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Declarações do ofendido

→ Do Ofendido: Art. 201, CPP (redação dada pela Lei
11690/08). Título VII, Capítulo V, CPP.

• Conceito: segundo Távora, o ofendido é o titular do
direito lesado ou posto em perigo, é a vítima, sendo que
suas declarações, indicando a versão dos fatos, têm
natureza probatória. Neste contexto, o meio de prova
rotulado como do ofendido objetiva trazer para dentro do
processo a versão prestada pela vítima da infração penal.
Diferencia-se da prova testemunhal porque não presta
compromisso legal.
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• Previsão legal: art. 201, CPP

•Atribuições de ofendido: a) faculdade de requerer
instauração de IP; b) faculdade de requerer qualquer
diligência durante o IP (art. 14, CPP); c) faculdade de
oferecer queixa-crime em crimes de ação penal privada e de
ação penal pública, quando inerte o MP; d) habilitar como
assistente de acusação nos crimes de ação penal pública
(art. 268, CPP); e) requerer medidas assecuratórias em
relação aos bens obtidos com o proveito da IP;
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• Particularidades da declaração do ofendido:

1)Não entre no cômputo do número máximo de
testemunhas;
2)Não pratica o delito de falso testemunho (art. 342 do
CPP), mas pode praticar o crime de denunciação caluniosa
(vide art. 339 do CPP) e falsa comunicação de crime. A
vítima não pode invocar o direito ao silêncio, salvo quando
duas declarações puderem incriminá-lo.
3)O ofendido poderá ser conduzido coercitivamente (art.
201, §1º do CPP e sua oitiva deve ser mediante a garantia do
contraditório e da ampla defesa (art. 201, “caput” e art. 400,
“caput” do CPP.
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4)Art. 201, §2º e §3º, CPP: obrigatoriedade de
comunicação ao ofendido quanto a determinados atos
processuais e sobre a prisão ou liberdade do acusado;
5)O ofendido tem direito a um espaço separado (art. 201,
§4º do CPP);
6)Art. 201, §5º do CPP: encaminhamento do ofendido a
atendimento multidisciplinar;
7)Art. 201, §6º do CPP: adoção de medidas necessárias
para resguardar a imagem, honra e vida privada do
ofendido.

Rgeral: publicidade (art. 792, CPP). Possibilidade de
publicidade restrita
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Art. 792 do CPP: As audiências, sessões e os atos
processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas
sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães,
do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro,
em dia e hora certos, ou previamente designados.
§ 1o Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato
processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave
ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal,
câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da
parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja
realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas
que possam estar presentes.
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•Observações finais:

1)art. 234-B do CP: (lei 12015/2009) – os crimes contra a
dignidade sexual correrão em segredo de justiça.
2)O ofendido é ouvido por iniciativa das partes ou por
determinação de ofício da autoridade.
3)Valor probatório: relativo (art. 155, CPP)
4)Proteção ofendido (Lei 11690/2008) – Art. 201 do CPP.
Lei de Proteção a vítimas e testemunhas (Lei 9807/99).
Comunicação dos atos processuais à vítima (vide art. 201,
§2º e 3º do CPP). Encaminhamento para atendimento
multidisciplinar; Preservação da honra e sigilo.
→ Lei 13431, 04/04/2017: oitiva sem dano.
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5) Possível oitiva por videoconferência (art. 185, §8º, CPP e
art 217, CPP) – Direito de Presença.
Art. 217 do CPP: 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. (Redação dada pela Lei nº
11.690, de 2008)
Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas
previstas no caput deste artigo deverá constar do termo,
assim como os motivos que a determinaram. (Incluído pela
Lei nº 11.690, de 2008)


