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Apresentação

O Programa de Proteção a Vítimas e Teste-
munhas Ameaçadas é uma política pública de direitos 
humanos, concebida enquanto instrumento de combate 
à impunidade e enfrentamento à criminalidade, que ame-
açam o Estado Democrático de Direito. Tal necessidade 
surgiu a partir de uma forte pressão de históricas enti-
dades de direito humanos da sociedade civil, que culmi-
nou com a inclusão da proposta no primeiro Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH 1), ainda no ano 
de 1996. Já em 1998, o Ministério da Justiça, por meio 
da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, assinou 
um convênio com o Governo do Estado de Pernambuco, 
apoiando assim a primeira experiência de proteção a tes-
temunhas no país, realizada pelo Gabinete de Assessoria 
Jurídica às Organizações Populares (GAJOP).

A institucionalização do PROVITA em nível 
nacional avançou com a promulgação da Lei nº 9.807, 
de 13 de julho de 1999, que estabeleceu normas para 
a organização dos programas estaduais de proteção a 
vítimas e testemunhas ameaçadas e criou o Programa 
Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas1, confi-
gurando-o definitivamente como política pública de direi-
tos humanos adotada pelo Estado Brasileiro, em conso-
nância com pactos internacionais assumidos pelo país. O 
modelo brasileiro de proteção a testemunhas expande-
-se pelo território nacional, com vistas à sua consolida-
ção. Em 2011, um novo marco de atuação dos progra-
mas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas foi 
estabelecido com a elaboração e publicação do Manual        

1 O Programa Federal de Assistência à Vítimas e Testemunhas 
atua com uma equipe técnica específica e é responsável por receber 
demandas e solicitações de ingresso de unidades federativas que 
não possuem um programa estadual. É regulamentado pelo Decreto 
Federal nº 3.518, de 20 de junho de 2000.
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Geral de Procedimentos do Sistema Brasileiro de Prote-
ção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Portaria SDH/
PR nº1.772, de 16 de agosto de 2011), com o objetivo 
de estabelecer parâmetros comuns aos programas.

No Maranhão, o PROVITA foi instituído e regu-
lamentado pelo Decreto Estadual nº 19.446, de 11 de 
março de 2003. Naquele momento, o Estado vivia um 
contexto de avanço do crime organizado (inclusive com 
a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
para investigar o roubo de cargas), o que afirmava a ne-
cessidade de instrumentos de suporte ao enfrentamen-
to dessa problemática. 

O PROVITA/MA tem como instância máxima 
de deliberação o CONDEL, que tem sua atuação regu-
lamentada através de Regimento Interno, publicado em 
Diário Oficial do Estado do dia 28 de agosto de 2007.

Entre 2003 e 2011 foram atendidas 88 pes-
soas pelo PROVITA/MA, sendo 32 testemunhas e 56 
familiares. No perfil das situações criminosas denuncia-
das estão: a exploração sexual de adolescentes; tráfico 
de drogas; tortura; grupos de extermínio; esquemas de 
fraudes e irregularidades junto a instituições públicas; 
grilagem de terras e trabalho análogo à escravidão.

Uma peça fundamental na engrenagem do 
modelo brasileiro desses programas é a Rede Solidária 
de Proteção, que é formada por cidadãos, profissionais, 
associações civis e demais organizações que se dispõem 
a colaborar com o processo de reinserção social e adap-
tação dos usuários do programa. 

Já o eixo estruturante da política brasileira de 
proteção a testemunhas ameaçadas é a possibilidade da 
Permuta. Conforme dispõe o artigo 49 do Manual Ge-
ral de Procedimentos, “a permuta de usuários entre os 
programas estaduais é medida de proteção justificada 
mediante a avaliação de riscos que impeça a garantia da 
proteção na rede estadual”. Tendo em vista tratar-se 
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de um modelo de proteção calcado em princípios basi-
lares de direitos humanos, o procedimento de Permuta, 
muitas das vezes, é utilizado para resguardar a vida da 
vítima e/ou testemunhas ameaçada e de sua família. Em 
várias as situações apresentadas ao PROVITA, os acu-
sados detém influência política e econômica (inclusive 
com enraizamentos dentro de instituições e órgãos es-
tatais). Por isso a importância (na verdade, uma delas) 
de que os programas de proteção sejam executados por 
entidades da sociedade civil, garantindo dessa forma o 
sigilo das informações sobre a localização do usuário, e, 
consequentemente, cumprindo o papel essencial da po-
lítica: a proteção da vida com direitos para o combate à 
impunidade e à violência.

