


Ministério Público de Pernambuco  

Procurador-geral de Justiça | Paulo Augusto de Freitas Oliveira

Subprocuradora-geral em Assuntos Institucionais | Zulene Santana de Lima Norberto

Subprocurador-geral em Assuntos Administrativos | Valdir Barbosa Júnior

Subprocurador-geral em Assuntos Jurídicos | Carlos Roberto Santos

Corregedor-geral | Paulo Roberto Lapenda Figueiroa

Ouvidora-geral | Selma Magda Pereira Barbosa Barreto

Secretário-geral | Maviael de Souza Silva

Chefe de Gabinete da PGJ | Vivianne Maria de Freitas Melo Monteiro de Menezes

Coordenadora de Gabinete | Maria Lizandra Lira de Carvalho

Coordenadora do CAO Criminal |  Ângela Márcia Freitas da Cruz

Diretor da Escola Superior do MPPE | Silvio José Menezes Tavares

Assessora Ministerial de Comunicação Social | Isabela Regina da Silva Pontes

Equipe do Projeto 

Coordenadora do CAO Criminal  |  Ângela Márcia Freitas da Cruz

Assessor Especial da Procuradoria-geral de Justiça  |  Luís Sávio Loureiro 

Escola Superior do Ministério Público |   Sílvio Rodrigues de Menezes

CAO Infância e Juventude  |   Luiz Guilherme da Fonseca Lapenda

Núcleo de Apoio a Mulher (NAM) |   Bianca Stella Azevedo Barroso

Núcleo de Direitos LGBT  |  Carolina de Moura Cordeiro Pontes

Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos – Centro Estadual de Apoio  
às Vítimas de Violência (CEAV)  |   Luzia Cristina da Silva Dutra

Secretaria Estadual de Saúde  |  André Longo

Secretaria de Defesa Social  |  Humberto Freire

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

Secretaria Executiva de Assistência Social  |  Sileno Guedes e Joelson Rodrigues

CAO Criminal – Analista Ministerial  |   Rodrigo Morais

Assessoria da 55ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital  |   Lorenna Araújo



Sumário

1. Justificativa  5

2. Objetivos  8

3. Providências Iniciais 10 

4. A Abordagem  12

4.1. Considerações Gerais  12

4.2. O que evitar   15

4.3. Quanto às consequências sofridas 16

4.3.1 Medidas cautelares assecuratórias  19

4.4. Encaminhamentos 21





5

1. Justificativa

O Brasil figura entre os países com os mais altos índices de 

crimes violentos contra a pessoa, chegando a ocupar a 16ª posição 

desse ranking no ano de 2013, segundo as Nações Unidas1. Já em 

2019, o país registrou a 2ª maior taxa de homicídios da América 

do Sul, somando 30,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, o 

que nos colocou atrás apenas da Venezuela, com 56,82. Por seu 

turno, em 2021, o estado de Pernambuco apresentou redução 

de 11,7% nas taxas de crimes violentos letais intencionais (CVLI) 

em relação ao ano de 20203, fruto da implementação de políticas 

públicas intersetorizadas iniciadas pelo Plano Estadual de 

Segurança Pública (PESP-PE 2007), que instituiu o Pacto pela Vida. 

O bom rendimento de tais políticas se ratifica ao observamos 

os dados do Atlas da Violência de 2021, os quais revelam que 

1 Disponível em: https://exame.com/mundo/os-25-paises-mais-
-violentos-do-mundo-brasil-e-o-18o/

2  Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2019/07/1679241

3  Governo de Pernambuco. Série Histórica CVLI.2004-2021
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Pernambuco saiu de 3.963 homicídios registrados em 2009, para 

3.474 registrados em 2019, tendo alcançado a menor baixa no 

ano de 2013, com 3.124 homicídios no estado4. 

A análise desse cenário e a preocupação com ações 

preventivas, repressivas e reparativas do fenômeno criminológico 

nos impõem eleger uma figura proeminente em todos esses 

processos: a vítima do crime, assim entendida aquela atingida 

diretamente pela violência física, psicológica e moral, bem como 

aquela que sente os efeitos reflexos da violência. 

