na elaboração de registro de ocorrência, na realização 

de audiência e na finalização do processo; a divisão de espaço com o agressor nos 

fóruns; a condução coercitiva para prestar declarações em sede policial ou em juízo; 

perguntas vexatórias realizadas pela defesa do acusado; entre outros (JORGE, 2002, p. 

40-41; OLIVEIRA, 1999, p. 112-113).
29

 

Em que pese os significativos danos causados diretamente pelo delito, Oliveira 

(1999, p. 113) considera a vitimização secundária mais preocupante que a primária, por 

três razões, quais sejam, representar um desvio de finalidade do Estado, provocar a sua 

perda de credibilidade e contribuir para a subnotificação de crimes.  

É dever do Estado zelar pela segurança dos cidadãos e conter a criminalidade, 

o que significa também evitar a vitimização. Assim, quando atua justamente causando 

novos danos as vítimas, não só foge de sua função, como também as deixa 

desamparadas, frustradas e sem ter a quem recorrer (OLIVEIRA, 1999, p. 113). 

Os ofendidos constituem “instância informal de controle social” (CÂMARA, 

2008, p. 90), exercendo, portanto, papel fundamental na notificação às autoridades de 

crimes dos quais foram vítimas ou tem ciência. Ocorre que, em virtude da perda de 

confiança nessas, as vítimas podem não só deixar de denunciar os delitos, o que 

contribui para o aumento da criminalidade oculta (OLIVEIRA, 1999, p. 113), como 

também, nos casos em que optem por acionar o Estado, podem abster-se de contribuir 

com as investigações e com o processo penal.  

De acordo com Oliveira (1999, p. 114) a revitimização se origina de “um 

sistema penal voltado para a repressão e apuração do crime, da falta de formação 

vitimológica de seus agentes e [...] da escassez de estrutura material e humana”. Além 

disso, Burke (2019, p. 79-80) atribui como causas “a carente legislação voltada à tutela 

                                                 
29

 O caso da Mariana Ferrer, que ganhou ampla notoriedade no país no ano de 2020, exemplifica bem o 

que é a vitimização secundária. Imagens divulgadas da sala de audiência mostram a jovem, vítima de 

estupro, sendo humilhada pela defesa do acusado, que fez uso de “fotos sensuais” dela, com intuito de 

retirar a credibilidade do seu depoimento e a culpar pelo ocorrido (ALVES, 2020). Para mais 

informações, ver a reportagem completa do The Intercept_Brasil (ALVES, 2020).  
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e promoção dos direitos dos ofendidos” e a “cultura processual tradicional que busca no 

vitimado simplesmente elementos probatórios”, o que está intimamente ligado aos 

objetivos do sistema criminal, mencionados por Oliveira. 

A vitimização secundária, portanto, é um reflexo do papel ocupado pelo 

ofendido atualmente na persecução penal, em que, na maioria das vezes, é visto apenas 

como mera fonte de prova e não como sujeito de direitos. Corrobora nesse sentido a 

própria localização do capítulo que trata especificamente da vítima no CPP, inserido no 

“Título VII Da Prova”.  

Com efeito, já é possível perceber alguns avanços no ordenamento jurídico no 

que tange a esse tipo de vitimização, com a criação de dispositivos visando o seu 

combate, fazendo alguns, inclusive, a sua menção expressa, como o art. 10-A, §1º, III 

da Lei federal nº 11.340/2006
30

 e o art. 4º, IV da Lei federal nº 13.431/2017.
31

 

Não menos relevante é a última forma de vitimização, chamada vitimização 

terciária, que decorre “da falta de amparo dos órgãos públicos (além das instâncias de 

controle) e da ausência de receptividade social em relação à vítima” (OLIVEIRA, 1999, 

p. 114). Nas palavras de Suxberger e Cançado (2017, p. 38), ela “é resultante do 

desamparo de assistência pública e social”. 

Com efeito, os danos causados pelas vitimizações primária e secundária são 

potencializados pelo abandono, pela discriminação e pelas acusações, aos quais o 

ofendido pode estar sujeito em seu ciclo social, como também pela falta de assistência 

pública, manifestada em políticas públicas.  

Verifica-se o grande papel vitimizador exercido pelo Estado que pode contribuir 

para a vitimização primária ao não prestar o serviço de segurança pública de forma 

adequada, como também inflige novo sofrimento às vítimas por meio do sistema de 

justiça criminal e se omitindo na criação de políticas públicas visando ampará-las.   

Em vista disso, extrai-se do entendimento de Burke (2019, p. 80) a necessidade 

de “reconhecer os direitos das vítimas de crimes” não só para combater a 

sobrevitimização, mas também a vitimização terciária. Além disto, é necessário investir 

na capacitação de todos os profissionais que têm contato direito com o ofendido, 

                                                 
30

 § 1º A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de 

violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes:        

III - não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos 

criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada.         
31 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de 

violência: 

IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive 

quando gerar revitimização.  
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fiscalizar a sua atuação e criar mecanismos para a sua responsabilização em casos de 

abusos. 
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3. A POSIÇÃO DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL 

 

 

Apresentadas noções gerais acerca da vítima, da vitimologia e da vitimização, 

é preciso abordar o papel desempenhado pela primeira na persecução penal. Nesse 

momento, além de se buscar a responsabilização do infrator, é também ocasião em que 

o ofendido carece de proteção, diante da possibilidade de sofrer represálias do autor do 

crime e outros danos por parte do próprio Estado. 

A tendência tem sido de conceder um maior espaço à vítima no processo penal, 

conferindo-lhe direitos e facilitando a reparação do dano, como forma de pacificação 

social. Nesse sentido, a legislação brasileira já apresenta pequenos avanços. Todavia, 

existem ainda empecilhos que acabam colocando o ofendido em situação de 

vulnerabilidade.  

O presente capítulo traz disposições aplicáveis indistintamente a todas as 

vítimas, mas também leis tratando de ofendidos em condições específicas. Desde já, é 

importante esclarecer que não se pretende esgotar o assunto, visto que de grande 

amplitude, mas traçar um panorama relevante para a construção deste trabalho.   

 

3.1. FASE INVESTIGATIVA  

 

A fase investigativa ou pré-processual é aquela em que ocorrem as 

investigações sobre o ato criminoso anteriores ao oferecimento da denúncia ou da 

queixa-crime, e consequentemente, ao início do processo criminal. Tem como objetivo, 

através do inquérito policial, coletar os indícios de autoria e materialidade suficientes à 

formação da opinio delicti do Ministério Público, quando couber a ele oferecer a 

denúncia, ou do querelante, nos casos em que se procede mediante queixa.  

A participação da vítima tem início com comunicação do crime às autoridades 

públicas. Nos delitos processados por ação penal de iniciativa pública, ou seja, “aquela 

promovida pelo próprio Estado por intermédio do Ministério Público” (JORGE, 2002, 

p. 82), o inquérito pode ser instaurado “mediante requisição da autoridade judiciária ou 

do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou quem tiver a qualidade de 
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representá-lo” (art. 5º, II, do CPP), bem como qualquer cidadão pode noticiar um delito 

de que tiver ciência (art. 5º, § 3º, do CPP32).  

Em se tratando de ação penal de iniciativa pública, existem duas modalidades: 

a incondicionada e a condicionada à representação. Para que seja instaurado inquérito 

policial, no primeiro caso, não é necessária manifestação de vontade do ofendido ou de 

qualquer outra pessoa. Por outro lado, na segunda hipótese é imprescindível a 

representação da vítima (art. 5º, § 4º, do CPP).
33

 

O direito de representação, espécie de “autorização” concedida pelo ofendido, 

pode ser exercido no prazo de seis meses constados da data da ciência da autoria do 

crime (art. 38, do CPP)
34

 e, segundo Lima (2020, p. 335), não requer “maiores 

formalidades” na sua apresentação, somente “a manifestação de vontade da vítima ou de 

seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja 

processado criminalmente”.  

Além disso, há crimes processados por meio de ação penal de iniciativa 

privada, nas quais, a vítima, acompanhada de advogado, exerce a pretensão acusatória, 

contudo “ao Estado continua cabendo o direito de punir” (JORGE, 2002, p. 76). Nesses 

casos, o inquérito somente pode ser instaurado a pedido do ofendido (art. 5º, § 5º, do 

CPP).
35

 

São listadas, no art. 6º do CPP, as medidas que devem ser tomadas pela 

autoridade policial quando souber da ocorrência de um crime, em que está incluída a 

oitiva da vítima (inciso IV). O legislador, no caput, emprega o verbo “dever”, o que 

torna evidente que inquirição do ofendido nesse momento é obrigatória e não uma mera 

faculdade do delegado de polícia, isso porque a contribuição da vítima pode ser 

determinante para a melhor apuração do fato.  

Descreve Burke (2019, p. 158) a oitiva em sede policial como “uns dos 

momentos processuais mais importantes para a vítima” em que carece de “cuidado e 

amparo por parte do poder público”. Esse momento reclama, ainda, uma atuação mais 
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 § 3º  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba 

ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a 

procedência das informações, mandará instaurar inquérito. 
33

 § 4º  O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser 

iniciado. 
34

 Art. 38.  Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de 

queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier 

a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o 

oferecimento da denúncia. 
35

 § 5º  Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a 

requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#art29
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sensível dos agentes nele envolvidos e não deve se limitar a mera coleta de prova 

(BURKE, 2019, p. 158): 

 

 

Devem ser levantadas informações sobre os prejuízos patrimoniais e 

psíquicos que o ofendido sofreu, e se diligenciar, desde logo, no sentido de 

apurar os danos materiais sofridos e se representar pela decretação de 

medidas cautelares reais (assecuratórias) para garantir possível indenização 

ao final do processo penal, bem como encaminhamento para atendimento por 

médicos, assistentes sociais e psicólogos para o tratamento de possíveis 

danos psíquicos e físicos decorrentes do crime (BURKE, 2019. p. 158).  

 

 

Tratando-se de vítimas crianças e adolescentes, aplicam-se as disposições da 

Lei federal nº 13.431/2017, criadora do depoimento especial, que nada mais é que a 

colheita das declarações desses ofendidos de maneira a evitar sua revitimização, sem 

qualquer tipo de contato com o acusado, em local adequado, se possível sem 

reinquirições e com a participação de profissionais especializados. Registre-se que pode 

ser realizado tanto na fase pré-processual, em sede de produção antecipada de provas, 

quanto em juízo.  

Há ainda a possibilidade de o ofendido ser conduzido coercitivamente, na fase 

pré-processual, com a finalidade de prestar declarações em sede policial, diante da 

previsão do §1º do art. 201 do CPP
36

.  De acordo com Tourinho Filho (2012, p. 329), 

tanto o Juiz quanto a autoridade policial podem aplicar essa medida, por mencionar o 

dispositivo apenas a palavra “autoridade”.
37

  

Desde o primeiro contato com autoridades, a vítima já está sujeita a sofrer 

novos prejuízos, a depender do tratamento que lhe é dispensado pelos servidores que 

atuam na própria delegacia ou que realizam perícia. O mau atendimento, a demora na 

elaboração do registro de ocorrência, bem como a própria condução coercitiva, que 

pode submeter o ofendido a intenso constrangimento, são exemplos de manifestações de 

vitimização secundária durante as investigações.  

Na fase pré-processual, a vítima desempenha papel fundamental para a 

elucidação do crime, não só por meio de suas declarações sobre o ocorrido, como 

também indicando testemunhas, participando do reconhecimento de pessoas, 

comparecendo para a realização de exame de corpo de delito, entre outros.  

                                                 
36

 § 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser 

conduzido à presença da autoridade.  
37

 Lopes Jr. (2018, p. 454) também menciona essa possibilidade.  
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Para ajudar na investigação, o ofendido pode propor diligências, contudo a sua 

realização é uma faculdade da autoridade responsável, sem a previsão de recurso (art. 

14, do CPP). Diante disso, leciona Rodrigues (2012, p. 149-150) que “nessa fase, à 

vítima assiste o direito de petição, em defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou 

abuso de poder (Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, ‘a’)”.  

Recentemente, a Lei federal nº 13.964/2019 alterou a redação do art. 28 do 

CPP
38

 e, consequentemente, a dinâmica de arquivamento do inquérito policial, o que 

representou grande avanço na participação do ofendido nessa fase. De acordo com o 

novo procedimento, o Ministério Público, em caso de arquivamento das peças 

investigativas, deve notificar a vítima que, discordando da decisão, pode recorrer à 

instância revisora do órgão, no prazo de 30 dias.  

Entretanto, o mencionado artigo teve a sua eficácia suspensa, por tempo 

indeterminado, por decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal, proferida nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 (BRASIL, 2020d, p. 43), 

sendo ainda aplicável a dinâmica anterior
39

, na qual o ofendido não só não é informado 

da decisão de arquivamento proferida pelo juiz, como também não pode recorrer dela.  

Ainda, inseriu essa lei, o art. 28-A do CPP, estabelecendo o acordo de não 

persecução penal, que tem lugar “não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado 

confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou 

grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. O único ponto relevante 

desse ajuste, para a vítima, é que o Ministério Público pode estabelecer, como uma de 

suas condições, a reparação do dano ou a restituição da coisa (art. 28-A, I, do CPP).
40

 

                                                 
38

 Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da 

mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade 

policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na 

forma da lei.      (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º Se a vítima, ou 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.      (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a 

revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber 

a sua representação judicial.        (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
39

 Redação em vigor do art. 28 do CPP: “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”.  
40

 I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;     (Incluído pela 

Lei nº 13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
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É facilitado o acesso à reparação ou à restituição, uma vez que ocorre sem 

necessidade de uma ação. No entanto, não há previsão legal de manifestação do 

ofendido sobre as condições do acordo e, consequentemente, sobre o valor a ser pago. 

Apesar disso, a lei cria a obrigatoriedade de sua comunicação em duas hipóteses: 

homologação do ajuste e do seu descumprimento (art. 28-A, § 9º, do CPP).
41

 

Importante registrar que esse ajuste não pode ser aplicado aos crimes violentos, 

devendo a vítima, nesses casos, buscar a reparação por meio de um processo criminal ou 

cível, como será explicado à frente.  

 

3.2. PROCESSO PENAL  

 

Para a maioria dos autores, o ofendido só é considerado parte/sujeito 

processual nas ações penais de iniciativa privada, ocasião em que é autor (querelante) 

ou, quando atua como assistente da acusação nas ações penais de iniciativa pública.
42

 

Fora dessas situações, é apenas um “terceiro no processo” (NUCCI, 2016, p. 512).  

Assim, verifica-se que o papel exercido pela vítima no processo penal é 

determinado pelo crime que sofreu. Garante-se maior participação nas ações penais de 

iniciativa privada, enquanto, em regra, nas de iniciativa pública, acaba desempenhando 

apenas papel informativo, relevante para a produção de prova, com exceção dos casos 

em que se habilita como assistente da acusação.  

Tratando-se de crimes processados mediante ação penal de iniciativa pública, a 

sua titularidade é do Ministério Público (art. 129, I, da CRFB/88)
43

, e não do ofendido. 

Quando for incondicionada, assim como ocorre na instauração do inquérito policial, o 

desejo da vítima não é levado em consideração, devendo o Parquet, mesmo não 

contando com a sua anuência e presentes as condições da ação penal, oferecer a 

denúncia.  

O direito de acusar nessas hipóteses pertence ao Estado e tem como 

fundamento, conforme explica Jorge (2002, p. 82): 

 

 

                                                 
41

 § 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu 

descumprimento.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
42

 Nesse sentido, Lima (2020, p. 762, 1321-1322), Greco Filho (2012, p. 249), Lopes Jr. (2018, p. 455) e 

Marcão (2016, p. 663). Já Pacelli (2020, p. 611) e Burke (2019, p. 28-30) entendem que, nas ações 

penais de iniciativa pública, independentemente da habilitação como assistente, a vítima é parte.  
43

 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal 

pública, na forma da lei.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3


38 

 

[...] o fato de ser este não somente o representante da comunidade violada em 

sua paz, mas principalmente porque a violação do preceito incriminador 

representa afronte aos interesses do Estado na preservação da ordem e na 

garantia da paz pública ou individual. 