Nesse sentido, esperamos que a presente 
cartilha possa colaborar para o aprimoramento do co-
nhecimento sobre a política brasileira de proteção a víti-
mas e testemunhas ameaçadas e a atuação fundamental 
dos membros do Ministério Público do Maranhão para a 
proteção da vida e o combate à impunidade.

IGOR ALMEIDA
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos – SMDH

SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF
Procuradora de Justiça/Coordenadora do CAOP-DH

LANA CRISTINA BARROS PESSOA
Promotora de Justiça/Diretora do Núcleo de Proteção a Vítimas 
e Testemunhas/Conselheira do PROVITA do Estado do Maranhão
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O Programa Estadual de Proteção faz parte 
do Sistema Nacional de Assistência a Vítimas e a Tes-
temunhas, instituído pela Lei n.º 9.807 de 13 de julho 
de 1999, que inovou ao estabelecer normas para or-
ganização de programas estaduais destinados a vítimas 
e a testemunhas de crimes “que estejam coagidas ou 
expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com 
a investigação ou processo criminal”.

No Estado do Maranhão, o Decreto n.º 19.446, 
de 11 de março de 2003, criou o Programa de Prote-
ção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Maranhão 
- PROVITA/MA e o seu Conselho Deliberativo – CONDEL/
MA. O Regimento Interno do CONDEL/MA foi publicado 
no Diário Oficial (Poder Executivo) de 04 de setembro 
de 2007.

O Programa de Proteção às Vítimas do Mara-
nhão – PROVITA/MA é executado pela Sociedade Mara-
nhense de Direitos Humanos. A Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania preside 
o seu Conselho Deliberativo – CONDEL/MA.

O Conselho Deliberativo é uma espécie de ins-
tância política e deliberativa que tem suas atribuições 
estabelecidas em lei, atuando em cooperação, mas de 
forma autônoma à Equipe Técnica. Os membros do Con-
selho são oriundos das diversas instituições com repre-
sentatividade política e institucional, tais como: Secre-
taria de Estado dos Direitos Humanos, Assistência Social 
e Cidadania, Secretaria de Estado da Segurança Pública, 
Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da 
Educação, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção do Maranhão, Centro de 
Defesa da Criança e do Adolescente Pe. Marcos Passeri-
ne, Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz e Sociedade 
Maranhense de Direitos Humanos.
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A Equipe Técnica é a parte da estrutura do 
Programa que trava contato direto com os usuários na 
rede de proteção e, devido à especificidade da ação, é 
composta por profissionais de especialidades diversas: 
assistentes sociais, psicólogos e advogados. São eles os 
responsáveis pela triagem dos pedidos, acompanhamen-
to do usuário durante sua permanência no Programa e 
elaboração de relatórios conclusivos sobre os casos para 
apreciação do Conselho Deliberativo.

Requisitos para encaminhamento ao Programa de um 
pedido de inclusão

• Tratar-se de pessoa que colabora com in-
vestigação ou processo criminal;

• Gravidade da coação ou ameaça à integri-
dade física ou psicológica;

• Dificuldade de prevenção da coação/ame-
aça por meios convencionais;

• Importância do testemunho/depoimento 
para produção da prova;

• Ausência de restrição legal à liberdade 
ambulatória do solicitante.