A política institucional de acolhimento e proteção às vítimas 

de crimes violentos do Ministério Público de Pernambuco passa 

por ações, projetos e iniciativas de diversos setores. Inicialmente, 

ressaltamos a elaboração da Cartilha “Justiça Começa pela 

Vítima” do CAO Criminal, objetivando nortear a atuação das 

Promotorias de Justiça Criminais no atendimento, acolhimento, 

orientação, assistência e reparação material e moral às vítimas 

de crimes violentos, para além da reparação dos danos sofridos 

com o crime. 

Com efeito, estamos falando do direito à segurança, à 

assistência social, ao atendimento garantidor e reparador da 

saúde física e mental, mediante acolhimento estatal através 

dos seus órgãos e programas, cuja iniciativa e provocação deve 

partir dos que compõem o sistema de justiça, fazendo cumprir 

o dever de proteção do Estado como garantidor positivo dos 

4  CERQUEIRA, Daniel. et al. Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), Fórum Brasileiro de  Segurança Pública (FBSP) e Instituto 
Jones dos Santos Neves. Atlas da Violência. São Paulo: 2021. 
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direitos humanos da vítima, face a excessos de terceiros e 

contribuindo para que ela saia ou não chegue a ingressar no 

ciclo de revitimização. 

Visando implementar essa mudança de paradigma no trato das 

questões afetas ao atendimento e defesa dos direitos vitimários, 

foi concebido o Projeto Rede de Apoio às Vítimas de Crimes 

Violentos – REVIV, de cunho interinstitucional e intersetorial, 

capitaneado pelo Ministério Público, com a participação de 

órgãos, poderes e entidades públicas, capazes de garantir 

atendimento efetivo, estadualizado e municipalizado às vítimas 

de crimes violentos e seus dependentes, fazendo cumprir o que 

determina a ordem jurídica, de sua parte cumprindo o Ministério 

Público o seu papel de fomentador de políticas públicas, dado 

ser o autor da Ação Penal Pública e a quem incumbe a defesa 

dos direitos sociais e individuais indisponíveis, por expressa 

outorga constitucional.
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2. Objetivos

O projeto REVIV – Rede de Apoio às Vítimas de Violência 

foi pensado para possibilitar o atendimento e acolhimento 

humanizados às vítimas de crimes violentos e seus dependentes, 

propiciando o acesso à assistência social, psicoterápica e à saúde, 

com atuação integrada e transversal das Instituições, órgãos 

públicos, sociedade civil e/ou entidades privadas que aderirem 

ao projeto, mediante capacitações dos atores e criação de rede 

estadual e municipal de atendimento e assistência. Busca, 

portanto, promover a articulação entre os Poderes, instituições e 

órgãos públicos, através da assinatura de Termos de Cooperação 

Técnica e respectivos Termos de Adesão dos Municípios, que 

definam as ações de cada parte na construção e efetivação 

do fluxo de atendimento às vítimas de crimes violentos e seus 

dependentes, bem como as ações coordenadas e contínuas de 

capacitação, aprimoramento e retroalimentação do projeto. 

O atendimento às vítimas e seus dependentes precisa, assim, 

observar duas vertentes, que se complementam e se entrelaçam: 

a instrumentalização da investigação e do processo-crime e a 

proteção integral àqueles devida. 
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Visando concretizar os escopos do programa, o Protocolo de 

Atendimento às Vítimas de Violência foi criado para auxiliar os 

membros e servidores do Ministério Público de Pernambuco no 

atendimento e escuta humanizados da vítima e seus familiares, a 

ser realizado na Promotoria de Justiça Criminal, tendo por base as 

orientações da retrocitada Cartilha “Justiça Começa pela Vítima” 

(setembro de 2021), onde trouxemos itens específicos sobre 

a temática – vide tópico 4.3 e 4.4 deste material, e igualmente 

inspirado no “Protocolo para a escuta e oitiva de vítimas de 

crimes contra a dignidade sexual”, elaborado pelo Núcleo de 

Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos – NAVV1 do MPSP 

(agosto de 2022).