 

 

Em regra, os crimes previstos no CP e em outras leis especiais são processados 

mediante de ação penal de iniciativa pública incondicionada, o que ocorre com a 

maioria dos crimes violentos, por ser preponderante o interesse público do Estado de 

punir o agente violador da norma, em relação ao interesse da vítima.  

Por outro lado, na ação penal de iniciativa pública condicionada à 

representação, para que seja oferecida a denúncia é preciso essa manifestação do 

ofendido. Nesse caso, lesiona-se “tanto o interesse particular quanto o interesse público, 

contudo o interesse particular é violado em maior intensidade” (GOMES, L., 2012, p. 

47). 

A opção pela predominância da vontade da vítima tem suas vantagens, como 

bem destaca Lauro Gomes (2012, p. 48): 

 

 

[...] revela-se, por primeiro, como um fator de proteção à vítima, pois pode 

desejar não expor sua vida pessoal em um processo criminal; e em segundo 

plano, como um filtro processual que desobriga o Estado daquelas demandas 

em que não há interesse do principal ofendido. 

 

 

Não obstante, em regra, caber ao Ministério Público à promoção da ação penal 

de iniciativa pública, poderá o ofendido apresentar queixa-crime, dentro de seis meses, 

quando o órgão não oferecer a denúncia no prazo legal. Trata-se da chamada ação penal 

de iniciativa privada subsidiária da pública, que tem fundamento, inclusive, 

constitucional (art. 5º, inciso LIX).
44

 

Como explica Lauro Gomes (2012, p. 51-52) essa ação é “uma forma de 

controle exercido pela vítima, a fim de evitar eventual negligência do Ministério 

Público para promover a ação penal”.  É medida, portanto, importante de fiscalização da 

atuação estatal na persecução penal e que evita que o ofendido seja prejudicado de 

alguma forma pela inércia do órgão.    

Nessa situação, o fato de ter sido oferecida queixa-crime pelo ofendido não 

exclui a atuação ministerial, que pode ainda: 

 

 

                                                 
44

 LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.  
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[...] aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em 

todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, 

a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como 

parte principal (art. 29, do CPP).  

 

 

 Na ação penal de iniciativa privada exclusiva, como já dito, a vítima, chamada 

de querelante, encontra-se em posição de destaque, uma vez que é sua titular, exercendo 

o Ministério Público apenas papel fiscalizatório no curso de todo o processo. Sobre a 

razão de ser dessa ação, explica Euller Cordeiro (2014, p. 164):  

 

 

[...] se estriba no fato de que, em alguns casos, a conduta do delinquente 

atinge o plano íntimo da vítima de tal forma que, não obstante a lesividade do 

ato, o Estado respeita sua vontade de não querer ver o agente processado, 

visto que a exposição da situação poderia gerar danos adicionais ao seu 

infortúnio.  

 

 

Ao contrário das ações penais de iniciativa pública, nas ações de iniciativa 

privada, aplicam-se os princípios da oportunidade e da disponibilidade, ou seja, cabe ao 

ofendido decidir se quer ou não ajuizar a ação, bem como pode desistir, renunciar ou 

perdoar o acusado se assim desejar.  

 

3.2.1. Assistência da acusação  

 

Elucidado o papel que pode exercer a vítima em cada uma das ações penais, é 

importante abordar a única hipótese, tratando das ações penais de iniciativa pública, na 

qual tem a oportunidade de atuar ativamente no processo como parte/sujeito processual: 

a assistência da acusação. 

Fora essa hipótese, parcas são as faculdades do ofendido no processo, 

autorizando a lei apenas que: formule quesitos e indique assistente técnico (art. 159, § 

3º, do CPP); requeira o sequestro e a hipoteca dos bens do acusado (arts. 127 e 134, do 

CPP), o exame complementar em caso de lesões corporais (art. 168, do CPP) e a 

aplicação provisória de interdições de direitos (art. 373, do CPP); e interponha apelação 

caso o Ministério Público não o faça no prazo legal (art. 598, do CPP). 

O instituto da assistência da acusação permite à vítima, seu representante legal 

e, na sua impossibilidade, alguns familiares (art. 268 do CPP)
45

, atuarem “no polo ativo 

                                                 
45

 Na falta do ofendido, como na hipótese de morte ou ausência, podem intervir como assistente da 

acusação as pessoas mencionadas no art. 31 do CPP, quais sejam, cônjuge, ascendente, descendente ou 

irmão, mas também o companheiro, como ressalta Lima (2020, p. 1340).  
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[da ação], ao lado Ministério Público, auxiliando-o na acusação e também fiscalizando a 

sua atuação” (LOPES JR., 2018, p. 566).  

Quando o ofendido se habilita no processo como assistente, deixa de ser 

unicamente objeto de prova, interessando somente a colheita de suas declarações, e 

passa a ser “parte processual e sujeito de direitos” (JORGE, 2002, p. 89).  Contudo, “é 

uma parte secundária, acessória, contingencial, pois o processo independe dele para 

existir e se desenvolver” (LOPES JR., 2018, p. 566). 

É permitido o ingresso do assistente no processo do recebimento da denúncia 

até o trânsito em julgado da sentença penal, recebendo “a causa no estado em que se 

encontrar” (art. 269, do CPP). Por conseguinte, não é possível a sua atuação na fase pré-

processual, justamente por não haver acusação formalizada ainda.  

Critica-se a impossibilidade de sua admissão em momento anterior ao 

recebimento da inicial, por prejudicar o manejo de recurso contra a decisão de rejeição 

dessa, fundada na ausência de justa causa, que possui certo grau de “subjetividade do 

magistrado” (GOMES, L., 2012, p. 56). 

Apesar de só poder ingressar no processo após o recebimento da denúncia, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o assistente arrole 

testemunhas, desde que o faça antes da apresentação de resposta a acusação e dentro do 

limite numérico estabelecido para a acusação (BRASIL, 2019e; 2020a). Na preparação 

para o plenário do Tribunal do Júri (art. 422, do CPP
46

) é reconhecida também a 

possibilidade de arrolar testemunhas, observado o limite de cinco testemunhas da 

acusação (BRASIL, 2015a; LOPES JR., 2018, p. 573; PACELLI; FISCHER, 2017, p. 

443).  

Segundo o art. 272 do CPP, “o Ministério Público deve ser ouvido previamente 

sobre a admissão do assistente”, contudo, no entendimento de Pacelli e Fischer (2017, p. 

448), a análise: 

 

 

[...] deve se limitar ao exame da legitimação ativa daquele que pretende sua 

habilitação como assistente e a regularidade processual de sua representação 

(por advogado), não lhe competindo emitir juízo de discricionariedade acerca 

da pertinência e oportunidade do ingresso pretendido. 

 

 

                                                 
46 

Art. 422.  Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do 

Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade 

em que poderão juntar documentos e requerer diligência.    
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A legislação não permite a interposição de recurso da decisão favorável ao 

ingresso ou não do assistente (art. 273, do CPP)
47

, no entanto, os autores têm admitido a 

impetração de mandado de segurança (LOPES JR., 2018, p. 572; PACELLI; FISCHER, 

2017, p. 449).  

Como explica Pacelli (2020, p. 604), quando há a habilitação como assistente a 

titularidade da ação continua sendo do Ministério Público, desenvolvendo aquele 

atividade “eminentemente supletiva” e com poderes e faculdades limitadas. Isso tem 

como objetivo evitar a sua ingerência abusiva no processo, prejudicando o seu bom 

andamento (JORGE, 2002, p. 89).  

Assim, mesmo sendo considerado parte, o ofendido, no papel de assistente, não 

possui todos os poderes conferidos ao órgão ministerial, concedendo-lhe o art. 271 do 

CPP os seguintes:  

 

 

[...] propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo 

e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos 

pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 

598.  

 

 

Em relação à proposição de provas pelo assistente, verifica-se necessidade de 

manifestação prévia do Parquet (art. 271, § 1º, CPP
48

), concluindo Rodrigues (2012, p. 

151), em virtude disso, que aquele “não tem direito à prova do processo penal 

brasileiro”. Trata-se de limitação que pode ser prejudicial à vítima, caso a atuação 

ministerial não leve em consideração os seus interesses.  

Além disso, no tocante à sua atividade recursal, destaca Lopes Jr. (2018, p. 

575) que é supletiva, podendo recorrer nos casos de omissão do Ministério Público, bem 

como arrazoar os recursos interpostos pelo órgão.
49

 Sobre as ações autônomas de 

impugnação, a lei não prevê a participação do assistente, contudo, Lauro Gomes (2012, 

p. 58) defende que, como uma decisão de habeas corpus ou de revisão criminal pode 

                                                 
47

 Art. 273.  Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, 

constar dos autos o pedido e a decisão. 
48

 § 1
o
  O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo 

assistente.  
49 Ainda, de acordo com Lopes Jr. (2018, p. 575), o assistente “pode em caso de inércia do Ministério 

Público: recorrer em sentido estrito da decisão que declara a extinção da punibilidade pela prescrição ou 

outra causa (art. 581, VIII, c/c art. 584, § 2º); apelar, como assistente não habilitado, da decisão que 

absolve sumariamente o imputado (art. 397); apelar da sentença absolutória, condenatória (para majorar 

o valor da indenização fixado na sentença) ou declaratória de extinção da punibilidade, proferida por 

juiz singular; utilizar o recurso de embargos de declaratórios, quando a decisão impugnada contiver 

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão (arts. 382 e 619); ingressar com recurso especial e 

extraordinário, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do CPP, como define a Súmula n. 210 do STF”. 
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alterar a sentença condenatória e afastar a direito do ofendido à indenização, deveria ser 

permitida a sua atuação. 

Registre-se que o assistente possui algumas faculdades no curso do processo, 

podendo: formular quesitos e indicar assistente técnico (arts. 159, § 3º, e 481, parágrafo 

único, ambos do CPP); requerer a substituição ou a cumulação da medida cautelar 

imposta ou a decretação de prisão preventiva (arts. 282, § 4º, e 311, ambos do CPP); 

pugnar pela aplicação provisória de interdições de direitos (art. 373, do CPP); solicitar 

diligências complementares (art. 402, do CPP); apresentar alegações finais (arts. 403, § 

2º, e 411, § 6º, ambos do CPP); requerer desaforamento (art. 427, do CPP); e formular 

perguntas ao acusado (art. 474, § 1º, do CPP).  

Há divergência entre os juristas sobre qual seria o interesse da vítima na ação 

penal de iniciativa pública a ponto de justificar a sua atuação como assistente da 

acusação, surgindo, dessa discussão, três entendimentos. É defendida a 

inconstitucionalidade desse instituto, com base nos seguintes fundamentos: 

 

 

A uma porque o Ministério Público é competente e eficiente na representação 

social que lhe incumbe, especialmente como órgão acusador (CF, art. 129, I), 

não necessitando ser coadjuvado pelo ofendido para fins de aplicação do 

direito penal objetivo. A duas porque, admitida a habilitação do ofendido 

como assistente, transformar-se-ia o processo em instrumento de vingança 

particular, o que contraria a consciência social e a moral. Logo, se o ofendido 

visa resguardar seus interesses patrimoniais relativos à reparação do dano, 

deve se valer da ação civil ex delicto, deixando a postulação acusatória como 

encargo exclusivo do órgão ministerial (LIMA, 2020, p. 1343).  

 

 

Por outro lado, o segundo posicionamento sustenta que a existência da figura 

do assistente do processo penal só poderia estar fundamentada na busca de uma 

sentença penal condenatória transitada em julgado, a fim de possibilitar a reparação do 

dano (LIMA, 2020, p. 1343)
50

. Nesse sentido, justifica Lauro Gomes (2012, p. 61): 

 

 

[...] não se pode admitir a atuação da vítima para impor a sua vontade de 

vingança. Os sentimentos da vítima são legítimos, no entanto esse fatos não 

deve ser admitido dentro do processo, sob pena de se retornar à idade de ouro 

da vítima (vingança privada). 

 

 

Analisando a temática, Pacelli (2020, p. 607) aponta que uma atuação mais 

ampla do assistente, para além da busca pela satisfação do dano, causaria um 

desequilíbrio processual, uma vez que existiram dois acusadores contra apenas um 

                                                 
50

 Posicionam-se nesse sentido Nicolitt (2016, p. 460-461) e Lauro Gomes (2012, p. 61). 
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acusado, o que “implicaria violação do devido processo legal, na dimensão da igualdade 

de participação, pelo viés do contraditório e da ampla defesa”.  

Terceiro entendimento, adotado por Lima (2020, p. 1343), acredita que a 

participação da vítima no processo como assistente serve tanto para atender ao seu 

interesse patrimonial, quanto para obter uma “uma condenação que seja justa e 

proporcional ao fato perpetrado”. Desse modo, a assistência à acusação teria como 

funções “colaborar com o Ministério Público e suprir suas omissões” (JORGE, 2002, p. 

89), como também auxiliar no “serenamento dos ânimos exaltados com a prática do 

crime, aplacando, também, eventual desejo de se fazer justiça com as próprias mãos” 

(LIMA, 2020, p. 1344).  

Diante do exposto, entende-se como mais adequada a atuação do assistente da 

acusação limitada ao seu interesse na obtenção de indenização. Contudo, importante 

mencionar que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma diversa, 

reconhecendo interesses não patrimoniais do assistente e permitindo, inclusive, que 

recorra com o intuito de aumentar a pena aplicada (BRASIL, 2010; 2013b).  

Independentemente de qual seja o posicionamento adotado, reconhece-se a 

importância do instituto para conceder um mínimo de dignidade ao ofendido durante o 

processo penal, por possibilitar a sua participação e que tenha voz, tendo em vista que, 

muitas vezes, os seus anseios não são considerados pelo Ministério Público e pelo juiz.    

 

3.2.2. Reparação do dano 

 

Convém tratar, ainda que de forma breve, da reparação do dano, um dos mais 

reclamados direitos do ofendido. Do ponto de vista vitimológico, para fins do presente 

tópico, o mais relevante a ser abordado é a medida criada pela Lei federal nº 

11.719/2008
51

, com o intuito de facilitar o acesso da vítima à indenização.   

Como regra, para ter acesso à reparação do dano, o ofendido ou pode aguardar 

o encerramento do processo penal e promover a execução de eventual sentença 

condenatória no juízo cível (art. 63, do CPP)
52

, uma vez que ela constitui título 

                                                 
51

 No presente tópico não serão discutidos institutos reparatórios trazidos por outras leis especiais e no 

CP, uma vez que alguns já foram mencionados no tópico 2.1 e outros ainda serão comentados à frente. 

Além disso, cabe registrar que nem todos os institutos são aplicáveis aos crimes violentos, como a pena 

de prestação pecuniária, diante da previsão do art. 44 do CP.  
52

 Art. 63.  Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo 

cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. 
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executivo judicial (art. 515, VI, do Código de Processo Civil)
53

, ou fazer uso de ação 

civil antes, durante ou depois do processo (art. 64, do CPP)
54

.  

Antes mesmo da Lei federal nº 11.719/2008, em virtude da previsão do art. 91, 

I, do CP
55

, a obrigação consubstanciada nesse título executivo já era certa, no entanto, 

por não haver a fixação de um valor pelo magistrado, era também ilíquida (LIMA, 

2020, p. 407), sendo necessária a prévia apuração do montante no juízo cível.  

Com a modificação realizada pela aludida lei, passou a ser possível ao juiz 

criminal, na própria decisão condenatória, já fixar “valor mínimo” indenizatório em 

favor do ofendido (art. 387, IV, do CPP)
56

, permitindo, assim, a sua execução 

independentemente de liquidação. Mesmo assim, caso a vítima não esteja satisfeita com 

a quantia estabelecida, pode promover a “apuração do dano efetivamente sofrido” (art. 

