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A C Ó R D Ã O 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do 

Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em aprovar a presente 

Proposição, nos termos do voto do Relator. 

 

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. 
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R E L A T Ó R I O 

 

 

1. Trata-se de Proposição apresentada pelo então Conselheiro Lauro 

Machado Nogueira, tendo como escopo a relevante providência de estabelecer a “Política 

Institucional de Proteção Integral às vítimas de infrações penais e atos infracionais, 

voltada à assistência, reparação e respeito à dignidade e aos direitos fundamentais das 

vítimas”. 

2. A proposta foi distribuída, inicialmente, ao então Conselheiro Luiz 

Fernando Bandeira de Mello, o qual despachou para ordenar o envio de íntegra da 

proposta aos Conselheiros, às Unidades e Ramos do Ministério Público, bem como à 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, para 

conhecimento e eventual apresentação de sugestões. 

3. Nesse contexto, o Ministério Público do Estado do Tocantins – MP/TO 

encaminhou a seguinte sugestão:  

[...] É de se ressaltar que o art. 1º cita a implementação de uma Doutrina 

de Proteção Integral à Vítima. Censura a tal previsão é a banalização da 

nomenclatura que atina-se à criança e adolescente. De forma breve, 

Proteção Integral refere-se a uma escolha originária de extrema 

importância, identificando um segmento populacional prioritário e 

imanente a especialíssima e relevantíssima função institucional, não 

sendo adequado seu elastecimento, sob pena de banalizar sua relevância, 

na medida em que, se o Ministério Público relativizar o conceito, 

estendendo-o para locus não previsto pelo legislador constitucional, 

estará autorizando que outros entes também o possam fazer, 

enfraquecendo a proteção infanto-juvenil. 

O art. 2º cria a obrigação para os Ministérios Públicos de implementar 

núcleos e centrais de atendimento às vítimas, enquanto o art. 3º amplia 

o conceito de vítimas a familiares e pessoas economicamente delas 

dependentes. Esse segmento ganha maior contorno quando o art. 4º 

estende a proteção para a vitimização secundária e terciária e, por fim, 

o art. 6º determina a constituição de Equipe Multidisciplinar de apoio, 

sempre citando, indevidamente, a nosso ver, a Doutrina de Proteção 

Integral. Aparentemente, tais previsões visam apenas o primeiro 

atendimento e encaminhamento das vítimas, porém a redação sugere 

uma gama exageradamente ampla de atendimento, não identificando 

seu momento e abrangência, envidando a possibilidade da utilização do 

Ministério Público como atalho para o acesso de serviços que podem e 

devem ser oferecidos pela Rede Pública de Saúde, podendo impactar 
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nos seus gastos financeiros e de pessoal. Sugiro que seja restrita a 

previsão de atendimento à identificação e articulação com os serviços 

de rede adequadas. 

O Parágrafo Único do art. 6º apresenta louvável norma programática de 

atuação em rede, que poderia ser melhor incentivada e detalhada, 

oportunizando a atuação para indução de política pública para os 

atendimentos objeto da resolução, sem onerar os Ministérios Públicos 

Estaduais com a criação de equipes multidisciplinares. O art. 12 

reproduz atribuição já avocada pelo art. 13, inciso VI da Lei 13.675/18, 

que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, não se afigurando 

arrazoado dispender recursos para replicar atividade já abraçada pelo 

Poder Executivo. 

Por derradeiro, sugiro que nas disposições acerca da prestação de 

assistência jurídica para a busca de indenização por danos materiais e 

morais, prevendo a possibilidade da utilização dos bancos de dados 

disponíveis para o Ministério Público para a adoção de medidas 

acautelatórias para a garantia de eventuais indenizações às vítimas. [...] 

4. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MP/RJ, por sua vez, 

realizou as seguintes considerações: 

[...] No Capítulo III da proposta sob análise, que versa sobre “os direitos 

que devem ser protegidos”, algumas observações merecem ser feitas. 

[...] 

Destacamos especificamente, no caput deste dispositivo, uma 

impropriedade quanto ao uso da expressão assistência jurídica, 

especialmente diante da vedação constitucional imposta aos membros 

do Ministério Público prevista no artigo 128, § 5º, inciso II, alínea b, da 

Carta da República de 1988. Com efeito, importante rememorar que a 

extensão do termo “assistência jurídica” é ampla, abrangendo tanto a 

representação em juízo ou defesa judicial, como a prática de atos 

extrajudiciais, como por exemplo atividades de consultoria. Assim, 

sugerimos a alteração da redação do dispositivo para que passe a constar 

que o Ministério Público deverá orientar a vítima a buscar assistência 

jurídica, seja através da defensoria pública ou de advogado particular 

[...] 

Ademais, impõe-se um ajuste na redação do artigo 9º da minuta da 

Resolução proposta, para que seja adaptada ao entendimento 

jurisprudencial pátrio sobre a matéria, no sentido de que deve constar 

da inicial da ação penal deflagrada o pleito ministerial de fixação de 

valor mínimo para reparação de danos materiais e morais causados pela 

infração penal, em prol das vítimas. [...] 

5. O Ministério Público Federal – MPF, por meio da 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, apontou o seguinte: 

[...] verifica-se que existem várias iniciativas e ações tanto no âmbito 

do CNMP como do CNJ para tratar das vítimas. Assim, editar outra 

norma, sem se verificar a consolidação das já existentes, trará um 
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cenário em que as iniciativas não sejam concretizadas e aferidas. Dessa 

forma, antes de se editar nova norma, faz-se necessário examinar como 

estão sendo desenvolvidas as iniciativas e as parcerias existentes, e 

como essa política tem sido realizada no âmbito do Poder Judiciário.  

À vista desse cenário, é forçoso convir que deve preceder eventual 

edição, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de uma política 

institucional sobre tema, a valorização e difusão das boas práticas já 

existentes no âmbito do Ministério Público brasileiro, além do 

acompanhamento das ações de Justiça Restaurativa existentes no país e 

o desempenho de cada uma delas, encerrando ciclos de debates entre os 

órgãos do Parquet e integrantes do Poder Judiciário, dentre outros 

interessados. 

6. O Ministério Público do Estado de Pernambuco – MP/PE, por sua vez, 

sugeriu as seguintes alterações nas redações dos arts. 6º, caput, e 9º, caput: 

[...] Art. 6º O Ministério Público deverá prestar, em favor das vítimas 

de criminalidade, assistência de apoio, por meio de equipe 

multidisciplinar própria e ou por meio do encaminhamento devido das 

vítimas às redes de apoio externas, bem como orientar as vítimas a 

buscar assistência jurídica. 

Art. 9º O Ministério Público deverá pleitear, de forma expressa, no bojo 

dos autos, desde a deflagração da ação penal ou da ação socioeducativa, 

a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais 

causados pela infração penal e ou ato infracional, em prol das vítimas. 

[...] 

7. O Ministério Público do Estado da Bahia – MP/BA manifestou-se 

favoravelmente à proposta sem, contudo, apresentar sugestões. 