1 Protocolo para escuta e oitiva de vítimas de crimes contra a dig-
nidade sexual. Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos – 
NAVV/Ministério Público do Estado de São Paulo. Silvia Chakian de Toledo 
Santos – Promotora de Justiça Coordenadora. São Paulo, 2022.
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3. Providências Iniciais1

Antes de iniciar a escuta da vítima, é importante que 

algumas providências sejam tomadas pelo promotor de Justiça 

ouvinte, a fim de tornar a ocasião mais intimista e acolhedora: 

1. Garantir que a oitiva seja realizada em local seguro, 

com infraestrutura e espaço físico acolhedor, livre de 

interferências externas, sem a presença ou a circulação 

de pessoas estranhas no ambiente. 

2. Dar prioridade à escuta presencial. Se não houver essa 

possibilidade, adotar ações e estratégias que garantam 

que a escuta ocorra nas condições acima citadas. Caso 

a vítima precise ser ouvida virtualmente, mas não tenha 

acesso a equipamento ou a possibilidade de estar em 

ambiente seguro, sugere-se que seja realizado contato 

com equipe de um serviço da rede de atendimento, 

solicitando que a vítima possa ir até lá, onde terá acesso a 

equipamento e internet para ser ouvida e poderá contar 

com o apoio/orientação da equipe local, se houver 

algum desconforto emocional. 

1 Orientações extraídas da Cartilha Justiça Começa pela Vítima. 
Centro de Apoio Operacional à Atuação Criminal – CAO Criminal/Ministé-
rio Público de Pernambuco.  Ângela Márcia Freitas da Cruz – Promotora de 
Justiça Coordenadora. Recife-PE, 2021; e do Protocolo para escuta e oitiva 
de vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Núcleo de Atendimento às 
Vítimas de Crimes Violentos – NAVV/Ministério Público do Estado de São 
Paulo. Silvia Chakian de Toledo Santos – Promotora de Justiça Coordena-
dora. São Paulo, 2022.
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3. Antes de iniciar a oitiva, esclarecer as funções de 

cada integrante na sala (presencial ou virtual), a 

forma de registro (gravação e/ou termo por escrito) e 

principalmente os objetivos do ato. 

4. Informar sobre a possibilidade de desconforto durante 

a oitiva, constrangimento, inibição, choro, lapsos 

de memória e outras dificuldades que orientarão a 

suspensão temporária do ato, sempre que necessário, 

com a retomada no tempo desejado pela vítima. 

5. Informar sobre a possibilidade de sigilo, garantindo 

a ocultação do endereço e dados de qualificação de 

vítimas dos autos de investigação e processo, assim 

como a existência de programas de proteção destinados 

às vítimas e familiares em situação de risco. 

6. Informar sobre os direitos da vítima, inclusive sobre 

o de oportunamente acompanhar as providências 

judiciais adotadas pelo Ministério Público, informando-a, 

ainda, sobre o direito de jamais ser confrontada com o 

agente em audiência, ou ser submetida a perguntas 

e questionamentos alheios aos fatos, vexatórios ou 

constrangedores por qualquer um em Juízo.  

7. Despir-se dos pré julgamentos, preconceitos, estereótipos 

e julgamentos morais para poder imaginar as pressões 

e ausências de mecanismos que a vítima tinha ao seu 

alcance para determinar-se naquela situação
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4. A Abordagem

4.1. Orientações gerais1 

Algumas medidas adotadas pelo promotor de Justiça podem 

fazer grande diferença no tratamento conferido à vítima durante 

sua oitiva: 

1. Ter empatia com a situação da vítima e entendê-la como 

sujeito vulnerável, sem reduzi-la a meio de prova.  