63, parágrafo único, do CPP).
57

  

Apesar da boa intenção legislativa, o art. 387, IV, do CPP, apresenta diversos 

problemas em sua redação, uma vez que não estabelece um procedimento para a 

apuração e fixação do valor, não deixa claro se é necessário um pedido expresso para 

que o juiz atue nesse sentido, não indica os legitimados para requerer a indenização e 

não especifica a natureza do dano a ser reparado (BURKE, 2019, p. 204-205). 

Sanando a questão tanto da imprescindibilidade ou não de pedido de expresso, 

quanto dos legitimados para realizá-lo, Moraes e Iulianello (2018, p. 48) apontam que o 

entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça tem sido o seguinte: 

 

 

[...] em observância aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla 

defesa, haveria necessidade da existência de pedido expresso pelo 

querelante, pelo Ministério Público ou pelo assistente da acusação, sem o 

qual a fixação do valor mínimo a título de indenização não seria possível.  

(grifo nosso)
58

 
59

  

                                                 
53

 Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos 

previstos neste Título: [...]  

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
54

 Art. 64.  Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser 

proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.  
55

 Art. 91 - São efeitos da condenação:    

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;     
56

 Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;             
57

 Parágrafo único.  Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo 

valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a 

apuração do dano efetivamente sofrido.               
58

 Seguindo esse entendimento os julgados: AgRg no REsp 1.820.918 RS (BRASIL, 2020c) e AgRg no 

AREsp 1.309.078 PI (BRASIL, 2018c).  
59

 Lopes Jr. (2018, p. 234) e Nucci (2020, p. 1334) acompanham esse entendimento. Por outro lado, Lima 

(2020, p. 409) entende não ser necessário pedido expresso.    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/Ret/RetDel3689-41.doc#art387iv
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Ainda, os julgados do mesmo Tribunal têm demonstrado a necessidade, para a 

fixação da indenização, de “indicação do valor e instrução probatória específica” para a 

sua apuração, a fim de permitir o seu questionamento pelo acusado (BRASIL, 2018b; 

2020b). O lógico seria que o Parquet fizesse pedido expresso e constando o valor na 

própria denúncia, assim como o querelante na queixa-crime, já possibilitando que o 

acusado/querelado se manifeste na resposta à acusação. Já no caso de atuação do 

ofendido como assistente, o pedido é feito posteriormente, por petição, uma vez que 

ingressa no processo após o recebimento da denúncia. 

À vista disso, nas ações penais de iniciativa pública é nítida a importância de 

uma atuação do Ministério Público sensível aos interesses da vítima, requerendo a 

fixação da indenização já na denúncia, considerando que nem todos os ofendidos se 

habilitam como assistente, seja por desconhecimento da possibilidade ou por falta de 

condições financeiras para tanto, quando a Defensoria Pública assim não atuar.  

No que tange à natureza do dano
60

, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido 

que estão englobados no dispositivo tanto os danos materiais quanto os morais 

(BRASIL, 2021). Além disso, no que diz respeito aos crimes cometidos no contexto de 

violência doméstica e familiar foi firmada tese específica no Tema Repetitivo 983 sobre 

o dano moral (BRASIL, 2018a).
61

 

 

3.2.3. Contribuição na produção de provas e direitos  

 

No procedimento relativo às ações penais de iniciativa pública, em regra, 

recebida a denúncia e não se habilitando a vítima como assistente da acusação, o 

próximo momento em que é chamada a participar do processo é na audiência de 

instrução e julgamento, em que são tomadas as suas declarações.  

O ofendido é a primeira pessoa a depor, antes mesmo das testemunhas da 

acusação e da defesa, disciplinando o art. 201 do CPP, a sua inquirição da seguinte 

                                                 
60

 Defende Lima (2020, p. 411) a possibilidade de fixação de danos morais, tendo que vista que a texto do 

artigo não faz qualquer restrição quanto à espécie do dano. Já Pacelli e Fischer (2017, p. 640) entendem 

que o artigo se refere apenas aos “valores relativos aos danos materiais, de fácil comprovação (do 

prejuízo) no processo”.  
61

 Tema Repetitivo 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e 

familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja 

pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e 

independentemente de instrução probatória (BRASIL, 2018a).  
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forma: “sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as 

circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa 

indicar, tomando-se por termo as suas declarações”.  

Embora já tenha sido ouvido em sede policial, é entendida como necessária a 

sua reinquirição em juízo, para garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório 

pelo acusado. Nesse sentido, afirma Tourinho Filho (2012, p. 332) que o mencionado 

artigo “cria para juiz o dever jurídico de ouvir o ofendido”.  

Apesar de muitas vezes ser tratado como uma, é sabido que a vítima não é 

testemunha e, portanto, não presta compromisso de dizer a verdade, porque é parte 

interessada na condenação, em virtude de seu interesse na reparação do dano ou na 

imposição de pena ao criminoso (NICOLITT, 2016, p. 694-695).  

Contudo, isso não impede eventual incriminação pelo delito de denunciação 

caluniosa (art. 339, do CP)
62

 (LOPES JR, 2018, p. 454), hipótese em que, na verdade, 

existe uma “falsa vítima”, visto que a vitimização nem mesmo ocorreu, buscando o 

indivíduo apenas prejudicar um inocente. 

Diferentemente do acusado, o ofendido não pode negar-se a comparecer em 

juízo para prestar declarações, se devidamente intimado, sob pena de ser conduzido 

coercitivamente (art. 201, §1º, do CPP). Isso porque, apontam os autores, a vítima teria 

“o dever de contribuir com a Justiça” (NICOLITT, 2016, p. 695), como também 

possuiria “o réu o direito de confrontar-se com que o acusa (art. 229), justificado na 

extensão do princípio da ampla defesa” (PACELLI; FISCHER, 2017, p. 347).  

Nesse mesmo sentido, grande parte dos autores tem entendido que a vítima não 

poderia deixar de responder às perguntas formuladas, ou, em outros termos, teria o 

dever de depor. As justificativas para tanto seriam que o direito ao silêncio é uma 

garantia exclusiva do acusado (LOPES JR., 2018, p. 455) e também a necessidade de 

averiguar eventual responsabilidade penal do ofendido, caso tenha imputado falsamente 

o crime (PACELLI, 2020, p. 544). 

                                                 
62

 Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de 

processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade 

administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o 

sabe inocente:         

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
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Por outro lado, Nucci (2020, p. 789-790)
63

 defende a possibilidade do ofendido 

ficar em silêncio, tendo em vista que não presta compromisso de dizer a verdade, 

justificando:  

 

 

Muitas vezes, o ofendido quer permanecer em silêncio não por afronta à 

Justiça, mas por real e fundado temor de sofrer represálias, mormente num 

País que não consegue assegurar proteção efetiva às testemunhas, nem às 

autoridades que investigam crimes graves. Deve ser respeitada sua vontade, 

até porque já sofreu com o crime e não pode novamente ser vitimada pelo 

próprio Poder Judiciário ou pela polícia. 

 

 

Certo é que a reinquirição da vítima em juízo, a impossibilidade de permanecer 

calada, a sua condução coercitiva, bem como a presença do acusado na sala de 

audiência, podem ser meios de revitimizá-la, intensificando o sofrimento causado pelo 

crime. Relatar o mal sofrido novamente em audiência, como também ficar cara a cara 

com o acusado, tem o potencial de levar o ofendido a reviver o momento do crime e, 

por esse motivo, a colheita das suas declarações reclama uma atuação extremamente 

cuidadosa e respeitosa dos indivíduos envolvidos no processo. 

Além do mais, se a oitiva da vítima é imprescindível para a elucidação do fato 

criminoso, faz-se necessário, ao invés de impor a sua contribuição à justiça criminal, 

pensar em meios de incentivar a sua participação, ponto em que o oferecimento de 

proteção e assistência por parte do Estado se torna relevante. 

Ainda, não se pode esquecer do depoimento especial concebido para as vítimas 

crianças e adolescentes, já mencionado no item 3.1, que tem lugar também no curso do 

processo judicial, ocasião em que é “transmitido em tempo real” na sala de audiência 

(art. 12, III, da Lei federal nº 13.431/2017).  

Seguindo a mesma linha da Resolução 40/34 da Organização das Nações 

Unidas, o CPP, com a reforma realizada pela Lei federal nº 11.690/2008, passou a 

consagrar alguns direitos ao ofendido por meio da alteração da redação do art. 201. 

Antes, o dispositivo se limitava a disciplinar a tomada de declarações da vítima (caput) 

e a possibilidade de sua condução coercitiva (atual §1º).  

 O primeiro direito do ofendido é o direito à informação e está previsto no §2º 

do mesmo artigo: “O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao 

ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à 

sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem”. 

                                                 
63

 Tourinho Filho (2012, p. 332) defende que a vítima possui direito ao silêncio.  
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Essa foi uma das mais importantes modificações trazidas por essa lei, visto 

que, antes dela, era imprescindível a habilitação como assistente para que o ofendido 

acompanhasse o processo (LOPES JR., 2018, p. 455). Essa inovação não só proporciona 

maior dignidade à vítima na persecução penal, que não será mais intimada apenas para 

comparecer a audiência de instrução e julgamento, mas também, como destaca Lopes Jr 

(2018, p. 455), possibilita que recorra como “assistente não habilitado” (art. 598, do 

CPP).
64

 

É relevante mencionar entendimento trazido por Pacelli (2020, p. 546), 

segundo o qual a comunicação dos atos processuais deve ser “faculdade disposta em 

favor do ofendido”, cabendo, assim, ao magistrado “consultá-lo antes de submetê-lo ao 

acompanhamento forçado do processo penal”. Assim, havendo manifestação positiva da 

vítima, deverá ser comunicada; do contrário, a sua vontade deve ser respeitada.  

A notificação da vítima como uma faculdade no processo é relevante por 

considerar que nem todas elas têm interesse no acompanhamento do processo. O 

ofendido, a depender do caso, pode apenas desejar seguir em frente com a sua vida, 

especialmente se o crime causar grande trauma. A comunicação, por exemplo, da saída 

do acusado da prisão pode gerar grande temor ao ofendido, que muitas vezes, preferia 

não saber.  

Nos termos do § 3º do art. 201 do CPP, “as comunicações ao ofendido deverão 

ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de 

meio eletrônico”. Trata-se de medida visando facilitar o acesso da vítima ao processo, 

possibilitando, inclusive, o uso de e-mail.      

O ofendido também tem direito a espaço reservado, antes e durante a audiência 

(art. 201, § 4º, CPP), o que é relevante para evitar constrangimentos ocasionados pelo 

contato com o acusado, antes e no curso da audiência, assim como com outras 

testemunhas.  

Embora essa medida seja importante para coibir a vitimização secundária, a 

falta de recursos e de infraestrutura nos fóruns das comarcas do país pode dificultar o 

                                                 
64

 Art. 598.  Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for 

interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas 

enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que 

não terá, porém, efeito suspensivo. 

Parágrafo único.  O prazo para interposição desse recurso será de quinze dias e correrá do dia em que 

terminar o do Ministério Público. 
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acesso da vítima a esse direito. A solução mais simples e menos onerosa acaba sendo a 

retirada do acusado da sala de audiência (art. 217, do CPP).
65

 

Uma das previsões legais mais importantes para o presente trabalho é o art. 

201, § 5º do CPP, que estabelece o direito do ofendido à assistência multidisciplinar, 

custeada pelo acusado ou pelo Estado e, em razão disso, é alvo de discussão específica 

no último capítulo. 

Por fim, o último direito consagrado ao ofendido nessa legislação processual 

penal, é o direito à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem:  

 

 

Art. 201, § 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da 

intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, 

determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras 

informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos 

meios de comunicação.      

 

    

A medida é importante para proteger a vítima e evitar novos prejuízos, cabendo 

apresentar algumas considerações feitas por Lopes Jr. (2018, p. 456): 

 

 

[...] não existe qualquer tipo de segrego para as partes no processo, seja 

acusador ou defesa. É um típico caso de segredo no plano externo, ou seja, 

para “os estranhos”, na expressão de VÉLEZ MARICONDE, cujo objetivo é 

limitar a publicidade abusiva e o bizarro espetáculo dos meios de 

comunicação.  

 

 

Por fim, importante salientar que, embora a inserção desses direitos à vítima, 

no bojo do CPP, possa ser considerada um grande avanço na promoção de sua 

dignidade no curso do processo, a sua localização no “Título VII Da Prova” é 

inadequada, pois acaba reforçando a ideia de que o ofendido é primeiramente fonte de 

prova e não sujeito de direitos. O ideal seria a sua colocação no “Título VIII” 

juntamente com os sujeitos processuais.  

 

 

                                                 
65

 Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério 

constrangimento à testemunha ou ao ofendido, 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 do seu defensor.                
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3.3. A VÍTIMA EM ALGUMAS LEIS ESPECIAIS 

 

3.3.1. Lei federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995  

 

Cabe abordar, ainda que de forma sucinta, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais (Lei federal nº 9.099/1995), promulgada com fundamento no art. 98, I, da 

CRFB/88.
66

 Como já informado no capítulo anterior, ela é considerada um marco da 

introdução dos postulados da vitimologia no ordenamento jurídico brasileiro, servindo 

às suas finalidades não só de adaptação da legislação, mas também de reparação do 

dano.  

No âmbito criminal, é competência dos Juizados Especiais Criminais 

(JECrims), nos termos da aludida lei, julgar as infrações de menor potencial ofensivo, 

ou seja, “as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa” (art. 61). Além disso, todo o seu 

trâmite é regido pelos princípios “da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade” (art. 62). 

No que diz respeito ao ofendido, há um cuidado maior com os seus interesses 

e, como ressalta Jorge (2002, p. 100) “não há preocupação em se atender a pretensão 

punitiva estatal, mas, em primeiro lugar, de se atender a vítima, mediante a reparação 

dos danos, que deve ser feita sempre que possível”. Foi concedido, pelo legislador, 

espaço para que os “reais integrantes do conflito” o solucionassem (MAZZUTTI, 2011, 

p. 91), evitando-se, assim, o ajuizamento de uma ação penal.  

O mais importante acerca desse diploma legal são os três institutos por ele 

introduzidos: a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional 

do processo. A primeira é definida como “o pagamento, pelo autor da infração, de 

determinada importância à vítima, suficiente para cobrir as despesas causadas pela 

agressão, além de uma possível indenização” (JORGE, 2002, p. 101). Esses dois 

indivíduos, com ajuda de conciliador, chegam, de comum acordo, a uma solução para o 

conflito.  

                                                 
66

 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, 

o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor 

potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas 

em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.  
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A transação penal, por sua vez, nada mais é do que uma proposta, elaborada 

pelo Parquet, de aplicação de uma pena restritiva de direitos ou multa, quando não 

realizada a composição civil
67

. Registre-se a possibilidade dessa pena ser a reparação do 

dano ao ofendido (art. 43, I, do CP).  

A Lei federal nº 9.099/1995 instituiu, ainda, a suspensão condicional do 

processo, a ser proposta pelo Ministério Público, ao denunciar o acusado, nos casos de 

infrações cuja “pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano” (art. 89).
68

 Pode 

ser estabelecida, como uma de suas condições, a “reparação do dano, salvo 

impossibilidade de fazê-lo” (art. 89, § 1º, I). 

Registre-se que a composição civil e o oferecimento da transação penal devem 

ocorrer em momento pré-processual, especificamente em audiência preliminar
69

, 

enquanto na suspensão já existe um processo.  

Apesar dos três institutos viabilizarem a reparação do dano, critica Rodrigues 

(2012, p. 221) que tanto a transação penal, quanto a suspensão condicional do processo 

“não contam com a necessária participação da vítima”. De fato, ela só tem poder 

decisório quando se trata da composição civil, sendo os demais institutos propostos pelo 

Ministério Público e homologados pelo magistrado.  