Quem pode encaminhar um pedido de inclusão

• O interessado;
• O Ministério Público;
• A autoridade policial que preside a investigação;
• O juiz competente para a instrução processual;
• Órgãos públicos e entidades com atuação 

em direitos humanos;
• A Ouvidoria de Polícia;
• Membro do Conselho Estadual de Direitos 

Humanos.
Perfil legal do usuário do Programa de Proteção

• Ser pessoa capaz de exprimir, de forma 
livre e autônoma, sua vontade (pois o in-
gresso na proteção é voluntário);

• Gozar de plena liberdade ambulatória legal 
(o que exclui pessoas contra as quais pesem 
quaisquer espécies de prisões processuais);



15

• Colaborar com a apuração de delitos em 
sede de inquérito ou processo judicial;

• Prestar depoimento de relevância para a 
apuração de delitos;

• Não contar com qualquer alternativa de 
resguardar sua integridade física e psico-
lógica a não ser ingressando na rede soli-
dária de proteção;

• Possuir capacidade de adequar-se às cla-
ras e objetivas normas de conduta e segu-
rança do Programa.

Obrigações contraídas pelo usuário

• Não realizar contatos telefônicos, radiofô-
nicos, telemáticos, eletrônicos, escritos ou 
pessoais, com familiares ou com quaisquer 
pessoas de seu conhecimento, de forma 
não intermediada pela Equipe Técnica;

• Deixar definitivamente o local do conflito;
• Não realizar quaisquer transações eco-

nômico-financeiras, incluindo abertura de 
crediários, uso de cartões, cheques etc., 
salvo se autorizado por deliberação do 
Conselho Deliberativo;

• Restringir comportamentos extravagantes e 
indiscretos que exponham de alguma forma 
o local em que se encontra protegido (in-
cluindo restrição ao uso de bebida alcoólica);

• Manter sigilo com relação ao local de proteção;
• Seguir à risca as determinações da Equipe Técnica;
• Não se ausentar do local de proteção, ex-

ceto sob orientação e conhecimento da 
Equipe Técnica.

Obrigações contraídas pelo Programa

• Fornecimento de residência ou acomodação 
provisória em local compatível com a proteção;

• Ajuda financeira mensal atrelada ao teto 
fixado pelo Conselho Deliberativo, para 
prover as despesas necessárias à subsis-
tência individual ou familiar, no caso de a 
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pessoa protegida estar impossibilitada de 
desenvolver trabalho regular ou de inexis-
tência de qualquer fonte de renda;

• Direito de fazer-se acompanhar de advo-
gado na apresentação para qualquer de-
poimento ou perante órgão de segurança 
pública. Não é prestado serviço de advo-
cacia ao usuário, de modo que suas pen-
dências jurídicas são encaminhadas à De-
fensoria Pública;

• Assistência social, psicológica, de saúde 
em geral e educação, na rede pública, com 
intermediação da Equipe Técnica, visando 
à segurança da proteção dada;

• Sigilo em relação aos atos praticados em 
virtude da proteção concedida;

• Suspensão temporária das atividades fun-
cionais, sem prejuízo dos respectivos ven-
cimentos ou vantagens, quando servidor 
público ou militar.

O Réu Colaborador

A Lei n.º 9.807/99 previu, em seu artigo 13 
e seguintes, a figura do réu colaborador. Embora existam 
questionamentos se os réus colaboradores agregam o 
perfil do usuário de Programas de Proteção, é fato que em 
vários casos eles estão inseridos na rede de proteção de 
todo o país. Porém, somente é possível a inclusão do réu 
colaborador que responda a processo em liberdade.

O art. 15 da Lei n.º 9.807/99 dispõe sobre outras 
medidas especiais para a proteção do condenado que cumpre 
pena em estabelecimento prisional, uma vez que está expres-
samente excluído do ingresso nos Programas de Proteção.
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Endereços e Contatos

Secretaria dos Direitos Humanos, 
Assistência Social e Cidadania (SEDIHC):

Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N, 2º Andar, 
Bloco A, Edifício Clodomir Milet, Calhau 

São Luís/MA. CEP: 65051-000
Telefones: 3221-5955 e 8818-9243

e-mail: sedihc@sedihc.ma.gov.br

Sociedade Maranhense 
de Direitos Humanos – SMDH: 

Telefones: 3231-1601 e 3231-1897 
 e-mail: smdh@terra.com.br

Procuradoria Geral de Justiça 
do Estado do Maranhão

Centro de Apoio Operacional 
de Direitos Humanos – CAOP/DH:

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, 
CEP: 65020-910. São -Luís/MA.