2. Dar início à oitiva com perguntas genéricas sobre a 

vítima, a exemplo do local onde mora, profissão ou idade, 

para então indagar sobre o que aconteceu, evitando 

interromper e dando tempo suficiente para que a vítima 

entenda a pergunta e se prepare para descrever como 

aconteceram os fatos, no seu ritmo.  

3. Manter contato visual com a vítima, mostrar-se atento, 

disponível e paciente. Evitar realizar outras ações durante 

a oitiva.  

1 Orientações extraídas do Protocolo para escuta e oitiva de 
vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Núcleo de Atendimento às 
Vítimas de Crimes Violentos – NAVV/Ministério Público do Estado de São 
Paulo. Silvia Chakian de Toledo Santos – Promotora de Justiça Coordena-
dora. São Paulo, 2022.
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4. Observar as reações durante a narrativa, o repertório 

utilizado e a linguagem corporal da vítima durante 

a narrativa dos fatos pode ser relevante tanto para 

formação da convicção, como, por exemplo, para 

identificar aspectos do pós-trauma. 

5. Sempre que possível, explicar os detalhes que precisará 

perguntar, a finalidade da indagação e a pertinência para 

a investigação, para que a vítima entenda a necessidade 

daquelas informações, mesmo quando causem 

desconforto, minimizando com isso o constrangimento. 

6. A depender das circunstâncias, pode ser recomendável 

pedir à vítima para reconstruir (mentalmente e 

também a partir da utilização de desenhos, objetos e 

movimentação corporal) as circunstâncias da violência, 

incluindo o ambiente, localização de móveis, clima, 

odores, iluminação, presença de pessoas ou objetos, 

também como se sentia no momento da agressão e 

descrever suas reações. 

7. A depender das circunstâncias, tentar que a vítima se 

recorde da presença de câmeras de segurança (ruas, 

portaria de prédios, estabelecimentos comerciais, etc) 

que possam auxiliar nas investigações, dentre outros 

elementos de prova pertinentes (como locais por onde 

passou e foi vista, se houve algum registro ou anotação, 

etc). 

8. Perguntar à vítima se ela contou para alguém o 

que aconteceu, quem, onde e quando, em quais as 
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circunstâncias; e qual foi a atitude ou orientação da pessoa que 

a ouviu. 

9. Nas perguntas relacionadas às reações da vítima ao fato criminal, 

atentar para as hipóteses de comportamentos possíveis, de luta, 

fuga ou congelamento, descrevendo, nessa última hipótese, a 

sensação mencionada pela vítima de paralisação e impotência 

que impediram sua reação, registrando eventuais considerações 

que ela possa fazer sobre alteração do estado de consciência ou 

conexão entre o corpo e a mente, entorpecimento, colapso, etc. 

Também pode ser relevante indagar a vítima sobre sensações 

atuais, como flashbacks, emoções, memórias, de imagens, 

cheiros ou vozes, caso essas informações sejam pertinentes 

para as investigações, por exemplo, relacionadas à descoberta 

de autoria.  

10. Nos casos em que houve demora na busca por ajuda por parte 

da vítima, indagar sobre os motivos que a levaram a não noticiar 

os fatos, com a cautela de não culpabilizá-la por isso. 

11. Verificar as condições de a vítima permanecer no local de 

moradia ou no seio familiar. 

12. Criar uma ponte de comunicação com a vítima, o que pode 

ser feito por e-mail ou pelo telefone da Promotoria, a fim de 

gerar proximidade, tranquilidade e confiança no membro do 

Ministério Público. Obter os dados de contato atualizados da 

vítima, indagando-a por qual meio ela prefere ser contatada, 

com segurança. Informar sobre a importância de comunicar o 

Ministério Público na hipótese de qualquer alteração.
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4.2. O que evitar2 

De outro lado, determinadas condutas precisam ser evitadas 

em respeito à humanidade e à dignidade da pessoa que está 

sendo ouvida, a quem deve se tratar não como mero instrumento 

de obtenção de provas, mas em atenção à posição de sujeito 

vulnerável que ocupa. Para isso, é importante: 

1. Evitar o “juridiquês”, procurando fazer indagações que 

respeitem a idade e o grau de instrução da vítima. 