Além disso, no tocante à transação, nada impede que o órgão ministerial opte 

pela aplicação de pena restritiva de direitos diversa da reparação do dano, ou pela multa, 

não beneficiando, assim, o ofendido. Ainda, adverte Rodrigues (2012, p. 222) que na 

suspensão, “a vítima, muitas vezes, sequer é intimada a participar da audiência 

admonitória para proposição do acordo. O dano efetivo ao seu patrimônio sequer é 

avaliado, não sendo possível precisá-lo ainda que por estimativa”.  

                                                 
67

 Nesse sentido, estabelece o art. 76 da Lei federal nº 9.099/1995: “Havendo representação ou tratando-se 

de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público 

poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na 

proposta”. Contudo, a transação não poderá ser realizada, nas hipóteses do § 2º do mesmo artigo: “Não 

se admitirá a proposta se ficar comprovado: I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de 

crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; II - ter sido o agente beneficiado 

anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste 

artigo; III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os 

motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida”.  
68

 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não 

por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por 

dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por 

outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 

do Código Penal). 
69

 Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a 

vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a 

possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não 

privativa de liberdade. (Lei federal nº 9.099/1995) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
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Não bastasse isso, a reparação do dano, nas três hipóteses, esbarra nas 

condições financeiras do autor do fato. No caso da suspensão condicional do processo, 

esclarece Rodrigues (2012, p. 222) que tal condição “é facilmente ignorada sob a 

utilização indevida do fundamento genérico da impossibilidade de reparação e, quando 

observada, pode limitar-se a uma reparação insuficiente e distante do verdadeiro 

quantum devido”. 

Por fim, importante mencionar crítica feita por João Felipe Silva (2016, p. 

139), em virtude da aplicação dos mecanismos apresentados somente aos casos de 

infrações de pequeno e médio potencial ofensivo: 

 

 

[...] a criminalidade mais grave, ou seja, de consequências mais profundas 

para a vítima continua sem receber a devida atenção estatal, seja sob o viés 

legislativo, seja sob o prisma administrativo, situação esta que perpetua a 

impressão de descaso do poder público com o tema de amparo à vítima 

(SILVA, J. F., 2016, p. 139). 

 

 

Assim, não obstante os significativos avanços conferidos por essa lei, com a 

possibilidade de participação mais ativa da vítima na solução do conflito e facilitação da 

reparação do dano, os ofendidos pela criminalidade violenta, objeto do presente 

trabalho, na sua maioria, não são por ela beneficiados. 

 

3.3.2. Lei federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999 

 

Além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares
70

 e da criação de 

espaço reservado para o ofendido nos fóruns, visando resguardar a sua segurança, foi 

promulgada a Lei federal nº 9.807/1999, disciplinando os Programas de Proteção a 

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.
71

 

                                                 
70

 O juiz pode decretar a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP), o 

que pode abarcar a proteção da vítima para que consiga prestar suas declarações em juízo, como 

também para garantir a execução de medidas protetivas de urgência no caso de vítimas específicas: 

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; crianças e adolescentes; idosos; enfermos; ou 

pessoas com deficiência (art. 313, III, do CPP). Além disso, podem ser aplicadas medidas cautelares 

diversas da prisão em benefício da vítima, buscando garantir a sua integridade física e psíquica, como a 

“proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao 

fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 

infrações” (art. 319, II, do CPP) e “proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante” (art. 319, III, 

do CPP).  
71

 O Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas é regulamentado pelo Decreto 

federal nº 3.518 de 20 de junho de 2000.  
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Como o próprio nome já diz, esses programas têm como destinatários não só as 

vítimas, mas também testemunhas, podendo a proteção, ainda, ser ampliada aos seus 

familiares.
72

 Além disso, somente vítimas “coagidas ou expostas a grave ameaça em 

razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal” fazem jus à proteção 

(art. 1º, caput).  

Há, ainda, critérios para determinar a sua inclusão, bem como as medidas 

aplicáveis: “a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a 

dificuldade de preveni-las ou reprimi-las por meios convencionais e a sua importância 

para a produção da prova” (art. 2º, caput). 

Com efeito, o ofendido pode ser inserido no programa mediante pedido 

próprio, do Ministério Público, da autoridade policial, do juiz competente ou de “órgãos 

públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos” (art. 5º). É 

sempre necessário o consentimento da vítima, no que tange ao programa, seja para a sua 

inclusão ou para a aplicação de restrições (art. 2º, § 3º). No entanto, também está 

obrigada a respeitar as regras estipuladas (art. 2º, § 4º).  

As medidas de proteção a serem adotadas devem considerar “a gravidade e as 

circunstâncias de cada caso” (art. 7º, caput), listando a lei, em rol exemplificativo, as 

seguintes: 

 

 

I - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; 

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins 

de trabalho ou para a prestação de depoimentos; 

III - transferência de residência ou acomodação provisória em local 

compatível com a proteção; 

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais; 

V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à 

subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar 

impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de 

qualquer fonte de renda; 

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos 

respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar; 

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica; 

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção 

concedida; 

IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações 

civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal. 
 

 

                                                 
72

 Nos termos do art. 2º, §1º, da Lei federal nº 9.807/99: “A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao 

cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitual 

com a vítima ou testemunha, conforme o especificamente necessário em cada caso”.   
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A proteção concedida tem prazo determinado, de dois anos, que pode vir a ser 

alongado se o ofendido ainda estiver em perigo (art. 11). Contudo, mediante pedido da 

vítima, pode haver a sua exclusão do programa, como também em caso de “cessão dos 

motivos que ensejaram a proteção” ou de “conduta incompatível” situação em que é 

imprescindível decisão do conselho (art. 10).  

A principal crítica que pode ser feita aos programas da Lei federal nº 9.807/1999 

é que, se considerados os requisitos para ingresso, a duração da proteção, bem como os 

seus destinatários, o seu objetivo parecer ser “a proteção da prova e não da pessoa 

ameaçada”, o que reforça a ideia da vítima como mero objeto no processo penal 

(GOMES, L., 2012, p. 78-79).   

 

3.3.3. Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 

 

Com o intuito de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, foi promulgada, em 2006, a Lei federal nº 11.340, popularmente 

conhecida como Lei Maria da Penha. Reconheceu-se, a partir de então, a situação de 

vulnerabilidade em que se encontram diversas mulheres no âmbito de seus próprios 

lares e nos relacionamentos afetivos, frequentemente vítimas de diversos crimes.   

Segundo o seu art. 5º, considera-se violência doméstica e familiar contra a 

mulher “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial”, podendo ocorrer: 

 

 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

 

 

Importante mencionar que a proteção conferida por essa lei independe do tipo 

penal sofrido, todavia, ela não tem como destinatárias todas as mulheres vítimas de 

crime, mas tão somente aquelas que se encontram no contexto descrito no art. 5º.  

A referida lei trouxe modificações no âmbito criminal, como a criação de juízo 

específico chamado Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (art. 14), e a questão da renúncia à representação, que só pode ser realizada em 



55 

 

momento anterior ao oferecimento da acusação e diretamente ao magistrado em 

audiência (art. 16).  

Além disso, por expressa vedação legal, não podem ser aplicados aos delitos 

cometidos nesse contexto as previsões da Lei federal nº 9.099/1995 (art. 41), nem “as 

penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da 

pena que implique em pagamento isolado de multa” (art. 17).  

Contudo, uma das mais significativas providências, sem dúvida, foi a inserção, 

no ordenamento jurídico brasileiro, das medidas protetivas de urgência. Elas podem ser 

aplicadas tanto ao agressor (art. 22)
73

, quanto à própria vítima (arts. 23 e 24), e 

solicitadas por ela já em delegacia quando for denunciar o crime. Nesse caso, a 

autoridade policial tem o prazo de 48h para encaminhá-las ao juiz (art. 12, III), que tem 

o mesmo prazo para deferi-las ou não (art. 18).
74

 

Para proteção da vítima, é permitida a decretação da prisão preventiva do 

agressor (art. 20), a não concessão de liberdade provisória (art. 12-C, § 2º) e, mais 

recentemente, foi criado o tipo penal específico para o descumprimento de medidas 

protetivas (art. 24-A)
75

, na tentativa de conferir-lhes maior eficácia.   

Conta, ainda, a Lei federal nº 11.340/2006, com título específico tratando da 

assistência à vítima (Título III), composto de três capítulos: um estabelecendo medidas 

integradas de prevenção, outro tratando da assistência em sentido estrito e o último 

disciplinando o atendimento pela autoridade policial. Assim, a lei cria um sistema 

                                                 
73

 I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos 

termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 ; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância 

entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 

multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e         (Incluído pela Lei 

nº 13.984, de 2020) 

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de 

apoio.       (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020) 
74

 Importante mencionar a alteração realizada, em 2019, na Lei Maria da Penha, com a inserção do art. 

12-C, passando a permitir a aplicação da medida protetiva de “afastamento do lar, domicílio ou local e 

convivência com a ofendida” pelo próprio delegado de polícia, nos casos em que o Município não for 

sede da comarca (I) e, até mesmo, por policial, quando o Município estiver na mesma situação e não 

houver, no momento da denúncia, autoridade policial disponível (II).   
75

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta 

Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13984.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13984.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13984.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13641.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13641.htm#art2
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estatal a fim de amparar a mulher desde o momento em que denuncia o crime, 

diferentemente do que ocorre com outras vítimas de crime.  

Para a tomada de declarações da ofendida em sede policial, foram inseridas 

diretrizes, zelando, assim, pelo respeito a sua integridade, evitando o seu contato com o 

agressor e também a sua revitimização (art. 10-A, § 1º). Além disso, foi disciplinada 

como deve se dar a sua inquirição (art. 10-A, § 2º) e as providências e os procedimentos 

a serem adotados pela autoridade policial (arts. 11 e 12).  

A Lei Maria da Penha instituiu também política pública, unido esforços de 

todos os entes federativos e da sociedade civil não só na repressão, mas também na 

prevenção da violência, envolvendo “integração operacional” do Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria com diversas áreas; “estudos e pesquisas”; 

“campanhas educativas”, “capacitação da Polícia” (art. 8º).  

No que tange à assistência propriamente dita à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, estabelece o art. 9º que:  

 

 

[...] será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 

previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 

no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas 

públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

 

 

Ainda, a vítima deve ser incluída no “cadastro de programas assistências” (art. 

9º, §1º), bem como é função do magistrado garantir a ela: 

 

 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 

administração direta ou indireta; 
II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do 

local de trabalho, por até seis meses. 
III - encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para 

eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 

casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo 

competente.            (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019) (art. 9º, §2º) 

 

 

No tocante à assistência judiciária, é obrigatória a representação da ofendida 

por advogado para a maioria dos atos processuais, salvo a solicitação de medidas 

protetivas (art. 27), bem como se garante “o acesso aos serviços de Defensoria Pública 

ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial ou judicial, 

mediante atendimento específico e humanizado” (art. 28).  

Foi estabelecida também assistência médica, principalmente nos casos de 

violência sexual, incluindo “serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13894.htm#art1


57 

 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis” (art. 9º, § 

3º). 

Para que a assistência seja devidamente oferecida, a lei prevê a possibilidade 

de serem organizados, pelos entes, serviços públicos como: centros de atendimento 

integral e multidisciplinar; casas-abrigos; delegacias, núcleos da defensoria pública, 

serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados, entre outros (art. 

35).  

Em que pese já existirem alguns serviços antes da promulgação dessa lei, a 

previsão expressa “reforça a responsabilidade de os governos (em especial, estaduais e 

municipais) implantarem políticas públicas [...] e formaliza a necessidade de uma rede 

articulada e intersetorial de atendimento” (BRASIL, 2011, p. 10-11).  

Diante do exposto, verifica-se, no tocante à vítima criminal, que o diploma 

legal mais completo destinado à proteção e reconstrução de sua dignidade é justamente 

a Lei federal nº 11.340/2006, por não se limitar a disciplinar aspectos referentes à 

persecução penal, mas também tratar de medidas preventivas e assistenciais a serem 

providenciadas pelo Estado.  
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4. ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DIRETAS E INDIRETAS DE CRIMES 

VIOLENTOS 

 

 

A moderna vitimologia, como já visto no primeiro capítulo, tem como um de 

seus tripés a assistência e proteção à vítima, sendo uma de suas finalidades a garantia de 

políticas públicas para a consecução desse objetivo. Ainda, a vitimização terciária tem 

como uma de suas causas justamente a omissão do Estado em amparar os vitimados.   

No entendimento de Manzanera (2002, p. 415), a assistência ao ofendido é 

complementar ao seu reconhecimento como sujeito de direitos na persecução penal: 

 

 

O tratamento em si [assistência] já é uma forma de justiça, mas não pode 

basear-se na injustiça de negar à vítima seus direitos processuais, 

marginalizando-a, não lhe dando acesso ao procedimento penal, não a 

considerando “parte”, não lhe outorgando ações em caso do não exercício da 

ação penal ou de absolvição do suposto infrator, ou o que é pior maltratá-la, 

questionar seu desempenho, expô-la publicamente, etc (MANZANERA, 

2002, p. 415, tradução nossa).
76

 

 

 

Nesse sentido, relembra-se o lugar de mera fonte de prova que têm ocupado os 

ofendidos por crimes violentos na persecução penal, contando com poucas 

possibilidades de atuação sem a habilitação como assistente da acusação e com alguns 

direitos que encontram obstáculos para serem exercidos.  

Como será demonstrado no presente capítulo, há um espaço limitado para a 

vítima não só na persecução penal, mas também no âmbito das políticas públicas, diante 

de uma legislação insuficiente tratando do direito à assistência e de escassas iniciativas 

estatais buscando concretizar esse direito.    

Importante destacar que não apenas o criminoso, mas “em muitos casos a 

vítima também carece de ressocialização, ou seja, precisa reencontra-se [sic] e reinserir-

se na sociedade” (SILVA, J. F., 2016, p. 89-90). Diante dessa necessidade é que surge a 

assistência, entendida como “a aplicação de todas as medidas voltadas ao conhecimento, 

                                                 
76

 “El tratamento em sí es ya uma forma de justicia, pero no puede basarse em la injusticia de negar a la 

víctima sus derechos procesales, marginándola, no dándole acesso al procedimento penal, no 

considerándola “parte”, no concediéndole acciones en caso del no ejercicio de la acción penal o de 

absolución del presunto delincuente, o lo que es peor maltratándola, cuestionado su actuación, 

exhibiéndola publicamente, etcétera”.  
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compreensão e ajuda à recuperação da vítima” (MARCHIORI, 2007, p. 179, tradução 

nossa).
77

  

A Resolução 40/34 da Organização das Nações Unidas consagra o direito à 

assistência, em seu item 14, ao dispor que “as vítimas devem receber a assistência 

material, médica, psicológica e social de que necessitem, através de organismos estatais, 

de voluntariado, comunitários e autóctones” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1985).  

Para fins do presente trabalho, a assistência material é compreendida como a 

destinada a atender as necessidades emergenciais que a o ofendido pode ter logo após a 

ocorrência do delito, como comida, abrigo, roupas, transporte, entre outros (UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2008, p. 374).  

Por seu turno, a assistência médica é a imediatamente concedida a fim de evitar 

a morte da vítima ou para tratar demais ferimentos que possa ter sofrido. Ressalta 

Manzanera (2002, p. 141) o caráter emergencial desse auxílio, que abrange os primeiros 

socorros e até mesmo o encaminhamento para médico especializado.    

A assistência psicológica, por sua vez, é útil à atenuação dos diversos 

sentimentos que podem consumir o ofendido após a vitimização, como ansiedade, 

angústia e culpa, bem como para a organização da sua personalidade e contenção do 

desejo de vingança (MANZANERA, 2002, p. 414).  

Sobre a assistência social, explica o mesmo autor (MANZANERA, 2002, p. 

415, tradução nossa)
78

 que “tenta reintegrar a vítima em sua comunidade, buscando 

justificativa para faltas ao trabalho ou escola, apoiando na cobrança de seguros, 

trabalhando no seio do lar e conseguindo emprego”. 

