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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

 
ATO Nº 31/2016  

 
 

Instala, no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Acre, o Centro de Atendimento à Vítima (CAV), criado 
pela Lei Estadual 2.993/2015, e dá outras providências. 

 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO as atribuições conferidas ao Ministério Público pela 
Constituição da República, erigindo a Instituição à condição de titular exclusivo da ação penal pública 
(art. 129, I, da CF), não podendo sua atuação ser suprida pela intervenção de outros poderes ou 
órgãos estatais; 

 
CONSIDERANDO que a situação de violência e a prática de crime contra a 

vida coloca a vítima e seus familiares diante de situações de constrangimento, medo, sensação de 
desamparo e insegurança; 
 

CONSIDERANDO que as populações mais vulneráveis socialmente, em 
especial as vítimas de violência sexual, doméstica e familiar, carecem de orientação, proteção, auxílio 
jurídico e psicológico para romperem ciclos de violência; 
 

CONSIDERANDO os resultados obtidos no Mutirão de Inquéritos 
Policiais realizado pelo Ministério Público do Estado do Acre no âmbito da Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher (DEAM) em Rio Branco-AC, no período de 90 dias, entre os anos 2014 e 
2015, restando analisados 3.568 inquéritos instaurados entre os anos de 2005 e 2015, dando 
resolutividade aos casos e atestando o significativo número de vítimas e autores reincidentes, cuja 
natureza do crime agrava-se em cada nova ocorrência, em intervalos curtos de tempo;  

 
CONSIDERANDO que, de igual modo, outros crimes silenciosos, cuja 

motivação não é exposta à opinião pública e, não raro, levados a cabo pelos setores competentes, 
como os crimes sexuais, o feminicídio e a homofobia, chegam a extremo, sendo que muitas vezes a 
prática do crime é denunciada, mas a vítima em potencial permanece oculta; 

 
CONSIDERANDO a imperiosa condição da vítima no sistema jurídico-penal, 

não apenas como meio de prova, ou agente passivo sobre o qual recai o delito, mas como sujeito 
central da intervenção do Estado, que requer uma resposta efetiva, em defesa desta e da própria 
coletividade; 

 
CONSIDERANDO a diretriz prevista no Planejamento Estratégico 2016-

2021 do MPAC, como resultado da escuta e acolhimento das contribuições da sociedade, ao mesmo 
tempo em que os seus membros decidiram e o Colégio de Procuradores aprovou, por unanimidade, 
tornar a vítima a centralidade da estratégia, como condição para atingir a efetividade das 
intervenções judiciais e extrajudiciais, sempre buscando a reparação do dano e a garantia do direito, 
como condição prioritária, demandando, para tanto, o acolhimento e a atenção da saúde emocional e 
psicológica do indivíduo; 

 
CONSIDERANDO o amparo garantido pela Lei Federal 11.340, de 7 de 

agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), bem como todos os princípios fundamentais insculpidos na 
legislação nacional e internacional de amparo às vítimas, destacando-se o artigo 245 da Constituição 
Federal; Lei 9.807/99, entre outros diplomas normativos, que coabitam com as diretrizes e funções do 
MPAC; 
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CONSIDERANDO que a Lei Estadual 2.993/2015, que dispõe sobre o Plano 
de Cargos Carreiras e Remunerações dos Servidores do Ministério Público do Estado do Acre, em 
seu anexo IV, estabelece a estrutura de funcionamento do Centro de Atendimento à Vítima (CAV);  
  

RESOLVE: 
 

Art. 1º INSTALAR, no âmbito do Ministério Público do Estado do Acre, o 
CENTRO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA (CAV), criado pela Lei Estadual 2.993/2015, destinado à prestação 
de orientação jurídica e apoio psicológico às pessoas maiores de 18 anos de idade, vítimas de crimes 
contra a dignidade sexual, violência doméstica e familiar, bem como casos de homofobia, cometidos 
no município de Rio Branco-AC. 

 
Parágrafo único. O CENTRO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA (CAV) é órgão 

auxiliar, vinculado à Procuradoria Geral de Justiça, mantendo permanente interlocução com o Centro 
de Atendimento ao Cidadão (CAC), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (NATERA), Núcleo 
de Apoio Técnico Especializado (NAT), Centro Operacional Criminal (CAO Criminal), Promotoria 
Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, Promotoria Especializada de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher e Promotorias Criminais. 

 
Art. 2º O CENTRO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA (CAV) atuará por demanda, 

especialmente quando a vítima procurar pessoalmente atendimento especializado no MPAC, ou 
quando for encaminhada por outro canal de atendimento, e mediante identificação de necessidade 
com base em estudos situacionais, que mapeiam e identificam vítimas recorrentes ou com 
características muito peculiares, que requer intervenção imediata, tanto do MPAC, quanto de outros 
serviços públicos que assegurem a sua integridade e de seus familiares. 