Quando necessária a utilização de termo técnico ou 

jurídico, buscar que seja acompanhada de explicação 

sobre a definição em linguagem compreensível.

2. Evitar a utilização de expressões pejorativas, machistas, 

racistas, homofóbicas, capacitistas ou que, de qualquer 

modo, ofendam existência da vítima, diretamente, ou de 

minoria com a qual se identifique. 

3. Evitar aconselhamento, frases como “agora fica um 

aprendizado”, “vamos tirar uma lição”, no sentido de 

“educar” a vítima; infantilizá-la; assumir posição superior 

ou correcional; perder a calma ou o controle; repreender.  

4. Atentar para que durante a oitiva, não sejam exigidos 

detalhes difíceis de serem lembrados ou fornecidos, 

como a cronologia exata de todos os acontecimentos, o 

tempo preciso dos fatos, etc., lembrando que aquele(a) 

2 Orientações extraídas do Protocolo para escuta e oitiva de 
vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Núcleo de Atendimento às 
Vítimas de Crimes Violentos – NAVV/Ministério Público do Estado de São 
Paulo. Silvia Chakian de Toledo Santos – Promotora de Justiça Coordena-
dora. São Paulo, 2022.
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que sofre com o pós-trauma geralmente apresenta 

dificuldade em narrar os fatos em ordem cronológica. 

5. Respeitar o sentimento de desconfiança da vítima 

(muitas vezes no Sistema de Justiça em geral), a inibição, 

o constrangimento, o sentimento de desamparo, crenças 

de desvalor sobre si mesma, sentimento de culpa, o 

desespero, a fala entrecortada, dissociada ou desconexa, 

o lapso de memória. A estupefação, a calma paradoxal 

e até mesmo o riso injustificado muitas vezes mascaram 

um estado de choque que deve ser considerado em sua 

justa medida. 

4.3. Quanto às consequências sofridas3 

Com efeito, a preocupação com a reparação dos danos 

sofridos e com a prolação de uma sentença condenatória justa 

e exauriente também no que diz respeito a essa reparação 

é apenas um dos aspectos da necessária sobrelevação dos 

direitos e interesses das vítimas diretas e indiretas de crimes. 

Nesse passo, algumas condutas iniciais podem ser adotadas 

quando do contato entre o promotor de Justiça e a vítima, a fim 

de coletar informações suficientes à prova e quantificação dos 

danos por ela sofridos: 

3 Orientações extraídas da Cartilha Justiça Começa pela Vítima. 
Centro de Apoio Operacional à Atuação Criminal – CAO Criminal/Ministé-
rio Público de Pernambuco.  Ângela Márcia Freitas da Cruz – Promotora de 
Justiça Coordenadora. Recife-PE, 2021; e do Protocolo para escuta e oitiva 
de vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Núcleo de Atendimento às 
Vítimas de Crimes Violentos – NAVV/Ministério Público do Estado de São 
Paulo. Silvia Chakian de Toledo Santos – Promotora de Justiça Coordena-
dora. São Paulo, 2022.
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1. Indagar a vítima sobre as consequências da violência 

sofrida. A depender das circunstâncias, em casos antigos, 

é possível que ela identifique consequências a curto, 

médio e longo prazo. Para orientar a oitiva, a vítima 

poderá ser indagada sobre consequências: 

a. De natureza física: adoecimento por doenças 

autoimunes, gastrointestinais, dentre outras; 

dificuldades motoras e debilidade de membro 

ou função; lesões corporais; perda ou 

comprometimento de funções orgânicas, etc. 

b. De natureza comportamental (irritabilidade, 

agressividade, choro e tristeza constante, 

autoflagelação, isolamento, hiperatividade, 

necessidade de realizar ações repetitivas (TOC), 

mudança de rendimento nos estudos ou trabalho, 

déficit de atenção, perda de interesse em planos 

de carreira ou de relacionamento, evasão escolar, 

comportamento nocivo a si mesma como abuso de 

álcool, entorpecentes, automutilação, etc). 

c. De natureza emocional/psíquica (queda de 

qualidade de vida, dissociação, transtornos de 

ansiedade, de sono (pesadelos, muito sono ou 

pouco sono), de alimentação ou sexualidade, 

pânico, depressão, ideação suicida, etc.). 