Telefones: 3219-1945
 e-mail: caopdhc@mpma.mp.br
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LEGISLAÇÃO 
FEDERAL
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LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999
(DOU 14.7.1999)

Estabelece normas para a organização e a ma-
nutenção de programas especiais de proteção a 
vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o 
Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Tes-
temunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção 
de acusados ou condenados que tenham volunta-
riamente prestado efetiva colaboração à investi-
gação policial e ao processo criminal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA PROTEÇÃO ESPECIAL A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS

Art. 1o As medidas de proteção requeridas por ví-
timas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas 
ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a 
investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, 
pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respecti-
vas competências, na forma de programas especiais organiza-
dos com base nas disposições desta Lei.

§ 1o A União, os Estados e o Distrito Federal pode-
rão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria 
entre si ou com entidades não-governamentais objetivando a 
realização dos programas.

§ 2o A supervisão e a fiscalização dos convênios, 
acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da União 
ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça com atribui-
ções para a execução da política de direitos humanos.

Art. 2o A proteção concedida pelos programas e 
as medidas dela decorrentes levarão em conta a gravidade 
da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a 
dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios conven-
cionais e a sua importância para a produção da prova.
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§ 1o A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao 
cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e depen-
dentes que tenham convivência habitual com a vítima ou teste-
munha, conforme o especificamente necessário em cada caso.

§ 2o Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja 
personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições 
de comportamento exigidas pelo programa, os condenados 
que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob 
prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão 
não trará prejuízo a eventual prestação de medidas de pre-
servação da integridade física desses indivíduos por parte dos 
órgãos de segurança pública.

§ 3o O ingresso no programa, as restrições de se-
gurança e demais medidas por ele adotadas terão sempre a 
anuência da pessoa protegida, ou de seu representante legal.

§ 4o Após ingressar no programa, o protegido fi-
cará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas.

§ 5o As medidas e providências relacionadas com 
os programas serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo 
pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução.

Art. 3o Toda admissão no programa ou exclusão 
dele será precedida de consulta ao Ministério Público sobre o 
disposto no art. 2o e deverá ser subseqüentemente comunica-
da à autoridade policial ou ao juiz competente.

Art. 4o Cada programa será dirigido por um con-
selho deliberativo em cuja composição haverá representantes 
do Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos públicos 
e privados relacionados com a segurança pública e a defesa 
dos direitos humanos.

§ 1o A execução das atividades necessárias ao pro-
grama ficará a cargo de um dos órgãos representados no con-
selho deliberativo, devendo os agentes dela incumbidos ter for-
mação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas.

§ 2o Os órgãos policiais prestarão a colaboração e 
o apoio necessários à execução de cada programa.

Art. 5o A solicitação objetivando ingresso no pro-
grama poderá ser encaminhada ao órgão executor:

I - pelo interessado;
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II - por representante do Ministério Público;

III - pela autoridade policial que conduz a investi-
gação criminal;

IV - pelo juiz competente para a instrução do pro-
cesso criminal;

V - por órgãos públicos e entidades com atribui-
ções de defesa dos direitos humanos.

§ 1o A solicitação será instruída com a qualificação 
da pessoa a ser protegida e com informações sobre a sua vida 
pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva.

§ 2o Para fins de instrução do pedido, o órgão exe-
cutor poderá solicitar, com a aquiescência do interessado:

I - documentos ou informações comprobatórios de 
sua identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio 
e grau de instrução, e da pendência de obrigações civis, admi-
nistrativas, fiscais, financeiras ou penais;

II - exames ou pareceres técnicos sobre a sua per-
sonalidade, estado físico ou psicológico.