Além disso, em seu item 12, da Resolução 40/34 estabelece a possibilidade 

indenização por parte do Estado nas seguintes hipóteses: 

 

 

12. Quando não seja possível obter do delinqüente ou de outras fontes uma 

indenização completa, os Estados devem procurar assegurar uma indenização 

financeira: 

a) Às vítimas que tenham sofrido um dano corporal ou um atentado 

importante à sua integridade física ou mental, como conseqüência de atos 

criminosos graves; 

                                                 
77

 “la aplicacion de todas las medidas tendientes al conocimiento, comprensión y ayuda para la 

recuperación de la victima”.  
78

 “intenta reintegrar a la víctima a su comunidad, buscando la justificación de las faltas al trabajo o 

escula, apoyando el cobro de seguros, trabajando en el seno del hogar, consiguiendo trabajo, 

etcétera”.  
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b) À família, em particular às pessoas a cargo das pessoas que tenham 

falecido ou que tenham sido atingidas por incapacidade física ou mental 

como conseqüência da vitimização (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1985).  

 

  

Para o presente trabalho, essa indenização é compreendida como uma 

modalidade de assistência, denominada assistência financeira. Isso porque se tem 

entendido que a indenização/compensação estatal “é um dos pilares da assistência às 

vítimas de crime” (UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND 

CRIME PREVENTION, 1999, p. 44, tradução nossa)
79

, bem como que ela deve ser 

abrangente, a fim a abarcar todos os danos causados pelo delito.   

A assistência financeira desempenha papel relevante nos casos em que o 

infrator não é identificado ou quando não tem condições econômicas para reparar o 

dano, integralmente ou em parte, ponto que será aprofundado adiante neste trabalho. 

Outra modalidade de assistência não mencionada pela Resolução 40/34, mas 

que é trazida na legislação pátria e é considerada de suma importância é a jurídica, dado 

que, na grande maioria das vezes, a vítima “leiga na ciência jurídica e na prática 

forense, carece de alguém que facilite seu ingresso no sistema de justiça penal, abrindo-

lhe o leque dos demais direitos que lhe assistem” (RODRIGUES, 2012, p. 62).  

Permite esse tipo de assistência que o ofendido se informe acerca de seus 

direitos e sobre o andamento do processo, seja acompanhado para a realização de 

exames periciais e para prestar declarações na fase investigativa e em juízo, habilite-se 

como assistente da acusação, bem como busque a reparação do dano.  

Cabe registrar, todavia, que nem sempre a assistência é indispensável, 

considerando que algumas vítimas “são capazes, de acordo com a natureza e o grau de 

violação sofrida, de recomporem-se sem ajuda externa” (SILVA, J. F., 2016, p. 257) ou, 

até mesmo, encontram em seu ciclo social o amparo do qual precisam.  

Entretanto, quando se trata de crimes violentos, os danos causados às vítimas 

diretas e indiretas podem ser demasiadamente graves, ainda mais se intensificados pelas 

vitimizações secundárias e terciárias, o que demonstra a relevância de sua prestação por 

parte do Estado.    

 

                                                 
79

 “is one of the pillars of victim assistance”. 
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4.1. A IMPORTÂNCIA DE ASSISTIR AS VÍTIMAS DE CRIME: CUSTOS E 

CONSEQUÊNCIAS DA VITIMIZAÇÃO 

 

De acordo com Doerner e Lab (2012, p. 96), os custos da vitimização não se 

limitam ao indivíduo que sofre diretamente a conduta criminosa, mas se estendem à sua 

família, à sociedade e, até mesmo, ao sistema de justiça criminal. O dimensionamento 

desses custos pode ser realizado através das pesquisas de vitimização, já mencionadas 

no tópico 2.3 (DOERNER; LAB, 2012, p. 96).  

Sobre a extensão das consequências do ato criminoso para a vítima direta, 

aponta Jorge-Birol (2010, p. 18, tradução nossa)80: 

 

 

[...] os impactos do crime são categorizados em físicos, financeiros e 

psicológicos. A intensidade desses impactos depende do tipo de crime (e.g 

violentos ou não violentos), de fatores de pré-vitimização (e.g. idade, gênero, 

educação, estado civil), das habilidades de superação da vítima, como 

também o suporte social com que pode contar. 

 

 

Nesse sentido, o ofendido pode experimentar inúmeras reações corporais 

durante a ocorrência do crime e depois dela, listando documento elaborado por 

escritório da Organização das Nações Unidas, alguns deles: aumento da adrenalina no 

corpo, aumento da frequência cardíaca, hiperventilação, tremores, lágrimas, dormência, 

sensação de “congelamento” ou de ter experimentado eventos em câmera lenta, secura 

na boca, aguçamento de sentidos, resposta de “lutar ou fugir”, perda do controle dos 

movimentos intestinais, insônia, distúrbios de apetite, letargia, dores de cabeça, tensão 

muscular, náusea e perda de libido (UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG 

CONTROL AND CRIME PREVENTION, 1999, p. 4). 

Além disso, o crime também é capaz de causar lesões físicas, não é à toa que 

existe um tipo penal de lesão corporal, sendo mencionados por Van der Aa (2014, p. 9) 

contusões, arranhões, desfiguramentos e, em casos mais graves, a morte. Importante 

registrar que o efeito permanente da lesão pode dificultar a recuperação psicológica da 

vítima (UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME 

PREVENTION, 1999, p. 4).  

                                                 
80 “[...] the impacts of crime are categorized as physical, financial and psychological. The intensity of 

these impacts depends on the type of crime (e.g.violent or non-violent), on pre-victimization factors (e.g. 

age, gender, education, marital status), the victim’s coping skills, as well as on the social support that 

he/she can count on”. 
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No que tange aos impactos na saúde psíquica, pode o ofendido desenvolver 

depressão, baixa autoestima, ansiedade e, até mesmo, transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT), a depender da violência empregada na execução do crime (VAN 

DER AA, 2014, p. 9). Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID-11), a causa desse transtorno é a vivência 

de evento ameaçador ou terrível e os seus sintomas duram semanas, afetando diversas 

esferas da vida do doente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).
81

 

Não bastasse isso, o ato criminoso é capaz de atingir a esfera econômica do 

vitimado e de seus familiares, gerando despesas com a reparação de bens danificados; a 

substituição dos que foram subtraídos; a instalação de medidas de segurança; o 

tratamento médico e psicológico, quando não for possível acessá-lo gratuitamente na 

rede pública; a participação no processo seja para mero comparecimento ou até mesmo 

para se habilitar como assistente da acusação; a realização de funeral; a mudança de 

imóvel; entre outros (UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND 

CRIME PREVENTION, 1999, p. 5).  

É possível que ocorra uma diminuição na renda da vítima, se tiver que deixar 

de trabalhar para se recuperar do evento criminoso ou até mesmo para comparecer em 

juízo a fim de prestar declarações (UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG 

CONTROL AND CRIME PREVENTION, 1999, p. 5). Além disso, a redução da 

produtividade no trabalho, no lar e na escola também é apontada como uma 

consequência da vitimização (MILLER; COHEN; WIERSEMA, 1996, p. 9).  

Importante mencionar que existem também prejuízos não auferíveis 

monetariamente como o medo, a dor, o sofrimento, a diminuição da qualidade de vida, a 

perda de afeto e de alegria, que podem atingir tanto a vítima direta quanto seus 

familiares (MILLER; COHEN; WIERSEMA, 1996, p. 9; 11). 

Dentre os custos da vitimização para a sociedade, destacam-se os gastos 

derivados da resposta estatal ao crime, como a manutenção do sistema de justiça 

criminal, do sistema carcerário e de políticas públicas para atender aos ofendidos, dentre 

outros (MILLER; COHEN; WIERSEMA, 1996, p. 11). 

                                                 
81

 A título exemplificativo, estudos científicos nacionais têm mostrado a incidência de sintomas do TEPT 

em vítimas diretas de violência doméstica (MICHELS; OLIVEIRA, 2011), de sequestro-relâmpago e 

sequestro cativeiro (FERREIRA-SANTOS, 2006), de violência por arma de fogo (MELLO-SILVA, 

2012), e também em familiares e pessoas próximas (vítimas indiretas) de vítimas de homicídio 

(SOARES, G.; MIRANDA; BORGES, D., 2005). 
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Além do mais, Doerner e Lab (2012, p. 99) explicam que a vitimização gera 

um impacto na sociedade em geral decorrente do medo do crime, que pode se 

manifestar por meio de sintomas físicos, mas também mudança de hábitos, com intuito 

de evitar tornar-se também uma vítima.  

Verifica-se que o Estado tem reconhecido as consequências nefastas causadas 

pela conduta delitiva para a fixação da pena-base que recai sobre o condenado, como se 

extrai da previsão do art. 59 do CP
82

. Segundo Nucci (2017, p. 290), essas 

consequências são “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico”. 

No entanto, de fundamental importância é levar em consideração a dor, o 

sofrimento e perda de qualidade de vida das vítimas diretas e indiretas de crimes, não 

somente para exasperar a pena aplicada ao condenado, mas também na elaboração de 

políticas públicas assistenciais (MILLER; COHEN; WIERSEMA, 1996, p. 1).  

Proporcionar “justiça” aos ofendidos com a condenação do infrator muitas 

vezes não é o suficiente para que haja efetivamente a sua recuperação dos prejuízos 

gerados pela vitimização primária, listados acima, sendo necessário proporcionar meios 

de tratamento e de reparação do dano, como também de coibir a intensificação de seu 

sofrimento pelas vitimizações secundária e terciária. 

Nessa perspectiva, o oferecimento de assistência pode ser medida capaz de 

evitar abusos contra o ofendido no curso da persecução penal. Exemplificando, 

existindo advogado atuando em favor da vítima, no momento em que for inquirida em 

juízo, ele pode impugnar eventuais excessos cometidos pela defesa do acusado contra 

ela, no caso de omissão do magistrado ou do Ministério Público.  

Ainda, providenciar assistência psicológica pode ajudar o ofendido a se 

preparar para prestar suas declarações em audiência, bem como a assistência financeira 

pode ser medida apta a incentivar a sua cooperação, evitando que falte à audiência e seja 

conduzido coercitivamente.  

No tocante à vitimização terciária, a existência de um lugar acolhedor, com 

profissionais especializados, ao qual a vítima pode recorrer, pode desempenhar 

relevantíssimo papel para a seu tratamento, quando não é amparada por seu ciclo social. 

 

                                                 
82 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da 

vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. (grifo 

nosso) 
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4.2. FUNDAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELO ESTADO 

 

Ao tratar da responsabilidade do Estado para com as vítimas de crime, 

geralmente são apresentados pelos os autores fundamentos para a indenização ou 

compensação estatal
83

, forma de assistir financeiramente aquelas quando o criminoso é 

insolvente ou não é identificado.  

Contudo, entende-se que tais argumentos podem ser plenamente aplicáveis 

para sustentar não só a assistência financeira a ser prestada pelo Estado, como também a 

prestação dos demais tipos assistência (material, médica, psicológica, social e jurídica). 

O primeiro argumento tem como base a ideia de contrato social, segundo o 

qual a sociedade, em troca de proteção, deixaria a aplicação da lei a cargo do Estado. 

Ao ocorrer uma vitimização, haveria um descumprimento por parte do governo desse 

acordo, razão pela qual caberia a ele, na medida do possível, restaurar a vítima a sua 

condição anterior (DOERNER; LAB, 2012, p. 130).  

De fato, extrai-se do art. 144, caput, da CRFB/88
84

 que a garantia da segurança 

da população é dever do Estado, o que inclui a prevenção à criminalidade e, a sua falha 

ou omissão na prestação desse serviço enseja a sua responsabilização pelas 

“consequências sociais” dela decorrentes, em que se inserem os danos sofridos pelos 

ofendidos (JORGE, 2002, p. 119-120). Assim, a assistência aos vitimados, que deve 

englobar meios para o seu efetivo tratamento e superação do crime e não só aspectos 

financeiros, seria uma incumbência do Estado.  

Um segundo argumento apresentado por Doerner e Lab (2012, p. 130), 

relaciona-se à compreensão de bem-estar social, segundo a qual o Estado deve garantir, 

à população em situação de vulnerabilidade, padrões mínimos para uma vida digna, 

posição em que estariam as vítimas inocentes de crime.  

Por sua vez, Câmara (2008, p. 208) apresenta justificativa diversa para 

obrigação estatal no oferecimento de assistência financeira aos ofendidos, baseada “em 

uma razão de solidariedade pública ou social”: 

 

 

Parte-se, portanto, da ideia de assegurar uma tempestiva e efetiva tutela a 

vítima, afastando-a dos riscos dos meios reparatórios tradicionais, por 

                                                 
83

 Os autores Dorner e Lab (2012, p. 130), Manzanera (2002, p. 393-394) e Câmara (2008, p. 208-211) 

apresentam, em suas obras, fundamentos nesse sentido.  
84

 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos: 
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intermédio de um esforço coletivo, vez que é comunidade organizada em 

Estado que suportará o ônus da reparação daquele indivíduo atingido pelo 

crime (CÂMARA, 2008, p. 208).  

 

 

Como já dito anteriormente, entende-se que este raciocínio serve para embasar 

também o amparo à vítima por meio das outras modalidades de assistência, tendo em 

vista que os custos do tratamento do ofendido podem não ser assumidos pelo autor do 

crime e, se a assistência for prestada por meio de equipamentos públicos, a sociedade 

arcará com essa despesa.  

Um último argumento está associado ao papel fundamental que desempenha o 

ofendido na comunicação de crimes, bem como na produção de provas. Assim, a 

prestação de assistência pelo Estado teria como objetivo aproximar a vítima da justiça 

criminal e incentivar a sua participação e colaboração (DOERNER; LAB, 2012, p. 130). 

Nesse sentido, aponta Manzanera (2002, p. 393, tradução nossa)
85

 que o ofendido seria 

duplamente estimulado, não só para que “denuncie o crime, auxilie e participe do 

processo penal”, mas também “contribua com a polícia na detecção e prevenção da 

criminalidade”
86

.  

Independentemente do fundamento que se entenda aplicável, fato é que o 

Estado já assumiu um compromisso para com as vítimas criminais, uma vez que o 

constituinte originário inseriu artigo na CRFB/88 tratando da obrigação do Poder 

Público de lhes prestar assistência, assim como o legislador estabeleceu no CPP, que ele 

pode custear o seu atendimento multidisciplinar, como será melhor abordado no tópico 

seguinte.  

 

4.3. PROBLEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS QUE TRATAM DA ASSISTÊNCIA ÀS 

VÍTIMAS CONSTANTES NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

A CRFB/88 não deixou de tratar das vítimas de crime, trazendo no Título IX, 

“Das Disposições Constitucionais Gerais”, previsão de assistência aos seus herdeiros de 

dependentes carentes, nos seguintes termos:  

 

 

Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder 

Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas 

                                                 
85

 “denuncie el de delito, asista y participe en el processo”. 
86

 “contribuya con la policía en la detección y prevención de la criminalidad”. 
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vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor 

do ilícito. 

 

 

Dispositivo com esse conteúdo é inédito nas Constituições brasileiras, não 

tendo nenhuma das anteriores se preocupado com o amparo aos ofendidos e seus 

familiares, e representa “uma inovação no sentido de adoção constitucional das teorias 

vitimológicas” (NOVAES, 2018, p. 2945). Por meio dela foi reservado “espaço jurídico 

para a realização dos direitos de vítimas de violência ao lado da realização dos direitos 

de garantia dos acusados pela prática da mesma [sic]” (SOARES, S.; 

ALBUQUERQUE, 2011, p. 10548).  

Apesar de sua relevância, o referido artigo apresenta problema no que diz 

respeito aos destinatários da assistência estatal, uma vez que a própria vítima direta, 

aquela imediatamente atingida pelo delito, não é mencionada. Nesse sentido, a primeira 

interpretação admissível é a literal, segundo a qual apenas os ofendidos indiretos 

(herdeiros e dependentes) teriam direito à assistência, concluindo, assim, que “o 

dispositivo trata apenas dos crimes que causem morte à vítima direta do crime” 

(NOVAES, 2018, p. 2946). 