8. O Ministério Público do Estado de Goiás – MP/GO apresentou as 

seguintes sugestões: 

[...] Tem-se como importante a previsão da criação, no âmbito das 

unidades do Ministério Público, núcleos de atendimento às vítimas; no 

entanto, se faz necessário que o atendimento, a forma e as condições 

deverão ficar a cargo de cada unidade, a partir de sua realidade. A 

proposta, na forma como está, engloba toda e qualquer vítima de 

infração penal ou ato infracional, o que por razões que é do 

conhecimento de todos, não é possível de ocorrer no âmbito do 

Ministério Público. 

Sugere-se, então, no art. 3º da minuta da Resolução uma especificação 

das vítimas que terão a assistência por equipe multidisciplinar, pois um 

rol muito amplo, conforme mencionado, inviabiliza a boa prestação do 

serviço; com isso a proposta poderia por iniciar com vítimas de crimes 

sexuais direcionando melhor a atuação. 

Ademais, no Capítulo III “DOS DIREITOS QUE DEVEM SER 

PROTEGIDOS”, traz no bojo do art. 4º e parágrafo único, a seguinte 
redação: 
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Art. 4º. Incumbe ao Ministério Público a observância dos direitos à 

informação, assistência, proteção e reparação dos danos materiais e 

morais sofridos pelas vítimas. 

Parágrafo único. A vítima tem o direito de ser protegida contra a 

repetição de delitos da mesma natureza e contra a vitimização 

secundária e terciária. 

Na forma como redigida, verifica-se uma atração ao Ministério Público 

de uma atribuição que não lhe é afeta tipicamente pela Constituição 

Federal, embora de suma importância. A proteção integral da vítima, 

especialmente contra a revitimização, não pode ser garantida, a priori 

pelo Ministério Público. Este pode, diante da gama de atribuições, 

fomentar os órgãos estatais para que efetivamente cumpram com suas 

obrigações positivas, no sentido de fazer valer, no plano concreto, os 

direitos assegurados à vítima. 

Da forma como está, sugere-se que o Ministério Público será o órgão 

próprio para tal. 

Ainda no Capítulo III, o art. 6º, aborda a questão de prestar em favor 

das vítimas assistência jurídica [...] 

Cabe aqui apontar o uso da expressão assistência jurídica, pois esta 

deverá ser prestada pela defensoria pública ou advogado constituído, de 

acordo com o artigo 4º, parágrafo 5º da LC 80/1994, que determina que 

o serviço jurídico assistencial gratuito mantido pelo poder público 

deverá ser exercido com exclusividade pela Defensoria Pública, aos 

hipossuficientes. Com efeito, para melhor adequação, a redação do 

artigo poderia ser modificada de “assistência jurídica” para orientação 

jurídica”. 

Outro ajuste que se revela seria no artigo 7º; na forma anteriormente 

mencionada, ao colocar ao Ministério Público o papel de “zelar pela 

proteção da segurança e vida privada das vítimas e de seus familiares”, 

sugere-se uma incumbência própria de outros órgãos estatais. O MP não 

tem estrutura física, de pessoal ou recursos financeiros para tal. De 

modo que, se revela temerosa a previsão. [...] 

Nesse contexto, a postura mais adequada ao perfil constitucional do 

Ministério Público seria o de provocar os órgãos especializados em 

proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, caso a vítima ou 

testemunha se voluntarie a participar de referido programa e, caso esta 

se recuse poderá o Ministério Público, adotar outras medidas para evitar 

que a vítima tenha contato com o agressor, durante a instrução 

processual, por exemplo. 

Quanto ao artigo 9º também no capítulo III, a sugestão seria de 

acréscimo ao fim da redação para que quando da solicitação de valor 

mínimo de reparação de danos morais, o Ministério Público deverá 

fazê-lo quando da inicial da ação penal deflagrada [...]. 

 

9. O eminente Conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior encaminhou o 

Memorando nº 16/2019/GAB/COLRJ, por meio do qual defendeu a alteração da espécie 

normativa para recomendação, nos seguintes termos: 
 

[...] No entender deste Conselheiro, o princípio constitucional da 

autonomia administrativa do Ministério Público será melhor atendido 
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se alterada for a espécie normativa de Proposição de Resolução para 

Recomendação, a fim de se permitir às unidades ministeriais que 

procedam à avaliação, na medida de suas possibilidades, a respeito da 

melhor forma de se implementar a Política Institucional de Proteção 

Integral às vítimas de infrações penais e atos infracionais. [...] 

 

10. Já A CONAMP encaminhou a Nota Técnica nº 07/2020: 

[...] Inicialmente, entende-se que a iniciativa, em linhas gerais, é válida 

e extremamente relevante, uma vez que a experiência na seara criminal 

permite concluir que a vítima nunca recebeu a devida importância e 

proteção pelo Estado, especialmente no processo, no qual, muitas vezes, 

é tratada mais como um elemento de informação, portanto objeto, e não 

como um verdadeiro sujeito de direitos, sendo até mesmo preconcebida 

de forma suspeita, já que para muitos ela não teria isenção para se 

manifestar, por querer um resultado certo, razão pela qual não lhe seria 

tomado compromisso formal. 

Sob esse prisma, a proposição do Conselho Nacional do Ministério 

Público chama a atenção das Unidades Ministeriais que ainda não 

desenvolveram alguma política na área, dando subsídio para a 

implementação de estratégias eficazes de proteção das vítimas, ou 

aperfeiçoando as já existentes. 

Percebe-se que a proposta, após tecer os seus considerandos, cuida em 

seu capítulo I de estabelecer, no art. 1º, a Política Institucional de tutela 

das vítimas de criminalidade, nome próximo, mas diverso do que 

consta em sua parte preambular. 

Em seu art. 2º, a proposta trata de criar obrigação para as unidades 

ministeriais, que “deverão” implementar núcleos ou centrais de 

atendimento às vítimas de criminalidade e seus familiares. Neste ponto, 

é muito importante pontuar duas questões: 1ª – Os órgãos de execução 

e as ouvidorias do Ministério Público já são unidades de 

atendimento de vítimas até pela própria vocação do Ministério 

Público, devendo-se ponderar este fato para que não se crie novas 

estruturas desnecessárias, até mesmo com sobreposição funcional; 

2ª – a determinação proposta precisa estar ajustada de forma 

harmoniosa com as realidades econômicas de cada unidade 

ministerial, especialmente no atual momento de crise, em que os 

orçamentos ministeriais estão sendo severamente afetados. 

O capítulo II, ao estabelecer as diretrizes de atendimento às vítimas, 

repete alguns documentos internacionais, o que merece ser elogiado, 

cabendo ponderar somente a questão da vítima coletiva, não 

mencionada em seu texto, assim como a ordem de prioridade criada 

no art. 3º, parágrafo único, que mereceria uma ponderação com a 

necessidade e a possibilidade deste tratamento diferenciado. 

Merece ser ressaltada a preocupação com a vitimização primária, 

secundária e terciária estabelecida no capítulo III, notadamente em sua 

art. 4º, garantindo-se o direito à informação completa e transparente em 

seu art. 5º. 