2. Indagar a vítima sobre documentação (requisições de 

exames, relatórios de atendimento, prontuários, laudos, 

etc.) que permita demonstrar as consequências da 
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violência, assim como testemunhas diretas ou indiretas. 

Perguntar se ela já foi encaminhada para algum serviço 

de acompanhamento psicossocial e jurídico (CREAS, 

Serviços de Saúde, etc.), para que esse histórico de 

passagem pela rede de atendimento possa ser obtido.

3. Indagar a vítima sobre danos materiais, não somente 

imediatos, mas também aqueles em projeção, como 

decorrentes de interrupção do trabalho; cursos ou 

ano escolar; receio de usar transporte público; uso 

de medicação; gastos com psicoterapia, etc. Sempre 

que possível, obter documentos que possibilitem a 

comprovação desses danos, para fins de reparação 

pecuniária. 

4. Solicitar fotos da vítima em ambiente familiar, social e de 

trabalho, bem como quando ainda criança. 

5. Observar a possibilidade de aferir a renda média mensal 

da vítima direta, mesmo em casos de informalidade 

laboral, quando a prova testemunhal deverá ser 

complementada com fotografias, extratos bancários 

fornecidos pela vítima ou familiares.  

6. Diligenciar a comprovação da propriedade de bens 

ou direitos do indiciado/acusado, de modo a ensejar 

cautelares para constrição de bens destinados à garantia 

da reparação do dano à vítima. 

7. Atentar para utilidade do pedido de busca e/ou 

apreensão: objetiva o retorno do bem ao patrimônio da 

vítima, seguindo-se o rito incidental de restituição de 
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coisa apreendida. Recai sobre o objeto direto do crime, 

art. 240 do CPP, coisas obtidas por meios criminosos, 

instrumentos do crime e àquelas que importem à prova 

da materialidade e indícios de autoria. Contudo, nessa 

oportunidade, muitas provas indiciárias do patrimônio 

do acusado podem ser obtidas, ensejando o manejo de 

medidas acautelatórias.

4.3.1. Medidas cautelares assecuratórias4 

O sequestro, a hipoteca legal e o arresto são importantes 

instrumentos de tutela dos interesses das vítimas, garantindo 

a solvabilidade do acusado, quando de futura condenação à 

reparação dos danos.  

1. Sequestro (arts. 125 e 131, I, do CPP e 91, II, do CP): 

objetiva o resguardo da responsabilidade civil. A 

retenção e confisco recaem sobre bem móvel ou imóvel 

adquirido com os proventos da infração. 

2. Hipoteca legal (arts. 134 e 135 CPP): tem como objetivo 

principal assegurar a indenização do ofendido. Os valores 

excedentes apurados serão destinados ao pagamento de 

custas e despesas processuais. Constitui-se um gravame 

de intransferibilidade, mediante inscrição no registro 

público.  

4 Orientações extraídas da Cartilha Justiça Começa pela Vítima. 
Centro de Apoio Operacional à Atuação Criminal – CAO Criminal/Ministé-
rio Público de Pernambuco.  Ângela Márcia Freitas da Cruz – Promotora de 
Justiça Coordenadora. Recife-PE, 2021;
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3. Arresto (art. 136 e 137 do CPP): tem por escopo garantir a 

reparação dos danos civis, incidindo sobre o patrimônio 

lícito do acusado. Recai preferencialmente sobre os bens 

imóveis de origem lícita, sendo medida preparatória da 

especialização e registro hipoteca legal (art. 134/135 

CPP). Em caso de inexistência ou insuficiência dos bens 

imóveis, pode recair sobre os bens móveis de origem 

lícita.  