Por outro lado, através de interpretação extensiva, é possível incluir a vítima 

direta nos destinatários da norma, o que, segundo Novaes (2018, p. 2946), estaria 

corroborado “na parte final do dispositivo, quando trata de crimes dolosos, sem 

qualquer referência a crimes contra a vida exclusivamente”. No entendimento de Sérgio 

Soares e Paulo Albuquerque (2011, p. 10547), “não haveria razões para tal exclusão, até 

porque para haver benefício para os herdeiros e dependentes de pessoas vitimadas, urge 

a necessidade da vítima direta”.  

No que diz respeito ao delito sofrido, como o dispositivo menciona apenas os 

crimes dolosos, entendidos como os que ocorrem “quando o agente quis o resultado ou 

assumiu o risco de produzi-lo” (art. 18, do CP), estão excluídos do seu âmbito de 

incidência os crimes culposos e as contravenções penais (NOVAES, 2018, p. 2947). 

 A isenção do Poder Público quanto aos crimes culposos é criticada por João 

Felipe Silva (2016, p. 108) por entender serem considerados “tão prejudiciais” quanto 

os crimes dolosos.  É o que ocorre, por exemplo, no caso de homicídios culposos, em 

que os familiares das vítimas também arcam com as consequências da perda do ente 

querido.  
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A previsão constitucional impõe, ainda, como requisito para o acesso à 

assistência, a carência dos afetos pelo crime doloso, entendendo Novaes (2018, p. 2947) 

que “o Estado as indenizaria [as vítimas diretas ou indiretas], como uma espécie de 

antecipação da reparação do dano, devida pelo autor do crime, devendo buscar a 

responsabilização do autor do delito posteriormente”. Essa limitação feita pelo 

constituinte é lógica para não comprometer demasiadamente os cofres públicos e, diante 

da finitude dos recursos, ajudar os ofendidos que mais necessitam. 

Além da dificuldade interpretativa sobre os sujeitos destinatários da assistência, 

o mencionado dispositivo constitucional apresenta outro problema que se extrai do 

trecho “a lei disporá”: ele exige regulamentação infraconstitucional para ser 

efetivamente aplicável.  Trata-se uma norma de eficácia limitada ou reduzida, definida 

por José Afonso da Silva (1998, p. 82) como aquelas 

 

 

[...] que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos 

essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, não 

estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, deixando 

essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado.  

 

 

Embora mais de trinta anos tenham se passado desde a promulgação da atual 

Constituição, até hoje não foi editada lei regulamentadora do artigo em apreço, em 

âmbito nacional. Houve uma tentativa no Distrito Federal por meio da Lei distrital nº 

913/1995, porém, ela veio a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.358 DF (BRASIL, 

2015b).  

Nesse sentido, a Carta Magna traz dois mecanismos para combater a 

denominada “síndrome de inefetividade das normas constitucionais” (LENZA, 2016, p. 

442), fazendo com que o Poder competente cumpra com seu dever constitucional de 

legislar e dê eficácia completa à norma: a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO)
87

 e o Mandado de Injunção.
88

  

                                                 
87

 Art. 103, § 2º, da CRFB/88: “Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 

efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências 

necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. A propositura da 

ADO é disciplinada também pela Lei federal nº 9.868/1999. 
88

 Art. 5º, LXXI, da CRFB/88: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;”. A Lei federal nº 13.300/2016 disciplina o 

procedimento dos mandados de injunção individuais e coletivos.  
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Felizmente, a concretização do direito à assistência das vítimas diretas e 

indiretas de crimes não parece mais tão distante, considerando que em fevereiro de 

2020, a Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou Mandado de Injunção Coletivo 

no Supremo Tribunal Federal (DEFENSORIA, 2020) e, em fevereiro de 2021, foi 

proposta ADO pelo Procurador Geral da República no mesmo Tribunal 

(PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, 2021).  

Importante mencionar, ainda, o entendimento apresentado por João Felipe 

Silva (2016, p. 212-214), segundo o qual esse direito, por ele denominado “direito ao 

amparo estatal”, seria “fundamental em seus aspectos formal e material, pelo fato de 

estar contido no texto da Lei Maior e porque o amparo à pessoa vitimizada revela uma 

faceta da proteção à dignidade da pessoa humana”.
89

 

Assim, sustenta o autor que, embora o art. 245 da CRFB/88, dentro do texto 

constitucional, não esteja localizado no art. 5º, onde consta o rol de direitos 

fundamentais, mesmo assim teria aplicabilidade imediata, com fulcro no § 1º do mesmo 

artigo.
90

 (SILVA, J. F., 2016, p. 212-214).  

Todavia, ressalva que mesmo que não se reconheça a fundamentabilidade do 

direito à assistência, “existe um complexo de direitos fundamentais que militam em 

favor da vítima, tais como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à proteção do 

patrimônio, entre outros” (SILVA, J. F., 2016, p. 215-216). Logo, é injustificável o 

estado de desamparo em que, atualmente, encontram-se os ofendidos.   

Por fim, cabe esclarecer que, não obstante o art. 245 da CRFB/88 não 

esclarecer o tipo de assistência devida, a maioria dos autores, ao analisá-lo, assim como 

os projetos de lei propostos, têm se referido somente à assistência financeira. No 

entanto, entende-se que dispositivo legal também pode ser utilizado para fundamentar a 

criação de políticas públicas ofertando atendimento psicossocial e jurídico aos 

vitimados. 

Outra justificativa para a disponibilização de assistência, em todos os seus 

tipos, é a consagração expressa desse direito realizada pelo legislador no art. 201, § 5º, 

do CPP, de seguinte redação: “Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o 

ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de 

assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado”.              

                                                 
89

 Burke (2019, p. 143), ao tratar do art. 245 da CRFB/88, também entende existir um direito fundamental 

das vítimas de crime a um “Fundo Nacional de Proteção às Vítimas de Crime”.  
90

 § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
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Não obstante a Lei federal nº 11.690/2008 ter trazido modificações 

significativas na promoção dos direitos da vítima, no curso da persecução penal, como 

já abordado no capítulo anterior, não é isenta de críticas que se estendem também ao 

dispositivo supracitado.  

No entendimento de Marcão (2016, p. 561), o encaminhamento a ser realizado 

pelo magistrado pode se dar de ofício ou a requerimento da vítima ou do Ministério 

Público, contudo, não é automático:  

 

 

A conclusão do juiz não pode decorrer de simples intuição ou da capitulação 

do delito de que está a tratar. Deve, ao contrário, ter base empírica; estar 

lastreada em constatações profissionais ou informações convincentes do 

próprio ofendido a respeito de seu estado emocional. Deve estar identificada, 

ainda que num juízo perfunctório, a relação de causa e efeito entre o delito e 

a situação que está a reclamar atendimento profissional especializado 

(MARCÃO, 2016, p. 561). 

 

 

O primeiro problema apresentado pela norma é justamente condicionar o 

acesso do ofendido à assistência multidisciplinar ao entendimento do juiz, sendo o 

encaminhamento não uma obrigação, mas sim uma faculdade. Deve-se ter em 

consideração que a sua compreensão de necessidade pode ser falha, que a vítima pode 

não ser sentir confortável para expor seus traumas e “provar” que necessita de 

tratamento e, até mesmo, pode não ser realizada avaliação por profissional.   

Além do mais, não se pode esquecer que muitos crimes sequer chegam ao 

conhecimento das autoridades, que outros não passam da fase investigativa, por 

desconhecimento de autoria ou falta de provas, e que o processo criminal é moroso. 

Assim, seria de extrema crueldade subordinar o tratamento do ofendido à existência de 

um processo judicial, só ocorrendo o seu encaminhamento na audiência de instrução e 

julgamento, quando, em regra, ocorre o primeiro contato entre ele e o magistrado.  

Outro óbice é que o dispositivo não menciona os familiares das vítimas que 

vieram a falecer em decorrência do delito. Como já ressaltado no tópico 4.1, esses 

indivíduos podem carecer de assistência multidisciplinar para tratar problemas 

psicológicos, acompanhar o processo, habilitar-se como assistente da acusação e buscar 

a reparação do dano.   

Além disso, da estipulação de que o encaminhamento do ofendido para 

atendimento multidisciplinar deve se dar às expensas do acusado ou do Estado, emanam 

outros problemas. O principal deles é a necessidade de que o suposto autor do crime 
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tenha condições financeiras para custear o tratamento da vítima, o que é pouco provável 

na realidade brasileira.  

Nesse sentido, ao tratar da reparação do dano prevista no art. 387, IV, do CPP, 

Burke e Peter Filho (2017, p. 107) concluem que raríssimas seriam as situações em que 

o criminoso poderia arcar com a indenização ao ofendido, o que implica também a falta 

de condições para os custos da assistência multidisciplinar: 

 

 

Chegamos à conclusão acima ao utilizar como parâmetro as estatísticas de 

escolaridade fornecidas pelo Depen. A capacidade financeira dos cidadãos 

autores de crime no país é precária, pois atualmente viver no Brasil sem se 

possuir o ensino fundamental, médio ou superior, é difícil de se ter uma renda 

satisfatória ou estável para se conseguir indenizar alguém pelo dano causado 

por uma infração penal. Geralmente o ilícito civil decorrente de um ilícito 

penal é um dano de graves consequências e que juridicamente dá 

legitimidade para altos valores monetários. 

 

 

Com efeito, dados de junho de 2017 do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias, mais recentes do que os analisados pelos autores, seguem 

confirmando a hipótese por eles apresentada:  

 

 

No que concerne ao grau de escolaridade das pessoas privadas de liberdade 

no Brasil, é possível afirmar que 51,3% destas possuem o Ensino 

Fundamental Incompleto, seguido de 14,9% com Ensino Médio Incompleto e 

13,1% com Ensino Fundamental Completo. O percentual de presos que 

possuem Ensino Superior Completo é de 0,5% (BRASIL, 2019c, p. 34-35).  

 

 

Fora isso, caso o infrator não seja insolvente, em razão do princípio da 

presunção de inocência, essa despesa só poderia ser exigida após o trânsito em julgado 

da sentença condenatória (GOMES, L., 2012, p. 73-74; NUCCI, 2020, p. 794), ficando 

a vítima, durante os anos de duração do processo, desamparada ou arcando com todo o 

custo de seu tratamento. 

Nada impede que o magistrado inclua as despesas do ofendido com a 

assistência multidisciplinar no valor mínimo indenizatório a ser fixado na sentença 

condenatória (CORDEIRO, P., 2009, p. 115-116). No entanto, por se tratar de valor 

mínimo dificilmente abrangerá todo o montante, restando ao ofendido proceder à 

liquidação do título.  

Diante desse cenário, para que a vítima não fique em situação de abandono, 

restaria ao Estado custear o seu atendimento multidisciplinar. Todavia, como será 

demonstrado em breve, na prática, pouquíssimos são os programas estatais destinados a 
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prestar assistência aos ofendidos por crimes violentos, com exceção das mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar, que contam com rede de atendimento 

fortalecida pela Lei Maria da Penha.  

Ante a quase inaplicabilidade prática do dispositivo em apreço, Nucci (2020, p. 

794) chega a dizer que ele não deveria sequer ter sido introduzido na legislação, uma 

vez que “a criação de normas, prevendo direitos, sem qualquer contrapartida 

viabilizando programas e verbas, gera falsa expectativa e descrédito ainda maior no 

sistema judiciário”.  

Reconhece-se o esforço e a avanço legislativo na tutela do ofendido com a 

inserção desse parágrafo, porém, é preciso pensar em políticas públicas
91

 para ser 

empregado pelos magistrados, o que será tratado no tópico seguinte.  

 

4.4. PROPOSTAS PARA O OFERECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À VÍTIMA  

 

Diante dos diversos prejuízos causados à vítima, pelo próprio criminoso e 

acentuados pelo Estado e pela sociedade, torna-se necessária a criação de mecanismos 

visando a sua recuperação e que, de fato, efetivem o seu direito à assistência. Nesse 

sentido, destaca Suxberger (2018, p. 122) que “a positivação dos direitos em enunciados 

positivos não é a etapa última de conformação desses direitos, mas apenas uma das 

etapas comuns de concretização desse processo de luta”.  

Assim, no presente tópico serão expostos meios pelos quais o Estado pode 

amparar as vítimas de crimes violentos e seus familiares, proporcionando a devida 

assistência multidisciplinar. Dentre eles, alguns já existem no país, ainda que em 

pequena quantidade, e outros, são propostos por estudiosos do assunto e em projetos de 

lei.  

 

4.4.1. Programas de Assistência às Vítimas 

 

Os chamados programas de assistência às vítimas
92

 têm como objetivo 

“auxiliar vítimas a lidar com o trauma emocional, participar do processo penal, obter 

                                                 
91

 Entende-se política pública como “uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público” 

(SECCHI, 2013, p. 2).  
92

 Optou-se por usar tradução da nomenclatura “Victim Assistance Programs”, por ser a empregada pelo 

então Escritório das Nações Unidas para Controle de Drogas e Prevenção do Crime (United Nations 

Office For Drug Control And Crime Prevention – UNODCCP), atual Escritório das Nações Unidas 
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reparação e superar problemas associados à vitimização”
93

, podendo, para tanto, prestar 

serviços de intervenção em crises, aconselhamento, advocacia, apoio durante toda a 

persecução penal, capacitação de profissionais, prevenção da violência, entre outros 

(UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME PREVENTION, 

1999, p. 11; 16, tradução nossa).
94

  

No país, a preocupação do Estado em prestar o devido apoio aos ofendidos pela 

criminalidade em geral somente teve início no final da década de noventa com a criação 

dos Centros de Atendimento a Vítimas de Crimes (CEAVs), juntamente com os 

Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (JORGE-BIROL, 2010, p. 

70).  

A inauguração desses centros era incentivada pelo Ministério da Justiça, 

através da então Secretaria de Estado dos Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR) (SANTOS, K., 2010, p. 67), e eles funcionavam por meio de 

parcerias do Governo Federal com os estados, municípios e entidades privadas sem fins 

lucrativos (BRASIL, 2008c, p. 94). 

Além disso, os CEAVs fazem parte do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3), aprovado pelo Decreto federal nº 7.037/2009 e estão previstos na 

Diretriz 15, dentro das ações programáticas do objetivo estratégico II: 

 

 

c)Fomentar a criação de centros de atendimento a vítimas de crimes e a seus 

familiares, com estrutura adequada e capaz de garantir o acompanhamento 

psicossocial e jurídico dos usuários, com especial atenção a grupos sociais 

mais vulneráveis, assegurando o exercício de seus direitos. 

 

 

Os primeiros serviços desse tipo surgiram nos estados da Paraíba, Santa 

Catarina, São Paulo e Minas Gerais, vindo, posteriormente, a serem abertas novas 

                                                                                                                                               
sobre Drogas e Crime (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC). A Diretiva 2012/29/EU 

do Parlamento Europeu e do Conselho, por sua vez, utiliza a expressão “serviços de apoio às vítimas” 

em seu art. 8º (UNIÃO EUROPEIA, 2012). Os programas que visam ofertar compensação às vítimas de 

crime, aqui entendida como uma modalidade de assistência, qual seja, assistência financeira, são 

geralmente denominados “Victim Compensation Programs”.  
93 “assist victims in dealing with emotional trauma, participating in the criminal justice process, 

obtaining reparation and coping with problems associated with the victimization”. 
94

 Importante mencionar que, embora a Lei federal nº 9.807/99 denomine o Programa de Proteção a 

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas na esfera federal de “Programa Federal de Assistência a Vítimas”, 

este não se confunde com os programas de assistência tratados no presente tópico, nem com a 

assistência que será mencionada nos projetos de lei. Nesse sentido, explica Kuwahara (2015, p. 273): 

“não se pode confundir a Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas com um Projeto de Lei 

de assistência a vítimas de crimes. Um trata de pessoas ameaçadas, outro de pessoas lesadas, havendo 

diferentes intervenções, e diferentes necessidades e demandas. Uma vítima de crime sofre muitos danos, 

mas se não tem informações para o esclarecimento do crime e se não estiver sob ameaça em razão disso, 

não tem acesso ao Programa de Proteção”.  
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unidades em outros estados da federação (OSÓRIO, 2010, p. 1091).
95

 Segundo 

informações governamentais, essa política pública tinha por objetivo: 

 

 

[...] contribuir para a expansão da oferta de serviços que assegurem o 

exercício de direitos das vítimas e familiares de vítimas de crimes, 

constituindo-se em instrumentos eficazes no combate à violência e à 

impunidade e promoção da cidadania (BRASIL, 2008c, p. 94).  