Ao prever a prestação de assistência jurídica e assistência de apoio por 

uma equipe multidisciplinar própria, ainda que prevendo o 
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encaminhamento das vítimas às redes de apoio externas, a proposta 

termina por impor a criação de nova estrutura administrativa, o 

que deveria se dar de forma gradual e dentro das possibilidades de 

cada unidade ministerial. 

A tutela da segurança (art. 7º) e da participação processual das vítimas 

(art. 8º) é mais um importante avanço da proposta que merece elogio 

por parte da CONAMP. 

O art. 9º é norma que se coaduna com o direito processual penal 

moderno, focado para a efetiva tutela penal das vítimas, o que também 

envolve também a reparação de valor mínimo dos danos materiais e 

morais sofridos pelas vítimas. 

Destaca-se, no capítulo IV, a preocupação do proponente com a 

dimensão e a potencialidade da justiça restaurativa, apesar de abordar 
de forma mais ampla a questão no artigo 10, uma vez que fala em 

“resolução extrajudicial de infrações penais, por meio da negociação, 

mediação e conferências reparadoras”. 

Em seu capítulo V, a proposta traz enfoque para uma atuação mais 

preventiva e difusa para evitar a revitimização, bem como para 

estabelecer melhor análise de dados para diagnosticar e produzir 

políticas institucionais mais eficazes e resolutivas, ficando reservada ao 

CNMP a função de compilar informações e dados, sem, no entanto, 

fazer qualquer menção ao setor/órgão competente, o que poderia ser 

complementado. 

Em suas disposições finais (capítulo VI), a proposta concedeu 

discricionariedade para acréscimos nas disciplinas internas de cada 

unidade ministerial (art. 13), assim como determinou a inclusão da 

tutela da vítima como meta dos respectivos Planejamentos Estratégicos. 

Percebe-se, pela análise feita, que a proposta chega em bom tempo, 

mas merece especial atenção, especialmente com as estruturas que 

pretende introduzir nas unidades ministeriais, o que merece um 

olhar mais ponderado e harmônico. 

Diante de todo o exposto, entende-se que a Resolução proposta é de 

extrema relevância, vindo a preencher uma lacuna importante da 

atuação ministerial no processo penal, com as ressalvas acima 

apontadas. 

Ante todo o exposto, a Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público – CONAMP, elogia o proponente, Vossa 

Excelência, ora Relator, e todo Conselho Nacional do Ministério 

Público pela extrema relevância de disciplinar esta matéria, vindo a 

preencher uma lacuna importante da atuação ministerial no processo 

penal, bem como manifesta-se pelas observações das ressalvas acima 

apontadas em negrito. [...] 

11. Em 12/2/2021, o então Conselheiro Relator despachou para determinar a 

intimação das demais Associações Nacionais do Ministério Público, com o objetivo de 

conceder igual oportunidade de manifestação quanto à presente proposta. 
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12. Nesse contexto, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – 

ANPT destacou a sólida fundamentação jurídica da proposta e registrou que não possui 

qualquer sugestão ou objeção. 

13. Finalizada a instrução da Proposição, indiquei sua inclusão em pauta. 

 

É o relatório. 
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E M E N T A 

 

PROPOSIÇÃO. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE 

ESTABELECE A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE 

PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PROMOÇÃO DE DIREITOS E 

DE APOIO ÀS VÍTIMAS., VOLTADA À ASSISTÊNCIA, 

REPARAÇÃO E RESPEITO À DIGNIDADE E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. PERTINÊNCIA E JURIDICIDADE. 

APROVAÇÃO COM MODIFICAÇÕES NO TEXTO. 

 

 

V O T O 

 

14. A proposta sob apreciação do CNMP tem o objetivo de disciplinar a 

política institucional de proteção integral e de promoção de direitos e de apoio às vítimas, 

voltada à assistência, reparação e respeito à dignidade e aos direitos fundamentais. 

15. Registre-se, desde logo, a valiosa colaboração do Conselheiro Marcelo 

Weitzel Rabello de Souza, quem apresentou minuta substitutiva e atualizada da 

proposição, elaborada com ênfase em boas práticas relacionadas à temática que já são 

realizadas pelas Unidades e Ramos do Ministério Público. 

16. Veja-se, então, quadro comparativo entre a proposta original e a 

substitutiva: 

PROPOSTA ORIGINAL PROPOSTA SUBSTITUTIVA 

Art. 1º. Fica estabelecida a Política 

Institucional de tutela das vítimas de 

criminalidade, com os objetivos de implantar 

uma doutrina de proteção integral às vítimas 

de infrações penais e atos infracionais e seus 

familiares, bem como de assegurar direitos 

de informação, segurança, apoio, proteção 

física, patrimonial, psicológica, documental, 

participação e ressarcimento dos danos 

materiais e morais suportados em 

decorrência do delito. 

Art. 1º. Fica estabelecida a Política 

Institucional de  Proteção Integral e de 

Promoção de Direitos e de Apoio às 

Vítimas, com o objetivo de assegurar 

direitos fundamentais às vítimas de 

infrações penais, atos infracionais, 

desastres naturais, calamidades públicas e 

graves violações de direitos humanos, 

garantindo-lhes o acesso à informação, 

comunicação, participação, verdade, 

justiça, diligência devida, segurança, 
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Art. 2º. As unidades do Ministério Público 

deverão implementar núcleos ou centrais de 

atendimento às vítimas de criminalidade e 

seus familiares, orientadas pelos Princípios 

da Igualdade, do Respeito, da Autonomia da 

Vontade, da Confidencialidade, do 

Consentimento e da Informação. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

DIRETRIZES DE ATENDIMENTO ÀS 

VÍTIMAS 

 

Art. 3º. São destinatários da proteção integral 

de que trata a presente Resolução: 

 

 

 

 

 

 

I- Vítima direta: aquela que sofreu lesão 

direta causada pela ação ou omissão do 

agente; 

II- Vítima indireta: parentes de pessoa cuja 

morte ou desaparecimento tenham sido 

diretamente causados por um delito ou ato 

infracional; 

 

apoio, tratamento profissional 

individualizado e não discriminatório, 

proteção física, patrimonial, psicológica,  

de dados pessoais, participação e 

reparação dos danos materiais, morais e 

simbólica, suportados em decorrência do 

fato vitimizante. 

Art. 2º. As unidades do Ministério Público 

deverão implementar gradualmente e de 

acordo com sua autonomia 

administrativa,  Núcleos ou Centros de 

Apoio às Vítimas, levando em 

consideração a gravidade, magnitude e 

características do fato vitimizante e a 

consequente violação de direitos, sendo 

orientados pelos Princípios da Dignidade, 

Igualdade, do Respeito, da Autonomia da 

Vontade, da Confidencialidade, do 

Consentimento e da Informação, sem 

prejuízo do atendimento rotineiro das 

vítimas pelo órgão ministerial. 