§ 3o Em caso de urgência e levando em conside-
ração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou 
ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada provi-
soriamente sob a custódia de órgão policial, pelo órgão exe-
cutor, no aguardo de decisão do conselho deliberativo, com 
comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público.

Art. 6o O conselho deliberativo decidirá sobre:

I - o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão;

II - as providências necessárias ao cumprimento do 
programa.

Parágrafo único. As deliberações do conselho se-
rão tomadas por maioria absoluta de seus membros e sua exe-
cução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária.

Art. 7o Os programas compreendem, dentre ou-
tras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativa-
mente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravida-
de e as circunstâncias de cada caso:

I - segurança na residência, incluindo o controle de 
telecomunicações;
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II - escolta e segurança nos deslocamentos da re-
sidência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação 
de depoimentos;

III - transferência de residência ou acomodação 
provisória em local compatível com a proteção;

IV - preservação da identidade, imagem e dados 
pessoais;

V - ajuda financeira mensal para prover as despe-
sas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso 
de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver 
trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda;

VI - suspensão temporária das atividades funcio-
nais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, 
quando servidor público ou militar;

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em vir-
tude da proteção concedida;

IX - apoio do órgão executor do programa para o 
cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam 
o comparecimento pessoal.

Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um 
teto fixado pelo conselho deliberativo no início de cada exer-
cício financeiro.

Art. 8o Quando entender necessário, poderá o con-
selho deliberativo solicitar ao Ministério Público que requeira 
ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou indireta-
mente relacionadas com a eficácia da proteção.

Art. 9o Em casos excepcionais e considerando as 
características e gravidade da coação ou ameaça, poderá o 
conselho deliberativo encaminhar requerimento da pessoa 
protegida ao juiz competente para registros públicos objeti-
vando a alteração de nome completo.

§ 1o A alteração de nome completo poderá esten-
der-se às pessoas mencionadas no § 1o do art. 2o desta Lei, 
inclusive aos filhos menores, e será precedida das providên-
cias necessárias ao resguardo de direitos de terceiros.

§ 2o O requerimento será sempre fundamentado e 
o juiz ouvirá previamente o Ministério Público, determinando, 
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em seguida, que o procedimento tenha rito sumaríssimo e cor-
ra em segredo de justiça.

§ 3o Concedida a alteração pretendida, o juiz de-
terminará na sentença, observando o sigilo indispensável à 
proteção do interessado:

 I - a averbação no registro original de nascimento 
da menção de que houve alteração de nome completo em 
conformidade com o estabelecido nesta Lei, com expressa re-
ferência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem 
a aposição do nome alterado;

II - a determinação aos órgãos competentes para 
o fornecimento dos documentos decorrentes da alteração;

III - a remessa da sentença ao órgão nacional com-
petente para o registro único de identificação civil, cujo proce-
dimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo.

§ 4o O conselho deliberativo, resguardado o sigilo 
das informações, manterá controle sobre a localização do pro-
tegido cujo nome tenha sido alterado.

§ 5o Cessada a coação ou ameaça que deu causa 
à alteração, ficará facultado ao protegido solicitar ao juiz com-
petente o retorno à situação anterior, com a alteração para o 
nome original, em petição que será encaminhada pelo conselho 
deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público.

Art. 10. A exclusão da pessoa protegida de pro-
grama de proteção a vítimas e a testemunhas poderá ocorrer 
a qualquer tempo:

I - por solicitação do próprio interessado;

II - por decisão do conselho deliberativo, em con-
seqüência de:

a) cessação dos motivos que ensejaram a proteção;

b) conduta incompatível do protegido.

Art. 11. A proteção oferecida pelo programa terá 
a duração máxima de dois anos.