 

 

O trabalho era desempenhado, essencialmente, por meio de atendimentos 

realizados por equipe técnica composta por psicólogos, assistentes sociais e advogados, 

visando “a reestruturação moral, psíquica e social da vítima” e se destinava, 

prioritariamente, às vítimas de crimes violentos (SANTOS, K., 2010, p. 67-68).  

Destaca-se, além disso, a importância desses centros para a efetivação da 

dignidade dos vitimados, uma vez que “refletem uma maior preocupação com a 

violência e os personagens nela envolvidos e têm a vítima não como mero objeto da 

ação delituosa, mas como sujeito de direitos” (PEREIRA, 2014, p. 103). 

Ainda, os CEAVs são capazes de desempenhar função que vai muito além da 

recuperação dos ofendidos. Como bem destaca Jorge (2002, p. 115-116), eles podem 

contribuir para a prevenção à vitimização, por meio de pesquisas desenvolvidas com os 

dados coletados nos atendimentos sobre as vítimas e o evento criminoso, e por meio de 

trabalhos de conscientização, realizados com a população em geral, através de palestras, 

seminários e atividades de campo em comunidades carentes.  

Infelizmente, o número de CEAVs sempre foi baixo no país, considerando os 

altos índices de criminalidade. Em 2005 existiam oito desses centros (JORGE, 2005, p. 

4), em 2010, onze (JORGE-BIROL, 2010, p. 70), e por fim, em 2011, apenas catorze
96

 

(BORGES, K., 2011, p. 29) distribuídos em doze dos vinte e sete estados da Federação. 

Não bastasse isso, os centros ainda enfrentavam diversas dificuldades para 

prestar um serviço adequado como falta de apoio financeiro, de estrutura, de 

equipamentos e de suporte aos profissionais; número de profissionais insuficiente em 

relação à demanda; interrupção de atendimentos devido à demora em renovar os 

convênios; constante troca do quadro de profissionais em virtude da mudança da 

                                                 
95 Os nomes do CEAVs variavam de acordo com estado. Tem-se notícia da existência desses serviços nos 

estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Goiás, Pará, Santa Catarina (JORGE-BIROL, 2010, p. 70), Rio Grande do Sul (BORGES, K., 

2011, p. 29), Ceará (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, 2020) e Maranhão 

(MARANHÃO, 2018).  
96

 Essa foi a informação mais recente alcançada.  
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entidade gestora; entre outros (KAMIMURA, 2009, p. 121-122; SILVA, L., 2005, p. 

52).  

Em 2011, em virtude de alteração da política pública, o Governo Federal 

deixou de financiar os CEAVs, o que acarretou o fechamento de alguns deles
97

, 

enquanto outros se adequaram às novas condições (PEREIRA, 2014, p. 104). Foram 

criados os Centros de Referência em Direitos Humanos (CRDH), focados no 

atendimento de violações de direitos humanos em geral (PEREIRA, 2014, p. 104). 

Todavia, as vítimas diretas e indiretas de crimes, principalmente violentos, perderam o 

pequeno espaço específico que tinham dentro das políticas governamentais.  

Pode ser apontada como uma razão para todas as dificuldades enfrentadas 

pelos CEAVs durante o seu funcionamento, assim como para a sua não perduração 

enquanto política pública apoiada pelo Governo Federal, o fato de não serem uma 

política de Estado (SANTOS, K., 2010, p. 71).  

Nesse sentido, cabe apresentar a diferenciação entre as políticas de governo e 

as políticas de Estado: 

 

 

[...] a primeira possui relação com um grupo político detentor de mandato 

eletivo, isto é, a elaboração e o estabelecimento de políticas públicas têm 

prazo determinado, a depender do mandato eletivo. Já a política de Estado 

independe de ciclos eleitorais e visa a atender a demandas não solucionáveis 

em mandatos, na medida em que depende de orientações e ações de longo 

prazo para impactar o quadro social (SUXBERGER; CANÇADO, 2017, p. 

48-49). 

 

 

Assim, por ser vitimização problema social persistente, que afeta grande 

número de indivíduos direta e indiretamente e que causa significativos danos, defende-

se que “as políticas públicas voltadas para a proteção da vítima no processo penal 

[podem ser incluídas também as assistenciais] não podem ficar à mercê de jogos de 

interesses e a critério de grupos detentores de mandato eletivo” (SUXBERGER; 

CANÇADO, 2017, p. 49).  

Ao discorrer sobre a realidade brasileira referente à vítima criminal, Jorge-

Birol (2010, p. 70) denuncia a falta de uma legislação em âmbito nacional (“Victim 

Support Act”) obrigando o Estado a ofertar assistência nas suas diversas modalidades, o 

                                                 
97 Foi possível obter informações sobre os CEAVs que não estão mais um funcionamento: o CEAV/RJ, 

encerrado em 2011 (SOUZA, 2012, p. 2); o NAVCV/MG encerrado em 2015 (GUIA 

METODOLÓGICO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS, 

2017, p. 2); o Centro de Apoio às Vítimas de Crime em Alagoas – CAV (SANTOS, T., 2019, p. 26); o 

CEAV/ES encerrado em 2007 (MANSUR, 2009, p. 89).  
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que seria uma das causas para a falta de investimento nos CEAVs. Semelhante 

posicionamento é adotado por Suxberger e Cançado (2017, p. 42), ao afirmar que 

“disposições que prestigiam a vítima, se dissociadas da positivação de planos, 

programas, projetos e ações de Estado, tendem a ensejar preceitos jurídicos carentes de 

efetividade”.  

Diante disso, entende-se de especial relevância, para garantir uma contínua e 

adequada prestação de assistência às vítimas diretas e indiretas de crimes violentos, bem 

como o reconhecimento, exercício e respeito aos seus demais direitos, a edição de uma 

lei nesse sentido. Por meio desta, é possível criar uma verdadeira política pública 

assistencial, com especificação do serviço a ser prestado, como se dará a participação de 

atores governamentais e não governamentais na sua execução, as fontes de recursos, 

entres outros pontos relevantes.  

Além do já exposto, é importante para o presente tópico, aprofundar a análise 

sobre um dos CEAVs que permanece até hoje em funcionamento, bem como apresentar, 

de forma breve, outras iniciativas existentes no país, no âmbito do Ministério Público, 

da Defensoria Pública, do Governo do Estado e em projeto de lei, buscando amparar os 

ofendidos.  

O CRAVI, fundado em 1998, vem sendo expandido pelo estado de São Paulo, 

cumprindo determinação existente na própria Constituição Estadual
98

, e conta 

atualmente com unidades na capital e nos municípios de Suzano, Araçatuba, Santos, 

São Vicente e Barueri (SÃO PAULO, 2020b, [2020?]c). De acordo com o site 

institucional, “tem como missão ser referência para ações e políticas públicas que visam 

superar os ciclos de violência e promover reconhecimento, cidadania e acesso aos 

direitos de vítimas de crimes violentos” (SÃO PAULO, [2020?]c). 

O serviço oferece a essas vítimas “acolhimento, atendimento, acesso à 

informação e orientação” (SÃO PAULO, [2020?]c), bem como são realizados trabalhos 

com esses indivíduos de forma conjunta, por meio do Grupo da Cidadania (SÃO 

PAULO, 2020a). Para tanto, o CRAVI conta com equipe especializada formada por 

assistentes sociais, psicólogos, estagiários e parceiras com o Ministério Público e com a 

Defensoria Pública (SÃO PAULO, [2020?]c). 

                                                 
98

 Art. 278. O Poder Público promoverá programas especiais, admitindo a participação de entidades não 

governamentais e tendo como propósito: VI - instalação e manutenção de núcleos de atendimento 

especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de 

deficiências e vítimas de violência, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas, 

integrados a atendimento psicológico e social;  
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Outro trabalho importante desenvolvido por esse equipamento são as oficinas 

mensais sobre “temas pertinentes ao acesso à justiça, cidadania e direitos humanos”, que 

não deixaram de ser realizadas durante a pandemia, mas assumiram formato de lives nas 

redes sociais (SÃO PAULO, 2020a). Ainda, o CRAVI assistiu vítimas diretas e 

indiretas de casos de grande repercussão no estado, especificamente, as tragédias na 

Escola Raul Brasil e em Paraisópolis (SÃO PAULO, 2020b). 

Apesar de poucos, no âmbito dos Ministérios Públicos estaduais
99

 existem 

projetos dedicados ao ofendido, dentre eles, o Projeto AVARC (Acolhimento de 

Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos) do Ministério Público de São Paulo, que 

busca humanizar o atendimento dispensado, oferecendo 

 

 

a oportunidade de escuta ativa dos fatos ocorridos, participação em 

conferências restaurativas, encaminhamento de documentação visando a 

fixação de danos mínimos pelos prejuízos causados pelo crime e informação 

sobre o andamento do feito de que foi vítima (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2021).  

 

 

De acordo com Celeste dos Santos e Fabíola Faloppa (2019, p. 117) busca-se, 

através do projeto, atenuar os prejuízos decorrentes dos processos de vitimização e 

também, exercer a função constitucional do Parquet de controle externo da atividade 

policial de forma mais satisfatória. Nesse sentido, mediante contato com o ofendido, é 

possível o “mapeamento de pontos de revitimização”, a avaliação do atendimento 

ofertado nas delegacias, como também a análise das denúncias que ensejam a 

instauração de inquéritos e da “discricionariedade policial” nesse sentido (SANTOS, C.; 

FALOPPA, 2019, p. 120).  

A Defensoria Pública do Estado da Bahia, conta com projeto destinado a 

vítimas diretas e indiretas de homicídio e latrocínio, consumado ou tentado, 

denominado Núcleo de Amparo a Vítimas de Crimes Violentos (AMPARO), e segundo 

informações constantes no site institucional: 

                                                 
99

 Tem-se conhecimento, através do “Guia prático de atuação do Ministério Público na proteção e amparo 

às vítimas de criminalidade” do Conselho Nacional do Ministério Público (2019a, p. 15-16; 18-19; 35), 

da existência, no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, dos seguintes projetos: Núcleo de 

Atendimento às vítimas de violência do Ministério Público do Ceará; Centrais de Apoio à Vítimas de 

Crimes Violentos (CAVs) do Ministério Público do Piauí; Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do 

Ministério Público de Acre; Núcleo de Defesa da Vida do Ministério Público do Mato Grosso; Núcleo 

de Atendimento à Vítima de Estupro (NAVES) do Ministério Público do Paraná; Centro de Mediação, 

Métodos Autocompositivos, Sistema Restaurativo (CEMEAR) do Ministério Público do Rio de Janeiro; 

Programa Recomeçar do Ministério Público do Amazonas; Grupo de Atuação Especial em Defesa da 

Mulher e População LGBT – GEDEM do Ministério Público de Bahia; e Acolhimento de Vítimas, 

Análise e Resolução de Conflitos (AVARC) do Ministério Público de São Paulo. 
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Através de uma equipe composta por defensores públicos, assistentes sociais 

e psicólogos, o AMPARO oferece um acolhimento psicossocial e também 

orienta sobre emissão de documentos, auxílio-funeral, doação de órgãos, 

benefícios e seguros e guarda e tutela dos filhos. Caso seja necessário, a 

própria Defensoria faz o encaminhamento das vítimas e seus familiares para 

outros órgãos municipais, estaduais ou federais de saúde, educação, 

segurança pública e assistência social (DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DA BAHIA, 2021).  

 

 

Iniciativa recente foi tomada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 

2019, com a criação da Secretaria de Estado de Vitimados (SEVIT), cujo objetivo é 

“oferecer atendimento social e psicológico para a população vítima de violência e 

também agentes de segurança pública”, desempenhando, para tanto, trabalho de forma 

conjunta com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a fim de tomar 

ciência das ocorrências de forma mais rápida (RIO DE JANEIRO, 2020). Tem como 

projeto futuro a criação do Centro de Atendimento aos Vitimados, para auxiliar 

ofendidos que necessitem de “reabilitação física e mental, oferecendo serviço 

fisioterapêutico e psicológico gratuitos” (RIO DE JANEIRO, 2020).  

Por fim, o Projeto de Lei federal nº 1.242/2019 traz proposta menos onerosa ao 

Estado para assistir às vítimas, por meio de alterações na Lei Orgânica da Assistência 

Social (Lei federal nº 8.742/1993). O projeto pretende inserir a “assistência das vítimas 

e familiares de delitos e atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça 

contra a vítima” nos objetivos da assistência social referentes à proteção social e nos 

tipos de proteção em que aquela se organiza, além de ampliar a abrangência do Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) às vítimas da 

criminalidade (BRASIL, 2019d, p. 2-3). 

Por meio dessas modificações, o atendimento aos ofendidos poderia ser 

prestado pelos equipamentos de assistência social já existentes em todo o país (Centros 

de Referência de Assistência Social – CREAS) e, segundo a autoria do projeto, passaria 

a ser expressamente um dever do Estado, por estar inserido na assistência social, nos 

termos do art. 1º da Lei federal nº 8.742/1993
100

 (BRASIL, 2019d, p. 10). 

 

                                                 
100

 Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 
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4.4.2 Fundos Nacionais de Indenização 

 

Apesar de a legislação penal e processual penal estabelecer a possibilidade de 

reparação do dano por parte do condenado, na prática, o acesso a esse direito pode não 

ser tão simples. Como já comentado anteriormente, muitas vezes o delito não passa da 

fase investigativa, por não ser identificado o autor e, nos outros casos em que é iniciado 

o processo e o acusado vem a ser condenado, este não possui recursos financeiros para 

arcar com a indenização. 

Verificou-se no tópico 4.3 do presente capítulo que o nível de escolaridade da 

grande parte da população carcerária é baixo, o que pode indicar também parca 

condição econômica e, consequentemente, a impossibilidade de reparar a vítima de um 

crime violento, cujo valor da indenização, em decorrência dos graves danos causados, 

acaba sendo alto. 

Diante dessa realidade é que surge o papel compensação estatal, medida que 

minimizaria os efeitos negativos do delito, contribuindo para a ressocialização do 

ofendido e que tem, inclusive, previsão constitucional (art. 245).  

Para que o Estado organize os recursos financeiros, muitos autores têm 

defendido a criação de fundos nacionais de indenização, que “compõe um montante de 

recursos cuja vocação essencial é a de destinar-se ao amparo (compensação, reparação 

ou auxílio) das vítimas de determinado dano, constituindo um regime coletivo de 

indenização” (ANDRADE; SOARES, F., 2018, p. 46).  

Em geral, fundos de indenização podem tanto substituir a responsabilidade do 

causador do dano – isto é, ele não arcaria em nada com a reparação –, quanto 

complementá-la, hipóteses em que a sua responsabilidade permaneceria (ANDRADE; 

SOARES, F., 2018, p. 46). Quando destinados a complementar a responsabilidade 

individual, os fundos podem atuar de forma subsidiária, indenizando a vítima somente 

diante da impossibilidade do autor do dano, “havendo ou não sub-rogação do fundo 

quanto à indenização paga” (ANDRADE; SOARES, F., 2018, p. 46). 