 

CAPÍTULO II 

DIRETRIZES DE ATENDIMENTO ÀS 

VÍTIMAS 

 

Art. 3º. Entende-se por vítima qualquer 

pessoa jurídica ou natural que tenha 

sofrido danos físicos, emocionais, em sua 

própria pessoa, ou em seus bens, causados 

diretamente pela prática de um crime, ato 

infracional, calamidade pública, desastres 

naturais ou graves violações de direitos 

humanos, sendo destinatários da proteção 

integral de que trata a presente 

Resolução: 

I- Vítima direta: aquela que sofreu lesão 

direta causada pela ação ou omissão do 

agente; 

II- Vítima indireta: pessoas que possuam 

relação de afeto ou parentesco até o 

terceiro grau, desde que convivam, 

estejam aos seus cuidados ou dependam 

desta, no caso de morte ou 
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III- Familiares e pessoas economicamente 

dependentes da vítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo único. Devem ser priorizadas as 

vítimas de infrações penais e atos 

infracionais que, pela condição de 

vulnerabilidade em decorrência da idade, 

deficiência, pelo estado de saúde ou pelas 

condições, natureza e duração da vitimização 

causada pelo delito, tenham experimentado 

consequências físicas ou psíquicas graves. 

 
 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS QUE DEVEM SER 

PROTEGIDOS 

desaparecimento causado por crime, ato 

infracional ou calamidade pública: 

III – Vítima de especial vulnerabilidade: a 

vítima cuja singular fragilidade resulte, 

nomeadamente, de sua idade, do seu 

gênero, do seu estado de saúde ou de 

deficiência, bem como do fato de o tipo, o 

grau e a duração da vitimização houver 

resultado em lesões com consequências 

graves no seu equilíbrio psicológico ou nas 

condições de sua integração social; 

IV – Vítima coletiva: grupo social, 

comunidades ou organizações sociais 

atingidas pela prática de crime, ato 

infracional ou calamidade pública que 

ofenda bens jurídicos coletivos, tais como 

a saúde pública, o meio ambiente, o 

sentimento religioso, o consumidor, a fé 

pública, a administração pública. 

V – Familiares e pessoas economicamente 

dependentes da vítima. 

VI - Fato vitimizante: ações ou omissões 

que causam dano, menoscabam ou 

colocam em perigo os bens jurídicos ou 

direitos de uma pessoa convertendo-a em 

vítima, podendo ser tipificados como 

crime, ato infracional, ou constituir uma 

violação dos direitos humanos 

reconhecidos pela Constituição e Tratados 

Internacionais dos quais o Brasil seja 

parte. 

Parágrafo único. Devem ser priorizadas 

as vítimas de infrações penais e atos 

infracionais que, pela condição de 

vulnerabilidade em decorrência da idade, 

do gênero, de deficiência, pelo estado de 

saúde ou pelas condições, natureza e 

duração da vitimização causada pelo 

delito, tenham experimentado 

consequências físicas ou psíquicas graves. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS QUE DEVEM SER 

PROTEGIDOS  
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Art. 4º. Incumbe ao Ministério Público a 

observância dos direitos à informação, 

assistência, proteção, participação e 

reparação dos danos materiais e morais 

sofridos pelas vítimas. 

 

 

 

Parágrafo único. A vítima tem o direito de 

ser protegida contra a repetição de delitos da 

mesma natureza e contra a vitimização 

secundária e terciária. 

 

Art. 5º. A informação sobre os direitos 

básicos, serviços de apoio, informações 

processuais e meios de obtenção de 

reparação dos danos causados pela infração 

penal e ato infracional deve ser prestada de 

forma completa e transparente às vítimas. 

 
 

Art. 6º. O Ministério Público deverá prestar, 

em favor das vítimas de criminalidade, 

assistência jurídica e assistência de apoio, 

por meio de equipe multidisciplinar própria e 

ou por meio do encaminhamento devido das 

vítimas às redes de apoio externas. 

 
 

Parágrafo único. O Ministério Público deve 

construir políticas de atuação em rede, 

mediante termos de cooperação e parcerias 

destinadas à implementação de atendimento 

das vítimas por equipes multidisciplinares, 

compostas por profissionais devidamente 

habilitados para a proteção integral, de modo 

a diminuir os efeitos dos danos suportados 

em decorrência do fato. 

 
 

Art. 7º. O Ministério Público deverá zelar 

pela proteção da segurança e da vida privada 

das vítimas e de seus familiares, mediante 

 

Art. 4º. Incumbe ao Ministério Público 

zelar para que sejam assegurados os 

direitos à informação, segurança, apoio, 

proteção física, patrimonial, psicológica, 

documental, inclusive de dados pessoais, 

participação e reparação dos danos 

materiais, psicológicos e morais, 

suportados pelas vítimas em decorrência 

de delitos penais e atos infracionais. 

Parágrafo único. A vítima tem o direito de 

ser protegida contra a repetição de delitos 

da mesma natureza e contra a vitimização 

secundária e terciária. 

 

Art. 5º. A informação sobre os direitos 

básicos, serviços de apoio, informações 

processuais e meios de obtenção de 

reparação dos danos causados pela 

infração penal e ato infracional deve ser 

prestada de forma completa e 

transparente às vítimas. 

 

Art. 6º. O Ministério Público diligenciará 

a fim de que seja assegurada em favor das 

vítimas a prestação de apoio e 

atendimento especializado por meio de 

equipe multidisciplinar da própria 

instituição ou pelo devido 

encaminhamento às redes de apoio 

externas. 

Parágrafo único.  O Ministério Público 

fomentará a construção e consistência das 

políticas de atuação em rede, mediante 

termos de cooperação e parcerias 

destinadas à implementação de 

atendimento das vítimas por equipes 

multidisciplinares, compostas por 

profissionais devidamente habilitados 

para a proteção integral, de modo a 

diminuir os efeitos e danos suportados em 

decorrência do fato. 

Art. 7º. O Ministério Público deverá zelar 

pela proteção da segurança e da vida 

privada das vítimas e de seus familiares, 
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aplicação efetiva das medidas de proteção já 

previstas na legislação pátria e outras que se 

afigurem adequadas ao caso concreto, 

adotando-se, como princípio, sempre o 

estatuto normativo mais protetivo, velando 

sempre pelo direito de a vítima não ter 

contato com o autor do fato, pela proteção de 

sua intimidade e integridades física e 

psíquica, bem como mediante adoção de 

meios para evitar sua revitimização.   

 

Art. 8º. O Ministério Público deverá zelar 

para que as vítimas tenham participação 

efetiva na fase de inquérito e processo, seja 

por meio da materialização dos direitos de 

serem ouvidas, de restituição de bens, de 

apresentarem elementos de prova, de serem 

notificadas de decisões importantes no curso 

do processo, notadamente acerca do ingresso 

e saída do autor do fato da prisão, caso assim 

manifestem interesse, entre outras formas de 

participação. 

 

Art. 9º. O Ministério Público deverá pleitear, 

de forma expressa, no bojo dos autos, a 

fixação de valor mínimo para reparação dos 

danos materiais e morais causados pela 

infração penal e ou ato infracional, em prol 

das vítimas. 

 
 

§ 1º. Incumbe ao Ministério Público 

construir, orientado pelo princípio da 

unidade institucional, políticas, parâmetros e 

protocolos para a exigência, sempre que 

possível, da reparação dos danos materiais e 

morais das vítimas e familiares em 

investigações, processos e acordos 

celebrados com sua mediação ou 

participação. 

