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O projeto Vítima Acolhida tem por objetivo auxiliar vítimas de crimes 

e seus familiares a terem conhecimento e acesso aos seus direitos 

durante todo o processo criminal, desde a oitiva na delegacia de polícia, 

passando pela instrução processual e pelo plenário do júri, até a 

execução penal.

Dentre esses direitos, as vítimas de crimes e seus familiares devem ter 

acesso à informação, segurança, privacidade, intimidade e ao 

tratamento respeitoso, sem temer represálias.

Por meio do projeto, as vítimas de crimes e 

seus familiares serão acolhidos pelo 

promotor de Justiça, esclarecidos sobre 

seus direitos e sobre todas as fases da 

investigação e do processo, e poderão 

receber atendimento psicossocial, caso 

necessário, diretamente ou por 

encaminhamento a instituições parceiras.



SÃO SEUS DIREITOS:

1 .    TRATAMENTO DIGNO
Toda vítima direta ou indireta (familiares) tem direito a ser recebida 

nos órgãos públicos e ser tratada com respeito, de acordo com sua 

condição pessoal.

3 .    DIREITO DE SER OUVIDA
Toda vítima tem direito de ser ouvida pelos órgãos de persecução penal 

(Polícia, Ministério Público e Judiciário), sem a presença do acusado.

4 .    DIREITO À INFORMAÇÃO
Toda vítima tem o direito de ser informada sobre o andamento do 

procedimento instaurado para apuração do crime e sobre a situação 

prisional do acusado.

5.    DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
         E RESSARCIMENTO DOS DANOS
Toda vítima tem direito à reparação dos danos sofridos,  restituição de 

seus pertences e de ser orientada por um profissional da área jurídica.

2.    DIREITO A PROTEÇÃO
Toda vítima tem direito à proteção de sua integridade física e 

emocional.

6.    DIREITO A ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
Toda vítima tem direito a obter dos órgãos públicos apoio assistencial 

e psicológico.
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Se você foi vítima de crime ou é um familiar de uma vítima, acesse o 

nosso formulário de contato. Basta apontar a câmera do seu celular 

para o QR Code acima e preencher os seus dados. 

Estamos aqui para te ajudar.

71 99735-0282

0800 642 4577 

VitimaAcolhida@mpba.mp.br

www.mpba.mp.br