 
Art. 3º O CENTRO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA (CAV) terá as seguintes 

atribuições: 
 

I – acolher, triar e atender a vítima de crimes contra a dignidade sexual, 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como casos de homofobia, prestando a 
orientação jurídica e apoio psicológico, mediante atendimento personalizado; 

 
II – intervir, quando necessário, para o cumprimento e aprimoramento das 

disposições contidas na Lei Federal nº 11.340/2006(Lei Maria da Penha), Lei 13.104/2015 (Lei do 
Feminicídio); e demais legislações afetas à proteção das vítimas dos delitos previstos no inciso 
anterior; 

 
III – acompanhar os inquéritos, medidas cautelares e protetivas, buscando 

em conjunto com o órgão de execução com atribuição para atuar no caso concreto e a autoridade 
policial, soluções para superar possíveis obstáculos que dificultam a conclusão das investigações, 
imprimindo-lhes a necessária celeridade e efetividade; 

 
IV – realizar análise de casos concretos de violência sexual, doméstica e 

familiar, feminicídio e homofobia, mediante apoio da equipe especializada do NAT, especialmente do 
Observatório de Análise Criminal, Setores de Inteligência e Técnico Científico, identificando território 
com maior incidência na prática dos crimes e modus operandis empregado, visando a adoção de 
medidas preventivas e repressivas; 

 
V – promover a realização de programas, projetos e iniciativas que 

informem e sensibilizem a população sobre a importância dos temas; 
 
VI – propor processos de capacitação para membros e servidores do MPAC 

na área de vitimologia; 
 

VII – estabelecer contatos com organismos locais, nacionais e 
internacionais, objetivando, quando necessário, o encaminhamento de alguma medida ou providência 
no sentido de resguardar o direito integral da vítima e/ou de seus familiares; 

 
VIII – articular parcerias, visando a atuação conjunta e multidisciplinar; 
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IX – atuar no sentido de reduzir as possibilidades de novas vitimizações, 

mediante a disseminação de dados e informações que possam prevenir a prática de novas violências; 
 

X – estruturar dados estatísticos acerca dos casos e dos processos judiciais 
e procedimentos extrajudiciais em andamento, denúncias apresentadas, inquéritos em trâmite e 
arquivados, além de outras informações reputadas relevantes e que se relacionam, de uma forma 
geral, aos crimes perpetrados contra a mulher e LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e trangêneros), em 
casos de violência sexual, doméstica e familiar, feminicídio e homofobia, praticados no município de 
Rio Branco. 

 
Art. 4º O CAV terá como Coordenador-Geral um membro a ser designado 

pelo Procurador-Geral de Justiça. 
 

Art. 5º Compete ao Coordenador-Geral do CENTRO DE ATENDIMENTO À 

VÍTIMA (CAV): 
 
I – analisar a situação de andamento dos inquéritos policiais, demais peças 

de informações e outros feitos de natureza criminal, sempre que relacionado ou conexo com os 
crimes contra a dignidade sexual, violência doméstica e familiar, bem como casos de feminicídio e 
homofobia; 

 
II - acompanhar os atos investigatórios, inquéritos policiais e a ação penal 

dos delitos mencionados no inciso anterior, sempre que entender conveniente; 
 

III – definir estratégia de atuação do CAV, com ações de alto impacto 
voltadas para a redução dos crimes contra a dignidade sexual, violência doméstica e familiar, bem 
como casos de feminicídio e homofobia; 

 
IV – atender representantes de organizações dos movimentos sociais em 

defesa dos direitos das mulheres e LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgênicos ), adotando as 
providências cabíveis; 

 
V- solicitar, regularmente ao NAT, estudos e mapeamentos criminais, 

promovendo recortes e análises específicas de crimes contra a dignidade sexual, violência doméstica 
e familiar, bem como casos de feminicídio e homofobia; 

 
VI – recorrer, quando necessário, ao Núcleo Permanente de Incentivo à 

Autocomposição, instituído por meio do Ato PGJ nº 07/2015, visando atuar em situações de conflitos, 
que requerem negociação, conciliação ou aplicação de medidas restaurativas; 

 
VI – articular parcerias com Universidades ou outras entidades voltadas à 

tutela conjunta das vítimas (e familiares) de crimes contra a dignidade sexual, violência doméstica e 
familiar, bem como nos casos de feminicídio e homofobia; 
 

VII – articular ação integrada entre órgãos de execução e auxiliares do 
MPAC, quando o caso exigir. 

 
Art. 6º Compete à Coordenação de Administração do CENTRO DE 

ATENDIMENTO À VÍTIMA (CAV): 
 

I – gerenciar administrativamente o CAV, zelando pelo pleno funcionamento 
do local; 

 
II – realizar o planejamento das atividades, bem como monitorar e avaliar as 

ações realizadas e a qualidade do atendimento; 
 
III – realizar reuniões com a equipe de pessoal para tomada de decisão em 

relação a procedimento e encaminhamento de providências para solução de problemas das vítimas; 
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IV – participar de reuniões com a Coordenação-Geral do CENTRO DE 

ATENDIMENTO À VÍTIMA (CAV), acompanhando o respectivo Coordenador em reuniões e visitas 
institucionais; 

 
V – elaborar documentos oficiais, relatórios de desempenho do atendimento 

do CAV, bem como quaisquer documentos solicitados; 
 
VI – responder administrativamente pelas demandas e necessidades 

externas; 
 
VII – atender, com presteza e urbanidade, a vítima que recorrer ao CAV, 

prestando todo o apoio necessário em prol da resolutividade da demanda.  
 