 

§ 2º. Os acordos ou valores recuperados para 

fins de ressarcimento dos danos suportados 

por vítimas ou familiares devem ser 

devidamente registrados em sistema próprio. 

mediante aplicação efetiva das medidas de 

proteção já previstas na legislação pátria e 

outras que se afigurem adequadas ao caso 

concreto, adotando, como princípio, o 

estatuto normativo mais protetivo, 

velando sempre pelo direito de a vítima 

não ter contato com o autor do fato, pela 

proteção de sua intimidade e integridade 

física e psíquica, bem como mediante 

adoção de meios para evitar sua 

revitimização. 

Art. 8º. O Ministério Público deverá zelar 

para que as vítimas tenham participação 

efetiva na fase da investigação e no 

processo, seja por meio da materialização 

dos direitos de serem ouvidas, de 

restituição de bens, de apresentarem 

elementos de prova, de serem 

comunicadas de decisões no curso do 

processo, notadamente acerca do ingresso 

e saída do autor do fato da prisão, caso 

assim manifestem interesse, entre outras 

formas de participação. 

Art. 9º. O Ministério Público deverá 

pleitear, de forma expressa, no bojo dos 

autos, a fixação de valor mínimo para 

reparação dos danos materiais, morais e 

psicológicos, causados pela infração penal 

ou ato infracional, em prol das vítimas 

diretas, indiretas e coletivas. 

 

§ 1º. Incumbe ao Ministério Público, 

orientado pelo princípio da unidade 

institucional, implementar políticas, 

parâmetros e protocolos para a exigência, 

sempre que possível, da reparação dos 

danos materiais e morais das vítimas e 

familiares em investigações, processos e 

acordos celebrados com sua mediação ou 

participação. 

 

§ 2º. Os acordos ou valores recuperados 

para fins de ressarcimento dos danos 

suportados por vítimas ou familiares 
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CAPÍTULO IV 

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Art. 10. Incumbe ao Ministério Público 

construir projetos e mecanismos de 

resolução extrajudicial de infrações penais, 

por meio da negociação, mediação e 

conferências reparadoras dos traumas 

derivados dos eventos criminosos ou de atos 

infracionais, observando-se as diretrizes 

traçadas nas Resoluções nos 118/2014 e 

181/2017 deste Conselho. 

Parágrafo único. O Ministério Público deve 

construir políticas de atuação em rede, 

mediante termos de cooperação e parcerias 

destinadas à implementação de políticas 

restaurativas, observada a assistência a que 

se refere o artigo 6º, que visem à adesão e 

integração voluntária e esclarecida da vítima. 

 
 

CAPÍTULO V 

DA ATUAÇÃO PREVENTIVA E 

DIFUSA 

 

Art. 11. Incumbe ao Ministério Público 

estimular políticas públicas e criar, em sua 

estrutura interna, meios de atendimento às 

vítimas que busquem evitar a revitimização, 

bem como núcleos próprios de jurimetria 

para diagnosticar e produzir uma política de 

atuação mais eficaz, resolutiva e preventiva. 
 

Art. 12. Caberá ao Conselho Nacional do 

Ministério Público compilar informações do 

número de casos atendidos, do número de 

casos em que se verificou a reparação dos 

danos sofridos, das taxas de vitimização, 

além de outras políticas que permitam a 

devem ser devidamente registrados em 

sistema próprio. 

 

CAPÍTULO IV 

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Art. 10. Incumbe ao Ministério Público 

implementar projetos e mecanismos de 

resolução extrajudicial de conflitos, por 

meio da negociação, mediação e 

conferências reparadoras dos traumas 

derivados dos eventos criminosos ou de 

atos infracionais, observando-se as 

diretrizes traçadas nas Resoluções nos 

118/2014 e 181/2017 deste Conselho. 

Parágrafo único. O Ministério Público 

deve implementar políticas de atuação em 

rede, mediante termos de cooperação e 

parcerias destinadas à implementação de 

políticas restaurativas, observada a 

assistência a que se refere o artigo 6º, que 

visem à adesão e integração voluntária e 

esclarecida da vítima. 

 

CAPÍTULO V 

DA ATUAÇÃO PREVENTIVA E 

DIFUSA 

  

Art. 11. Incumbe ao Ministério Público 

estimular políticas públicas e criar, em sua 

estrutura interna, meios de atendimento 

às vítimas que busquem evitar a 

revitimização, bem como núcleos próprios 

de jurimetria para diagnosticar e 

produzir uma política de atuação mais 

eficaz, resolutiva e preventiva. 

Art. 12. Caberá à Presidência do Conselho 

Nacional do Ministério Público compilar 

informações do número de casos 

atendidos, do número de casos em que se 

verificou a reparação dos danos sofridos, 

das taxas de vitimização, além de outras 

políticas que permitam a identificação de 
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identificação de direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos lesados. 

 
 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. Cada unidade do Ministério Público 

poderá regulamentar, por ato próprio, as 

diretrizes aqui fixadas, acrescentando outras 

que se conciliem com suas especificidades 

regionais e com a política de proteção 

integral aqui planejada. 
 

Art. 14. Cada unidade do Ministério Público 

deverá incluir, obrigatoriamente, como meta 

de seu Planejamento Estratégico, tornar a 

vítima o objeto principal de defesa 

institucional, fomentando cursos de 

formação inicial e de capacitação continuada 

de membros e servidores, para atendimento 

especial de vítimas de infrações penais e atos 

infracionais. 

 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos lesados. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. Cada unidade do Ministério 

Público poderá regulamentar, por ato 

próprio, as diretrizes fixadas nesta 

Resolução, acrescentando outras que se 

conciliem com suas especificidades 

regionais e com a política de proteção 

integral aqui planejada. 

Art. 14. Cada unidade do Ministério 

Público deverá incluir, obrigatoriamente, 

como meta de seu Planejamento 

Estratégico, tornar a vítima o objeto 

principal de defesa institucional, 

fomentando cursos de formação inicial e 

de capacitação continuada de membros e 

servidores, para atendimento especial de 

vítimas de infrações penais e atos 

infracionais. 

Art. 15. Os Ministérios Públicos deverão 

encaminhar ao Conselho Nacional do 

Ministério Público, planejamento 

escalonado para implementação dos 

Núcleos ou Centros de Apoio às Vítimas. 

§ 1º. Até a estruturação dos Núcleos ou 

Centros de Apoio às Vítimas, os 

Ministérios Públicos deverão assegurar, 

na medida do possível, a prestação do 

serviço por meio de outros canais de 

atendimento ao cidadão que estejam em 

pleno funcionamento, a exemplo das 

ouvidorias, dos projetos especializados e 

dos serviços de acolhimento 

multidisciplinar. 