Quando se trata de fundos destinados especificamente a reparar os danos 

causados aos ofendidos pela criminalidade, tem predominado o entendimento de que a 

responsabilidade dos Estados seria subsidiária (CÂMARA, 2008, p. 209). Melhor 

dizendo, eles só indenizariam a vítima quando não fosse possível a reparação pelo 

próprio criminoso, seja por insuficiência financeira ou, até mesmo, por não se saber 

quem é o autor do crime ou não ter sido possível processá-lo criminalmente.    
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Esse entendimento é o adotado na Resolução 40/34 da Organização das Nações 

Unidas, ao estabelecer, no item 12, a atuação do Estado “quando não seja possível obter 

do delinquente ou de outras fontes uma indenização completa”. Ainda, o art. 245 da 

CRFB/88, ao tratar da responsabilidade do Estado na assistência às vítimas de crimes 

dolosos, inseriu a expressão “sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito”, 

ou seja, a intenção do legislador nunca foi de isentar o infrator de sua obrigação.  

Além disso, a mesma resolução conta com previsão específica sobre os fundos 

de indenização: 

 

 

13. Será incentivado o estabelecimento, o reforço e a expansão de fundos 

nacionais de indenização às vítimas. De acordo com as necessidades, poderão 

estabelecer-se outros fundos com tal objetivo, nomeadamente nos casos em 

que o Estado de nacionalidade da vítima não esteja em condições de 

indenizá-la pelo dano sofrido (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

1985).  

 

 

Sobre a sua origem, destaca-se que “os primeiros surgiram na Nova Zelândia, 

em 1963, e posteriormente em países como Itália, França, Estados Unidos, Irlanda do 

Norte, Canadá, Suécia, Alemanha, Áustria, Holanda, Cuba entre outros” (PAIVA, 2015, 

p. 208), baseados “na ideia central de solidariedade social com a vítima e na 

necessidade de que o Estado assuma alguns custos que têm sua origem no seu próprio 

fracasso de prevenir o delito” (JORGE, 2002, p. 121).  

Contudo, apesar de representarem uma ótima alternativa para não deixar o 

ofendido em situação de completo desamparo, a sua instituição não é livre de críticas, 

como aponta Jorge (2002, p. 122): 

 

 

Mesmo existindo em diversos outros países, este Fundo de Indenização não é 

bem recomendado pelos autores, dentro outros motivos, porque se tornaria 

bastante oneroso para o Estado, além do fato de que, apesar de sua 

responsabilidade, a vítima também tem que se prevenir de agressões, não 

sendo a culpa da insegurança tão somente do Estado.  

 

 

Nesse sentido, para que os custos da manutenção do fundo não gerem grandes 

prejuízos aos cofres públicos, é possível o estabelecimento de critérios para o 

pagamento da indenização, com base no tipo penal sofrido, em condições econômicas 

dos beneficiários e na natureza do dano sofrido (material ou moral), bem como limites 

no seu valor (JORGE, 2002, p. 122). 
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Assim, entende-se que devem ser priorizadas as vítimas diretas ou indiretas 

(familiares e dependentes) de crimes violentos, considerando que a extensão dos danos 

sofridos pode ser grande, e que sejam carentes, seguindo o mesmo entendimento 

adotado no art. 245 da CRFB/88.   

Além disso, seria impossível ao Estado indenizar integralmente os danos 

nesses casos, não só porque muitas vezes não podem ser auferidos monetariamente, 

como ocorre, por exemplo, com a perda de um ente querido ou de um membro do 

corpo, mas também por ser demasiadamente oneroso.  

Nesse sentido, sugere Jorge (2002, p. 123) a criação de “teto máximo e 

mínimo, para que o Estado trabalhe em cima de uma previsão de gastos, assim como 

existe na previdência social”. Outra limitação que também pode ser empregada é a 

concessão da indenização apenas nos casos em que o ofendido não fosse amparado por 

seguros privados, ou por outro benefício previdenciário, como a pensão por morte.  

Por fim, resta apresentar dois projetos de lei em tramitação visando à 

regulamentação do art. 245 da CRFB/88, garantindo, assim, assistência financeira às 

vítimas da criminalidade. Para tanto, o primeiro cria um fundo de indenização próprio, 

já o segundo utiliza recursos de fundo já existente no país.  

O Projeto de Lei federal nº 3.503/2004, um dos mais comentados pelos autores, 

pretende criar o Fundo Nacional de Assistência às Vítimas de Crimes Violentos (Funav) 

e, com o intuito de não sobrecarregar os cofres públicos, na mesma linha do 

entendimento acima exposto, o projeto limita o benefício às vítimas ou herdeiros e 

dependentes carentes, de alguns crimes específicos
101

 (BRASIL, 2004, p. 2).  

O aludido projeto de lei não fixa valor exato para o benefício, mas prevê que 

constituirá “quantia única” destinada “ao custeio de gastos funerários, tratamento e 

despesas médicas, alimentação e outras despesas essenciais à manutenção da saúde e do 

bem-estar” (BRASIL, 2004, p. 2). Ainda, a vítima receberia a indenização 

independentemente da “comprovação de autoria” ou do trânsito em julgado da sentença 

condenatória (BRASIL, 2004, p. 2).  

                                                 
101

 I – de homicídio (art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal); II – de 

lesão corporal de natureza grave de que resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função, 

incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou perda ou inutilização de membro, 

sentido ou função (art. 129, § 1º, inciso III, e § 2º, incisos I, II e III, do Código Penal); III – contra a 

liberdade sexual cometido mediante violência ou grave ameaça (arts. 213 e 214 do Código Penal); IV – 

de homicídio ou lesão corporal de natureza grave provocados por projétil de arma de fogo, quando 

ignorado o autor e as circunstâncias do disparo, ainda que inexista dolo. 
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Além disso, quando houver colaboração do ofendido para o delito ou para o 

“agravamento de suas consequências”, estiver ele amparado por seguro privado ou pelo 

DPVAT, não poderá ser contemplado com a quantia, nem os seus herdeiros e 

dependentes (BRASIL, 2004, p. 2-3). 

Ponto interessante é a possibilidade do Estado se voltar contra o autor do crime 

em relação ao valor do benefício concedido à vítima, sendo a sentença penal que o 

condenar, título executivo sujeito a execução fiscal (BRASIL, 2004, p. 3). Ainda, 

estabelece o projeto que o Funav estaria inserido no âmbito do Ministério da Justiça, 

bem como indica suas fontes de recursos
102

 (BRASIL, 2004, p. 3).  

Outra proposta interessante é a trazida no Projeto de Lei federal nº 1.242/2019, 

originário do Senado Federal, que além das medidas para o oferecimento de assistência 

psicossocial ao ofendido, mencionadas no tópico 4.4.1, propõe ampará-lo 

financeiramente através do chamado “auxílio-vítima”. 

Assim como no projeto anterior, os destinatários do benefício são tanto as 

vítimas diretas quanto seus herdeiros e dependentes. Todavia, os tipos penais 

abrangidos são mais amplos: 

 

 

I – crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados;  

II – todos os demais crimes dolosos, com resultado morte, previstos no 

Código Penal ou em outras leis penais especiais, consumados ou tentados.  

III – todos os tipos penais previstos nos incisos I e II, quando praticados 

apenas por adolescente (BRASIL, 2019d, p. 2).  

 

 

A indenização concedida seria no valor de um salário mínimo e meio e também 

não depende da identificação da autoria (BRASIL, 2019d, p. 2). Somente fariam jus ao 

auxílio, as vítimas parcial ou totalmente incapacitadas para “atividades laborais, 

culturais, esportivas ou de lazer”, pelo período em que estiverem na situação, podendo, 

                                                 
102

 I – dotações orçamentárias da União;  

II – doações, auxílios, subvenções ou transferências voluntárias de entidades públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas;  

III – os decorrentes de empréstimos junto às agências ou bancos nacionais e internacionais de 

desenvolvimento;  

IV – multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado no âmbito da 

Justiça Federal;  

V – fianças quebradas ou perdidas nos termos da legislação processual penal;  

VI – as receitas decorrentes das aplicações e rendimentos financeiros de seus recursos orçamentários e 

extra-orçamentários;  

VII – os valores repostos a título de sub-rogação no direito de indenização da vítima ou herdeiros e 

dependentes carentes contra o autor do crime, nos termos do art. 7º; VIII – os valores restituídos de 

acordo com as hipóteses do art. 8º;  

IX – outras receitas (BRASIL, 2004, p. 4).  
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assim, o benefício ser vitalício (BRASIL, 2019d, p. 2-3). Já no caso dos herdeiros e 

dependentes, é necessário que sejam carentes e a concessão do auxílio tem período 

limitado de cinco anos (BRASIL, 2019d, p. 3).  

Diferentemente do Projeto de Lei federal nº 3503/2004, para o custeio do 

“auxílio-vítima” não há previsão de criação de um fundo de indenização específico, mas 

a utilização dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), além de outras 

fontes não previstas expressamente (BRASIL, 2019d, p. 3). 

Nesse sentido, a própria Lei Complementar federal nº 79/1994, que cria o 

FUNPEN, em seu art. 3º, IX, traz a previsão de aplicação de seus recursos em 

“programas de assistência às vítimas”. É clara a necessidade de melhorar as condições 

do sistema penitenciário nacional, que tem estado de coisas inconstitucional 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a aplicação de parte dos valores 

em programas destinados aos ofendidos também é um dos objetivos do FUNPEN que 

não deve ser ignorado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Desde a década de 40, a vítima criminal encontra-se, segundo a grande parte 

dos autores, numa fase de redescobrimento, contexto em que surgiu a Vitimologia. Por 

meio dela, o ofendido veio a conquistar espaço dentro das ciências criminais, 

realizando-se não só estudos e pesquisas a seu respeito, mas também propondo 

modificações legislativas almejando a promoção de seus direitos e a criação de medidas 

de proteção e de assistência.  

Verifica-se que a legislação pátria já passou por diversas modificações 

acompanhando essa tendência de valorização da vítima. No entanto, elas ainda são 

singelas e, de certa forma, limitadas, visto que algumas se destinam a tutela de 

ofendidos específicos, a depender do tipo penal sofrido e de outras condições.  

No curso da persecução penal, o espaço concedido ao ofendido por crime 

violento ainda é bem restrito, desempenhando, preponderantemente, papel meramente 

informativo, como importante fonte de prova, a fim de sustentar eventual condenação ao 

acusado, assim como uma testemunha.  

Não é à toa que os poucos direitos que possui estão localizados no título 

referente às provas do CPP. Além disso, somente tem uma maior possibilidade de 

atuação nas ações penais de iniciativa pública, quando se habilita como assistente da 

acusação, situação em que é considerado parte/sujeito processual.  

Significativo avanço foi proporcionado pela Lei federal nº 11.690/2008, ao 

consagrar alguns direitos às vítimas, no próprio texto do CPP, assim como já estabelecia 

a Resolução 40/34 da Organização das Nações Unidas. Contudo, alguns deles, como o 

direito a espaço reservado nos fóruns e à assistência multidisciplinar, podem enfrentar 

obstáculos para serem exercidos na prática.  

Na mesma situação, encontra-se o direito à reparação do dano que, apesar dos 

diversos institutos criados para facilitar o acesso pelo ofendido, depende de condição 

financeira favorável do condenado. Além disso, nem todos os mecanismos existentes 

são aplicáveis aos casos de crimes violentos.  

Os institutos trazidos pela Lei federal nº 9.099/1995 dotaram a vítima de maior 

protagonismo na resolução do conflito e facilitaram também a obtenção de reparação, 

tendo, portanto, grande relevância. No entanto, não são aplicáveis aos delitos mais 
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graves cometidos com violência, mas apenas às infrações de pequeno e médio potencial 

ofensivo.  

Os programas de proteção disciplinados pela Lei federal nº 9.807/1999, por sua 

vez, parecem mais preocupados com a produção de prova do que com o ofendido em si. 

Isso porque a vítima de crime não é a sua única destinatária e, para inclusão no 

programa, é necessário que ela esteja sendo ameaça ou coagida em virtude da 

colaboração na persecução penal e que suas declarações sejam consideradas relevantes 

para o caso.     

No que concerne à Lei federal nº 11.340/2006 é notório o relevante papel que 

desempenha na proteção e acolhimento de parte das vítimas de crimes violentos, 

criando mecanismos aplicáveis desde o momento da denúncia do crime, bem como 

incentivando a criação de serviços especializados. Contudo, são destinados apenas às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar.  

Diante disso, constata-se que, na persecução penal, às vítimas diretas e 

indiretas de crimes violentos, somente são aplicáveis as escassas disposições do CPP e 

que, em algumas situações específicas, elas podem se enquadrar no âmbito de 

abrangência de outras leis especiais. Além disso, o legislador apenas concede direitos, 

sem propor meios para que sejam exercidos, o que torna as disposições quase 

ineficazes. 

Há um pequeno espaço para as vítimas da criminalidade violenta não só na 

persecução penal, mas também no âmbito das políticas públicas, que servem justamente 

para a concretização dos direitos já consagrados na legislação.  

Isso impacta de forma mais significativa o exercício do direito à assistência, o 

que é preocupante, se considerados os altos índices de criminalidade e os danos 

econômicos, físicos e psicológicos, causados diretamente pelo criminoso (vitimização 

primária), que podem ser intensificados pelo Estado e por seu ciclo social (vitimizações 

secundárias e terciárias). 

Assim, de suma importância é a prestação de assistência ao ofendido direto e 

aos seus familiares, nas mais diversas modalidades (material, médica, psicológica, 

social, financeira e jurídica) buscando seu acolhimento, a amenização dos danos 

sofridos e a promoção de sua ressocialização. 

Não faltam fundamentos para o oferecimento de assistência por parte do 

Estado, além de já existir previsão constitucional e infraconstitucional para tanto, 

explicitando o compromisso por ele já assumido. Contudo, o Poder Público segue se 
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omitindo, não regulamentando o art. 245 da CRFB/88, nem criando serviços para que as 

vítimas possam ser encaminhadas pelo juiz no curso do processo, dando aplicabilidade 

ao art. 201, §5º, do CPP. 

Na década de 90, o Estado chegou a criar o programa dos CEAVs, que 

atuavam prestando assistência psicossocial e jurídica às vítimas diretas e indiretas de 

violência. Todavia, a partir de 2011, o governo federal deixou de financiar esses 

serviços e, assim, grande parte deles não continuou em funcionamento.  

A edição de uma lei, em âmbito nacional, estipulando como essa assistência 

deve ser prestada, a obrigação do Poder Público de criar e manter serviços 

especializados para tanto, bem como outros direitos aos ofendidos, pode ser um 

diferencial para os tirar da situação de esquecimento em que se encontram, assim como 

ocorreu com a edição da Lei federal nº 11.340/2006, que reforçou a responsabilidade 

estatal para com as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.  

Não se pode esquecer, diante das dificuldades que podem ser enfrentadas para 

obter a reparação do dano, da possibilidade do Estado assistir financeiramente a vítima 

direta e seus herdeiros e dependentes, por meio de recursos organizados em um Fundo 

Nacional de Indenização, a exemplo do que já fizeram outros países. 

Fato é que diversos projetos de lei já foram propostos a fim de estabelecer a 

assistência financeira estatal e, assim, regulamentar o art. 245 da CRFB/88, mas a 

tramitação de nenhum deles foi para frente, apesar de já decorridos mais de trinta anos 

de sua promulgação, o que demonstra não só uma omissão por parte do Estado, mas 

também um descaso com o sofrimento dos ofendidos.  

Assim, diante da carência legislativa e de políticas públicas, é a evidente que a 

atuação estatal em favor das vítimas diretas e indiretas de crimes violentos, buscando 

ampará-las e minimizar os danos decorrentes da vitimização, ainda é insuficiente. Essa 

situação tem impedido o acesso desses indivíduos ao direito à assistência, bem como 

atentado contra a dignidade enquanto pessoa humana e outros direitos fundamentais, 

razão pela qual esse panorama não pode permanecer vigente.  
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