Art. 7º Compete à Assessoria Técnica Psicossocial do CENTRO DE 

ATENDIMENTO À VÍTIMA (CAV): 
 

I – prestar apoio individual especializado à vítima, mediante encontros 
presenciais, com regularidade e agendas previamente estabelecidas, em local reservado, com 
especial atenção aos dias que antecedem a audiência judicial, conforme regras protocolares do CAV; 

 
II – realizar o encaminhamento a profissional especializado, quando 

evidenciada a necessidade de prescrição e tratamento medicamentoso; 
 
III – promover, quando necessário ao melhor progresso do 

acompanhamento da vítima, sessões conjuntas e familiares; 
 

IV – solicitar apoio da Equipe Técnica de Saúde do Ministério Público do 
Estado do Acre, lotada no Centro de Especialidades em Saúde (CES), instituída por meio do Ato PGJ 
nº 030/2015, bem como do Núcleo de Atuação e Práticas em Psicologia (NAPPSI), instituído por meio 
do Ato PGJ nº 031/2015; 

 
V – elaborar metodologia de trabalho psicossocial em relação a situações 

específicas do CAV, visando desenvolver a formalização dos trabalhos por meio de prontuários 
individuais dos usuários dos serviços; 

 
VI – elaborar, periodicamente, informativos técnicos relacionados às 

especificidades dos crimes contra a dignidade sexual, violência doméstica e familiar contra a mulher, 
bem como nos casos de feminicídio e homofobia, explicitando as suas características e 
consequências psicológicas, visando a disseminação de conhecimento técnico destinado a auxiliar os 
Promotores de Justiça, sobretudo quando da coleta de prova oral em audiência de instrução e 
julgamento, bem como na análise das circunstâncias judiciais que norteiam a dosimetria da pena; 

VII – realizar pesquisa/inventário psicossocial da vítima, por meio de visita 
domiciliar (atividade de campo), sempre que necessário e acompanhado de profissionais do Setor de 
Operações do NAT; 

 
VIII – atender e acompanhar a vítima e seus familiares junto a outros 

setores do MPAC e/ou a órgãos externos; 
 
IX – realizar visita domiciliar, quando for o caso; 

 
X – acompanhar periodicamente a situação da vítima, até o seu completo 

ciclo de resolução; 
 

IV - participar de reuniões de planejamento e atender as demandas e 
necessidades, conforme orientação da Coordenação-Geral e Administrativa. 
 

Art. 8º Compete à Assessoria Jurídica do CENTRO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA 

(CAV): 
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I – realizar a orientação jurídica à vítima, prestando todas as informações 
sobre a tramitação dos feitos judiciais e extrajudiciais instaurados; 

 
II – acompanhar a tramitação dos processos judiciais e/ou procedimentos 

administrativos, mantendo o banco de dados do CAV atualizado; 
 
III – atuar em integração com o Assessor Técnico Psicossocial para a 

consecução das finalidades do CAV; 
 
IV - participar de reuniões de planejamento e atender as demandas e 

necessidades, conforme orientação da Coordenação-Geral e Administrativa; 
 
V – elaborar relatório sobre o desempenho de suas atividades; 
 
VI – alimentar banco de dados e produzir informações sobre o atendimento 

à vítima no âmbito do CAV.  
 

Art. 9º Compete à Assistência Executiva do CENTRO DE ATENDIMENTO À 

VÍTIMA (CAV): 
 

I – prestar apoio executivo à Coordenação-Geral e Coordenação 
Administrativa; 

 
II – redigir documentos e alimentar banco de dados; 
 
III – executar demandas logísticas para a realização dos serviços no âmbito 

do CENTRO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA (CAV); 
 
IV – acompanhar a equipe psicossocial nas visitas domiciliares, quando 

necessário; 
 
V – atender as demandas e necessidades administrativas, conforme 

recomendação da Coordenação Administrativa do CAV. 
 

Art. 10. O atendimento inicial ou o primeiro atendimento da equipe 
multidisciplinar será coletiva, com a presença dos profissionais da psicologia, assistência social e 
jurídica, de forma que a equipe, após analisar o caso, possa criar a estratégia individual de ação, 
visando agilizar e intervir de forma abrangente na demanda e buscar a solução adequada à situação 
da vítima. 

 
Art. 11. O presente Ato entra em vigor na data de sua publicação 

 
Rio Branco, Acre, 03 de junho de 2016. 

 
 
 

OSWALDO D’ALBUQUERQUE LIMA NETO 
Procurador-Geral de Justiça 

    
 
 
 