§ 2º. Será criado o Portal Informativo 

sobre os Direitos das Vítimas, gerenciado 

pela Presidência do Conselho Nacional do 

Ministério Público ou por órgão por ela 

autorizado, destinado a fornecer, em 

linguagem clara e acessível, informações 
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às vítimas, dentre outras, sobre as reações 

e consequências de infrações penais ou 

atos infracionais, os direitos das vítimas, 

as fases do processo penal e os atores do 

sistema de justiça penal. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

17. A pertinência e a juridicidade da propositura encontram-se demonstradas 

nos consideranda, em seguida transcritos: 

[...] CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 rege-se 
pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art.4º, inc. II), 

sendo a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III) um de seus 

fundamentos; 

CONSIDERANDO que, nesse cenário, a vítima de criminalidade 

merece especial proteção quanto aos seus direitos, inclusive direito à 

reparação do dano decorrente do crime que sofreu, conforme disposto 

no artigo 245 da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que os direitos e garantias expressos na 

Constituição Federal de 1988 não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 40/34 da ONU, aprovada pela 

Assembleia Geral em 29 de novembro de 1985, a qual, além de trazer 

conceito amplo de vítima, recoloca-a em posição mais relevante no 

processo penal e estabelece direitos, entre os quais, o acesso à justiça, 

o tratamento equitativo, o direito à informação sobre seus direitos, o 

direito à rápida restituição e reparação, além da adoção de meios 

extrajudiciários de solução de conflitos, incluindo a mediação, a 

arbitragem e as práticas de direito consuetudinário ou as práticas 

autóctones de justiça, quando se revelem adequadas, para facilitar a 

conciliação e obter a reparação em favor das vítimas; 

CONSIDERANDO que a criminalidade representa um dano para a 

sociedade, bem como uma violação dos direitos individuais e que, como 

tal, as vítimas da criminalidade deverão ser reconhecidas e tratadas com 

o pertinente cuidado e profissionalismo; 

CONSIDERANDO a necessidade de formação, aperfeiçoamento e 

qualificação especificamente voltada às políticas de proteção de vítimas 

no processo penal; 

CONSIDERANDO que se deve ter em conta a situação pessoal e as 

necessidades imediatas, a idade, o gênero, eventual deficiência e 

maturidade das vítimas, para que possa haver a correta e adequada 

proteção; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser titular da ação 

penal pública e do processo socioeducativo, deve zelar pela correta 

aplicabilidade da legislação, incluído o disposto no artigo 91, inciso I, 
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do Código Penal e no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, e, para tanto, possui legitimidade para postular, no bojo da 

denúncia ou da representação, pedido de reparação mínima dos danos 

em favor da vítima de infração penal e ato infracional, garantindo a 

inserção da vítima no processo, bem como o contraditório e a defesa do 

autor do fato; 

CONSIDERANDO que os postulados constitucionais e tratados 

internacionais de direitos humanos e de vítimas de criminalidade, ao 

assegurar a rápida e integral reparação do dano reconhecida nas 

sentenças condenatórias, referem não apenas o dano material, mas 

também aos danos morais; [...] 

18. Nesse contexto, adoto como fundamento para aprovação desta proposta os 

termos da justificação apresentados pelo Conselheiro proponente, com o seguinte teor: 

[...] A vítima, antes relegada a um mero elemento de prova processual, 

foi redescoberta e alça a protagonista e receptora de uma necessária 

atividade protetiva, capaz de lhe assegurar participação ativa na 

persecução e lhe restaurar os direitos violados pela ação delituosa. 

No Brasil, embora a legislação tenha avançado neste tema, a falta de 

uma sistematização e de um arranjo institucional adequados ainda 

impedem que essa proteção seja efetivada, pelo que a atuação 

consertada do Ministério Público pode ser decisiva para viabilizar os 

direitos das vítimas no Brasil. Este é o principal propósito desta 

Proposta de Resolução. 

O tema foi trazido ao conhecimento da Unidade Nacional de 

Capacitação e da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública no III Encontro Nacional dos 

membros do Ministério Pùblico do Júri, realizado em Brasília, nos dias 

13 e 14 de junho, no Conselho Nacional do Ministério Público, em que 

restou consolidada a conveniência de ser estruturada uma diretriz 

nacional de atendimento às vítimas e seus familiares, pelo Ministério 

Público. 

Também o Simpósio “A Vítima no Processo Penal e o Papel do MP”, 

ocorrido no dia 28/06/2019, no auditório da Escola Superior do 

Ministério Público de São Paulo, deflagrou no âmbito do parquet 

paulista a estruturação de um serviço de atendimento, acolhimento e 

proteção às vítimas de infrações penais. 

Também não podemos deixar de registrar que as notícias de 

estruturação de Núcleos de Atendimentos às Vítimas pelo Ministério 

Público brasileiro indicavam o crescimento da temática do assunto no 

país, bem como a necessidade premente do Ministério Público 

brasileiro oferecer um serviço adequado de proteção às vítimas. 

Diante disso, a Unidade Nacional de Capacitação e a Comissão do 

Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança 

Pública, por meio da Portaria nº 1, de 28 de junho de 2019, instituíram 

um Grupo de Trabalho para elaboração de uma diretriz geral de 

acolhimento, atendimento e proteção das vítimas de infrações penais no 

Brasil [...] 

Foram então coletadas, junto às unidades do Ministério Público, todas 

as iniciativas e regulamentações já realizadas, o que serviu para 
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subsidiar a concepção de uma regulamentação mínima, apta à 

estruturação do serviço de atendimento às vítimas. 

O material coletado serviu de base para a deliberação feito pelo Grupo 

de Trabalho, em reunião realizada no dia 19 de agosto, ocasião em que 

foi decidido pela apresentação da presente proposta de resolução, pela 

elaboração de um guia prático de atuação funcional dos membros do 

Ministério Público na defesa das vítimas de infrações penais no Brasil, 

bem como pela sugestão de remessa ao Parlamento de um projeto de lei 

que institua um fundo destinado à reparação de danos às vítimas de 

crimes violentos. 

A resolução ora proposta, ainda que na forma de uma diretriz geral, 

segue o propósito de dar cumprimento não somente ao art. 245 da 

Constituição Federal, como a compromissos internacionais de que é 

signatário o Brasil, como a Resolução nº 40/34 da Organização das 
Nações Unidas, aprovada em 29 de novembro de 1985, em que o Estado 

brasileiro assumiu o compromisso de voltar a sua atenção às vítimas, 

destinando a elas auxílio e proteção e vários direitos, entre os quais, o 

acesso à justiça, o tratamento equitativo, o direito à informação sobre 

seus direitos, o direito à rápida restituição e reparação, além da adoção 

de meios extrajudiciários de solução de conflitos, incluindo a mediação, 

a arbitragem e as práticas de direito consuetudinário ou as práticas 

autóctones de justiça, quando se revelem adequados, para facilitar a 

conciliação e obter a reparação em favor das vítimas. 

Com esta normatização, procura-se estabelecer, assim, um padrão 

mínimo para a atuação do Ministério Público e assegurar ao cidadão a 

prestação de um serviço público de qualidade. [...] 

19. Feitas essas considerações, entendo que a Proposição deva ser aprovada a 

partir da forma sugerida pelo Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza, diante dos 

fundamentais e atualizados acréscimos que indicou ao texto original. 

20. No ponto, observa-se que a proposta substitutiva amplia 

significativamente o conceito de vítima para os fins da resolução a ser editada, de modo 

que a pretendida proteção integral ocorra não somente para aqueles que tenham sofrido 

danos causados por crimes, como também se estenda para todos que tenham sofrido 

outros tipos de violação de direitos, tal como previsto no art. 3º. 

