
 

 

 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Assembleia Legislativa 
 

 

PROJETO DE LEI Nº. 007/2013 
 

Determina adoção de medidas de proteção 
a vítimas e testemunhas, nos boletins de 
ocorrência e inquéritos policiais, e dá 
outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais devem ser adotadas, de ofício, as 
seguintes medidas de proteção às vítimas e testemunhas: 
 
I - preservação de sua segurança em todos os atos; 
 
II - restrição de divulgação de seus dados pessoais ao interesse da investigação policial, de 
advogado legalmente constituído, do Ministério Público e da Justiça; 
 
III - determinação do sigilo de sua identidade, em caso de reconhecimento de indiciados. 
 
§ 1º As informações a que se referem os incisos II e III devem permanecer em envelope 
lacrado à disposição da Justiça. 
 
§ 2º A autoridade policial assegurará para que as vítimas e testemunhas intimadas a 
comparecer ao distrito fiquem separadas em local distinto das demais pessoas, sujeitando-
se às penalidades cabíveis ao exercício da função, no caso de descumprimento injustificado. 
 
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Palácio Domingos Martins, em 20 de dezembro de 2012. 
 
 
 

         
Esmael Barbosa de Almeida 
Deputado Estadual – PMDB 
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JUSTIFICATIVA 
 
O tema deste projeto refere-se à Proteção às Vítimas e Testemunhas mais especificamente, 
no que tange ao aspecto de seu conceito, aplicabilidade, efetividade e, ainda, quanto a 
atuação do Ministério Público neste instituto. O que se pretende é buscar o  amparo de tais 
pessoas, de modo que, se espontânea e voluntariamente vierem a expressar livremente o 
seu conhecimento a respeito dos fatos a serem investigados possam fazê-la de forma 
segura, sem estarem tão suscetíveis as possíveis intimidações que venham a sofrer. 

São muitas as pessoas em programas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes no 
Estado. O Espírito Santo está entre os Estados que têm o maior número de pessoas sob 
proteção. Nesses estados onde o crime é organizado, tem-se grupos de extermínio e milícias 
vinculadas ao tráfico de drogas e corrupção de agentes estatais que ameaçam mais as 
testemunhas, há necessidade de proteção efetiva de testemunhas e vítimas. Na  maioria dos 
casos em que se dá a proteção, as testemunhas geralmente depõem sobre tráfico de 
drogas, corrupção ativa e crimes cometidos por grupos armados, como assassinatos.. Nos 
programas, as testemunhas, vítimas e suas famílias são obrigadas, em muitos casos, a mudar 
de estado. 

O nosso desafio a partir desta proposta é pratica-la, dar agilidade nos processos judiciais e 
inquéritos com participação das pessoas protegidas. Em média, a vítima ou testemunha fica 
de dois a três anos sob proteção. É importante que o Judiciário agilize os procedimentos de 
responsabilização dos que praticam o crime. Esperamos que os senhores acolham nossa 
proposição para que a Assembleia Legislativa dê resposta rápida a essa demanda tão 
aguardada pela população de nosso Estado, principalmente aquelas que de alguma forma, 
foram envolvidas como testemunhas e vítimas da violência e da criminalidade. 

 