Atenção: bem de família pode ser objeto de penhora para garantir 

a execução de sentença penal condenatória, nos limites do artigo 

3º, inciso VI, da Lei 8.009/90, excluída apenas a possibilidade de sua 

utilização para o pagamento da multa penal e custas.  

Em todos os casos, atentar para a análise quanto à 

necessidade da alienação antecipada de bens (art. 144-A do CP 

e Resolução CNJ N° 356/2020). A medida busca evitar a perda ou 

desvalorização patrimonial dos bens objeto das constrições e 

recai sobre todo e qualquer bem cuja administração judicial seja 

demasiadamente onerosa, haja risco de deterioração física ou 

patrimonial e não possa ser objeto de restituição.
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4.4. Encaminhamentos5 

Nos termos das recomendações propostas pelo CNMP e 

considerando a narrativa que lhe foi apresentada, a atuação 

do promotor de Justiça frente a eventual necessidade de 

encaminhar a vítima aos Programas de Proteção, sempre que 

possível, deve ser guiada pelos seguintes passos: 

1. Certificar-se da seriedade da ameaça, mediante 

diligências e contato com a própria vítima. 

2. Informar a vítima sobre a possibilidade de adoção de 

medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código 

de Processo Penal; medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha); medidas 

cautelares previstas na Lei 8069/90 (Estatuto da Criança 

e Adolescente), Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e Lei 

13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para 

garantia de proteção à integridade física, psicológica, 

sexual, moral ou patrimonial da vítima, a depender das 

circunstâncias de cada caso.  

3. Informar vítima e familiares sobre a possibilidade 

de encaminhamento para equipamentos da rede 

de atendimento, tais como Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros 

de Referência da Mulher (CRM), Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Centro de Referência em Cidadania 

LGBTQIA+, dentre outros, a depender das circunstâncias 

do caso. 

5 Orientações extraídas da Cartilha Justiça Começa pela Vítima. 
Centro de Apoio Operacional à Atuação Criminal – CAO Criminal/Ministé-
rio Público de Pernambuco.  Ângela Márcia Freitas da Cruz – Promotora de 
Justiça Coordenadora. Recife-PE, 2021;
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4. Informar vítima e familiares acerca da possibilidade 

de inseri-las nos programas de proteção às vítimas 

e testemunhas de crimes violentos disponíveis no 

estado, tais como o Programa de Proteção Às Vítimas 

e Testemunhas Ameaçadas de Morte do Estado de 

Pernambuco (PROVITA) e o Centro Estadual de Apoio a 

Vítimas de Violência (CEAV). 

5. Alertar a vítima da restrição que sua liberdade sofrerá ao 

ingressar no Programa, cientificando-a das abdicações 

que terá que fazer quanto à família e amigos.

6. Certificar-se da concordância da vítima e do núcleo 

familiar que a acompanhar. 

7. Conversar com o representante do MP no Programa 

(Coordenador CAO Criminal).  

8. Enviar ofício (com precauções de sigilo) ao órgão gestor 

do Programa Estadual, solicitando a proteção da vítima 

(testemunha ou réu colaborador) e sua família, listando 

e qualificando as pessoas que serão protegidas e 

fornecendo todas as informações do caso que possam 

influir na segurança da testemunha e do Programa de 

Proteção. 

9. Narrar a ameaça e sua influência na investigação/

processo penal, bem como justificar a importância da 

proteção para a produção da prova, explicando por que 

a proteção é fundamental para o curso processual.   



23

10. Explicar a dificuldade de prevenir ou reprimir a ameaça 

por meios convencionais, narrando que as medidas 

cabíveis foram tomadas, mas que não são suficientes 

para extinguir a situação de risco.  

11. Se necessário, postular a colocação da vítima sob 

proteção policial. 

12. Exigir do juiz o cumprimento do art. 19-A da Lei no 

9.807/1999 (priorizar a tramitação do processo e 

antecipar a produção da prova oral), como se o feito 

fosse de tramitação prioritária de réu preso.
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