21. Para além disso, também se revela pertinente e relevante a proposta do 

Conselheiro por incentivar a institucionalização das boas práticas relacionadas ao 

atendimento de vítimas pelo Ministério Público, de modo a fomentar que as Unidades e 

Ramos adotem as experiências de sucesso que se vem de realizar em muitas delas, a 

exemplo dos Núcleos ou Centro de Apoio às Vítimas. 

22. Recorde-se, a propósito, que a propagação e o compartilhamento de 

práticas virtuosas e o papel estruturante e uniformizador do CNMP, no que diz respeito à 
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atuação do Ministério Público, foram nortes da atuação deste Relator, em especial na 

presidência da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro – CCAF e da Comissão 

de Enfrentamento da Corrupção - CEC, de modo que também por este motivo considero 

ser adequada a aprovação da proposta em análise. 

23. Diante do exposto, voto pela aprovação da presente Proposição, nos 

termos do substitutivo apresentado pelo Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza. 

É como voto. 

 

Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. 

 

 

(documento assinado por certificação digital) 

SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR 

Conselheiro Relator 
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RESOLUÇÃO Nº [...], DE [DIA] DE [MÊS] DE 2021. 

 

 

 

Dispõe sobre a Política Institucional de Proteção Integral e de 

Promoção de Direitos e Apoio às Vítimas, voltada à assistência, 

reparação e respeito à dignidade e aos direitos fundamentais.  

 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

competência fixada no artigo 130-A, §2º, inciso I, da Constituição Federal, com 

fundamento nos artigos 147 e seguintes, e 157 de seu Regimento Interno, e na decisão 

plenária proferida nos autos da Proposição n.º XXXXXX, julgada na XXª Sessão 

Ordinária, realizada no dia XX de XXXXXXXXX de 2021; 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 rege-se pelo princípio 

da prevalência dos direitos humanos (art.4º, inc. II), sendo a dignidade da pessoa humana 

(art.1º, inc. III) um de seus fundamentos; 

CONSIDERANDO que, nesse cenário, a vítima de criminalidade merece 

especial proteção quanto aos seus direitos, inclusive direito à reparação do dano 

decorrente do crime que sofreu, conforme disposto no artigo 245 da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que os direitos e garantias expressos na Constituição 

Federal de 1988 não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 40/34 da ONU, aprovada pela Assembleia 

Geral em 29 de novembro de 1985, a qual, além de trazer conceito amplo de vítima, 

recoloca-a em posição mais relevante no processo penal e estabelece direitos, entre os 

quais, o acesso à justiça, o tratamento equitativo, o direito à informação sobre seus direitos, 

o direito à rápida restituição e reparação, além da adoção de meios extrajudiciários de 

solução de conflitos, incluindo a mediação, a arbitragem e as práticas de direito 

consuetudinário ou as práticas autóctones de justiça, quando se revelem adequadas, para 

facilitar a conciliação e obter a reparação em favor das vítimas; 
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CONSIDERANDO que a criminalidade representa um dano para a sociedade, 

bem como uma violação dos direitos individuais e que, como tal, as vítimas da 

criminalidade deverão ser reconhecidas e tratadas com o pertinente cuidado e 

profissionalismo; 

CONSIDERANDO a necessidade de formação, aperfeiçoamento e qualificação 

especificamente voltada às políticas de proteção de vítimas no processo penal;  

CONSIDERANDO que se deve ter em conta a situação pessoal e as 

necessidades imediatas, a idade, o gênero, eventual deficiência e maturidade das vítimas, 

para que possa haver a correta e adequada proteção; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser titular da ação penal 

pública, do processo socioeducativo, dos direitos individuais e coletivos indisponíveis,  

deve zelar pela correta aplicabilidade da legislação (Cód. Penal, art. 91, I, Cód. Proc. 

Penal, art. 387, IV, e Lei nº 8.069/90, art. 116) e , para tanto, possui legitimidade para 

postular, no bojo da denúncia ou da representação, pedido de reparação mínima dos danos 

em favor da vítima de infração penal ou ato infracional, bem como, daquelas oriundas de 

desastres naturais, calamidades públicas e graves violações dos direitos humanos,  

garantindo a inserção da vítima no processo, bem como o contraditório e a defesa do autor 

do fato; 

CONSIDERANDO que os postulados constitucionais e tratados internacionais 

de direitos humanos e de vítimas de criminalidade, ao assegurar a rápida e integral 

reparação do dano reconhecida nas sentenças condenatórias, referem não apenas ao dano 

material, mas também aos danos morais... 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL E DE 

PROMOÇÃO DE DIREITOS E DE APOIO ÀS VÍTIMAS 

 

Art. 1º. Fica estabelecida a Política Institucional de  Proteção Integral e de 

Promoção de Direitos e de Apoio às Vítimas, com  o objetivo de assegurar direitos 

fundamentais às vítimas de infrações penais, atos infracionais, desastres naturais, 

calamidades públicas e graves violações de direitos humanos, garantindo-lhes o acesso à 
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informação, comunicação, participação, verdade, justiça, diligência devida, segurança, 

apoio, tratamento profissional individualizado e não discriminatório, proteção física, 

patrimonial, psicológica,  de dados pessoais, participação e reparação dos danos materiais, 

morais e simbólica, suportados em decorrência do fato vitimizante. 

Art. 2º. As unidades do Ministério Público deverão implementar gradualmente e 

de acordo com sua autonomia administrativa,  Núcleos ou Centros de Apoio às Vítimas, 

levando em consideração a gravidade, magnitude e características do fato vitimizante e a 

consequente violação de direitos, sendo orientados pelos Princípios da Dignidade, 

Igualdade, do Respeito, da Autonomia da Vontade, da Confidencialidade, do 

Consentimento e da Informação, sem prejuízo do atendimento rotineiro das vítimas pelo 

órgão ministerial. 

 

CAPÍTULO II 

DIRETRIZES DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS 

 

Art. 3º. Entende-se por vítima qualquer pessoa jurídica ou natural que tenha 

sofrido danos físicos, emocionais, em sua própria pessoa, ou em seus bens, causados 

diretamente pela prática de um crime, ato infracional, calamidade pública, desastres 

naturais ou graves violações de direitos humanos, sendo destinatários da proteção integral 

de que trata a presente Resolução: 

I- Vítima direta: aquela que sofreu lesão direta causada pela ação ou omissão do 

agente; 

II- Vítima indireta: pessoas que possuam relação de afeto ou parentesco até o 

terceiro grau, desde que convivam, estejam aos seus cuidados ou dependam desta, no caso 

de morte ou desaparecimento causado por crime, ato infracional ou calamidade pública; 

III – Vítima de especial vulnerabilidade: a vítima cuja singular fragilidade resulte, 

nomeadamente, de sua idade, do seu gênero, do seu estado de saúde ou de deficiência, 

bem como do fato de o tipo, o grau e a duração da vitimização houver resultado em lesões 

com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições de sua 

integração social; 

IV – Vítima coletiva: grupo social, comunidades ou organizações sociais 

atingidas pela prática de crime, ato infracional ou calamidade pública que ofenda bens 
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jurídicos coletivos, tais como a saúde pública, o meio ambiente, o sentimento religioso, o 

consumidor, a fé pública, a administração pública; 

V –  Familiares e pessoas economicamente dependentes da vítima; 

VI - Fato vitimizante: ações ou omissões que causam dano, menoscabam ou 

colocam em perigo os bens jurídicos ou direitos de uma pessoa convertendo-a em vítima, 

podendo ser tipificados como crime, ato infracional, ou constituir uma violação dos 

direitos humanos reconhecidos pela Constituição e Tratados Internacionais dos quais o 

Brasil seja parte. 