Parágrafo único. Em circunstâncias excepcionais, 
perdurando os motivos que autorizam a admissão, a perma-
nência poderá ser prorrogada.
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Art. 12. Fica instituído, no âmbito do órgão do 
Ministério da Justiça com atribuições para a execução da po-
lítica de direitos humanos, o Programa Federal de Assistência 
a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, a ser regulamentado 
por decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
DA PROTEÇÃO AOS RÉUS COLABORADORES

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento 
das partes, conceder o perdão judicial e a conseqüente extin-
ção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha co-
laborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o pro-
cesso criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I - a identificação dos demais co-autores ou partí-
cipes da ação criminosa;

II - a localização da vítima com a sua integridade 
física preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial le-
vará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, cir-
cunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar vo-
luntariamente com a investigação policial e o processo crimi-
nal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do 
crime, na localização da vítima com vida e na recuperação 
total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, 
terá pena reduzida de um a dois terços.

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colabo-
rador, na prisão ou fora dela, medidas especiais de segurança 
e proteção a sua integridade física, considerando ameaça ou 
coação eventual ou efetiva.

§ 1o Estando sob prisão temporária, preventiva ou 
em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custo-
diado em dependência separada dos demais presos.

§ 2o Durante a instrução criminal, poderá o juiz 
competente determinar em favor do colaborador qualquer das 
medidas previstas no art. 8o desta Lei.
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§ 3o No caso de cumprimento da pena em regime 
fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais 
que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos 
demais apenados.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O art. 57 da Lei no 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973, fica acrescido do seguinte § 7o:

"§ 7o Quando a alteração de nome for concedida 
em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de cola-
boração com a apuração de crime, o juiz competente determi-
nará que haja a averbação no registro de origem de menção da 
existência de sentença concessiva da alteração, sem a aver-
bação do nome alterado, que somente poderá ser procedida 
mediante determinação posterior, que levará em consideração 
a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração."

Art. 17. O parágrafo único do art. 58 da Lei no 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação dada 
pela Lei no 9.708, de 18 de novembro de 1998, passa a ter 
a seguinte redação:

"Parágrafo único. A substituição do prenome será 
ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decor-
rente da colaboração com a apuração de crime, por determi-
nação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério 
Público." (NR)

Art. 18. O art. 18 da Lei no 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 18. Ressalvado o disposto nos arts. 45, 57, 
§ 7o, e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada indepen-
dentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro 
de registro ou o documento arquivado no cartório." (NR)

Art. 19. A União poderá utilizar estabelecimentos 
especialmente destinados ao cumprimento de pena de conde-
nados que tenham prévia e voluntariamente prestado a cola-
boração de que trata esta Lei.        

Parágrafo único. Para fins de utilização desses es-
tabelecimentos, poderá a União celebrar convênios com os 
Estados e o Distrito Federal.
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Art. 19-A.  Terão prioridade na tramitação o in-
quérito e o processo criminal em que figure indiciado, acusa-
do, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha prote-
gidas pelos programas de que trata esta Lei.  (Incluído pela Lei 
nº 12.483, de 2011)

Parágrafo único.  Qualquer que seja o rito proces-
sual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente 
o depoimento das pessoas incluídas nos programas de prote-
ção previstos nesta Lei, devendo justificar a eventual impossi-
bilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que 
a oitiva antecipada traria para a instrução criminal. (Incluído 
pela Lei nº 12.483, de 2011)

Art. 20. As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei, pela União, correrão à conta de dotação consignada 
no orçamento.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 13 de julho de 1999; 178o da Indepen-
dência e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros
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DECRETO NO 3.518, DE 20 DE JUNHO DE 2000
(DOU 21.6.2000)

Regulamenta o Programa Federal de Assistência 
a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, instituído 
pelo art. 12 da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999, e dispõe sobre a atuação da Polícia Federal 
nas hipóteses previstas nos arts. 2º, § 2º, 4º, § 2º, 
5º § 3º, e 15 da referida Lei.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Lei no 9.807, de 13 de julho de 
1999, em especial seu art. 12,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I 
DO PROGRAMA FEDERAL DE ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E A 

TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

Art. 1o  O Programa Federal de Assistência a Víti-
mas e a Testemunhas Ameaçadas, instituído pelo art. 12 da 
Lei no 9.807, de 13 de julho de 1999, no âmbito da Secretaria 
de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, con-
siste no conjunto de medidas adotadas pela União com o fim 
de proporcionar proteção e assistência a pessoas ameaçadas 
ou coagidas em virtude de colaborarem com a investigação ou 
o processo criminal.