Parágrafo único. Devem ser priorizadas as vítimas de infrações penais e atos 

infracionais que, pela condição de vulnerabilidade em decorrência da idade, do gênero, 

de deficiência, pelo estado de saúde ou pelas condições, natureza e duração da vitimização 

causada pelo delito, tenham experimentado consequências físicas ou psíquicas graves. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS QUE DEVEM SER PROTEGIDOS 

 

Art. 4º. Incumbe ao Ministério Público zelar para que sejam assegurados os 

direitos à informação, segurança, apoio, proteção física, patrimonial, psicológica, 

documental, inclusive de dados pessoais, participação e reparação dos danos materiais, 

psicológicos e morais, suportados pelas vítimas em decorrência de delitos penais e atos 

infracionais. 

Parágrafo único. A vítima tem o direito de ser protegida contra a repetição de 

delitos da mesma natureza e contra a vitimização secundária e terciária. 

Art. 5º. A informação sobre os direitos básicos, serviços de apoio, informações 

processuais e meios de obtenção de reparação dos danos causados pela infração penal e 

ato infracional deve ser prestada de forma completa e transparente às vítimas. 

Art. 6º. O Ministério Público diligenciará a fim de que seja assegurada em favor 

das vítimas a prestação de apoio e atendimento especializado por meio de equipe 

multidisciplinar da própria instituição ou pelo devido encaminhamento às redes de apoio 

externas. 

Parágrafo único.  O Ministério Público fomentará a construção e consistência 

das políticas de atuação em rede, mediante termos de cooperação e parcerias destinadas 

à implementação de atendimento das vítimas por equipes multidisciplinares, compostas 
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por profissionais devidamente habilitados para a proteção integral, de modo a diminuir 

os efeitos e danos suportados em decorrência do fato. 

Art. 7º. O Ministério Público deverá zelar pela proteção da segurança e da vida 

privada das vítimas e de seus familiares, mediante aplicação efetiva das medidas de 

proteção já previstas na legislação pátria e outras que se afigurem adequadas ao caso 

concreto, adotando, como princípio, o estatuto normativo mais protetivo, velando sempre 

pelo direito de a vítima não ter contato com o autor do fato, pela proteção de sua 

intimidade e integridade física e psíquica, bem como mediante adoção de meios para 

evitar sua revitimização. 

Art. 8º. O Ministério Público deverá zelar para que as vítimas tenham 

participação efetiva na fase da investigação e no processo, seja por meio da materialização 

dos direitos de serem ouvidas, de restituição de bens, de apresentarem elementos de prova, 

de serem comunicadas de decisões no curso do processo, notadamente acerca do ingresso 

e saída do autor do fato da prisão, caso assim manifestem interesse, entre outras formas 

de participação. 

Art. 9º. O Ministério Público deverá pleitear, de forma expressa, no bojo dos 

autos, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais, morais e 

psicológicos, causados pela infração penal ou ato infracional, em prol das vítimas diretas, 

indiretas e coletivas. 

§ 1º. Incumbe ao Ministério Público, orientado pelo princípio da unidade 

institucional, implementar políticas, parâmetros e protocolos para a exigência, sempre 

que possível, da reparação dos danos materiais e morais das vítimas e familiares em 

investigações, processos e acordos celebrados com sua mediação ou participação. 

§ 2º. Os acordos ou valores recuperados para fins de ressarcimento dos danos 

suportados por vítimas ou familiares devem ser devidamente registrados em sistema 

próprio. 

 

CAPÍTULO IV 

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Art. 10. Incumbe ao Ministério Público implementar projetos e mecanismos de 

resolução extrajudicial de conflitos, por meio da negociação, mediação e conferências 

reparadoras dos traumas derivados dos eventos criminosos ou de atos infracionais, 
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observando-se as diretrizes traçadas nas Resoluções nos 118/2014 e 181/2017 deste 

Conselho. 

Parágrafo único. O Ministério Público deve implementar políticas de atuação em 

rede, mediante termos de cooperação e parcerias destinadas à implementação de políticas 

restaurativas, observada a assistência a que se refere o artigo 6º, que visem à adesão e 

integração voluntária e esclarecida da vítima. 

 

CAPÍTULO V 

DA ATUAÇÃO PREVENTIVA E DIFUSA 

 

Art. 11. Incumbe ao Ministério Público estimular políticas públicas e criar, em 

sua estrutura interna, meios de atendimento às vítimas que busquem evitar a revitimização, 

bem como núcleos próprios de jurimetria para diagnosticar e produzir uma política de 

atuação mais eficaz, resolutiva e preventiva. 

Art. 12. Caberá à Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público 

compilar informações do número de casos atendidos, do número de casos em que se 

verificou a reparação dos danos sofridos, das taxas de vitimização, além de outras 

políticas que permitam a identificação de direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos lesados. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. Cada unidade do Ministério Público poderá regulamentar, por ato 

próprio, as diretrizes fixadas nesta Resolução, acrescentando outras que se conciliem com 

suas especificidades regionais e com a política de proteção integral aqui planejada. 

Art. 14. Cada unidade do Ministério Público deverá incluir, obrigatoriamente, 

como meta de seu Planejamento Estratégico, tornar a vítima o objeto principal de defesa 

institucional, fomentando cursos de formação inicial e de capacitação continuada de 

membros e servidores, para atendimento especial de vítimas de infrações penais e atos 

infracionais. 
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Art. 15. Os Ministérios Públicos deverão encaminhar ao Conselho Nacional do 

Ministério Público, planejamento escalonado para implementação dos Núcleos ou 

Centros de Apoio às Vítimas. 

§ 1º. Até a estruturação dos Núcleos ou Centros de Apoio às Vítimas, os 

Ministérios Públicos deverão assegurar, na medida do possível, a prestação do serviço 

por meio de outros canais de atendimento ao cidadão que estejam em pleno 

funcionamento, a exemplo das ouvidorias, dos projetos especializados e dos serviços de 

acolhimento multidisciplinar. 

§ 2º. Será criado o Portal Informativo sobre os Direitos das Vítimas, gerenciado 

pela Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público ou por órgão por ela 

autorizado, destinado a fornecer, em linguagem clara e acessível, informações às vítimas, 

dentre outras, sobre as reações e consequências de infrações penais ou atos infracionais, 

os direitos das vítimas, as fases do processo penal e os atores do sistema de justiça penal. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília-DF, [dia] de [mês] de 2021. 

 

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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