Parágrafo único.  As medidas do Programa, apli-
cadas isolada ou cumulativamente, objetivam garantir a in-
tegridade física e psicológica das pessoas a que se refere o 
caput deste artigo e a cooperação com o sistema de justiça, 
valorizando a segurança e o bem-estar dos beneficiários, e 
consistem, dentre outras, em: 

I - segurança nos deslocamentos;
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II - transferência de residência ou acomodação 
provisória em local sigiloso, compatível com a proteção;

III - preservação da identidade, imagens e dados 
pessoais;

IV - ajuda financeira mensal;

V - suspensão temporária das atividades funcionais;

VI - assistência social, médica e psicológica;

VII - apoio para o cumprimento de obrigações civis 
e administrativas que exijam comparecimento pessoal; 

VIII - alteração de nome completo, em casos ex-
cepcionais.

Art. 2o  Integram o Programa:

I - o Conselho Deliberativo Federal;

II - o Órgão Executor Federal; e

III - a Rede Voluntária de Proteção.

Art. 3o  Podem ser admitidas no Programa as pes-
soas que, sendo vítimas ou testemunhas de crime, sofram 
ameaça ou coação, em virtude de colaborarem com a produ-
ção da prova, desde que aceitem e cumpram as normas de 
conduta estabelecidas em termo de compromisso firmado no 
momento de sua inclusão.

§ 1o  O cônjuge, companheiro ou companheira, as-
cendentes, descendentes e dependentes que tenham convi-
vência habitual com a vítima ou testemunha podem, conforme 
a gravidade do caso, ser admitidos no Programa, sujeitando-se 
às mesmas condições estabelecidas no caput deste artigo.

§ 2o  A admissão no Programa será precedida de 
avaliação da gravidade da coação ou ameaça à integridade 
física ou psicológica da pessoa, a dificuldade de preveni-las ou 
reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para 
a produção da prova.

§ 3o  O descumprimento das normas estabelecidas 
no termo de compromisso constitui conduta incompatível do 
protegido, acarretando sua exclusão do Programa.

Art. 4o  Não podem ser admitidas no Programa as 
pessoas cuja personalidade ou conduta sejam incompatíveis 
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com as restrições de comportamento necessárias à proteção, 
os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados 
ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas moda-
lidades. 

Parágrafo único.  O cônjuge, companheiro ou com-
panheira, ascendentes, descendentes e dependentes que te-
nham convivência habitual com as pessoas a que se refere 
o caput deste artigo, que estejam coagidos ou expostos a 
ameaça, podem ser admitidos no Programa, sujeitando-se às 
mesmas condições estabelecidas no caput do artigo anterior. 

Art. 5o  Poderão solicitar a admissão no Programa: 

I - o próprio interessado ou seu representante legal;

II - o representante do Ministério Público;

III - a autoridade policial que conduz a investigação 
criminal;

IV - o juiz competente para a instrução do proces-
so criminal; e

V - os órgãos públicos e as entidades com atribui-
ções de defesa dos direitos humanos.

Parágrafo único.  Os pedidos de admissão no Pro-
grama devem ser encaminhados ao Órgão Executor, devida-
mente instruídos com:

I - qualificação da pessoa cuja proteção se pleiteia;

II - breve relato da situação motivadora da ameaça 
ou coação;

III - descrição da ameaça ou coação sofridas;

IV - informações sobre antecedentes criminais e 
vida pregressa da pessoa cuja proteção se pleiteia; e

V - informação sobre eventuais inquéritos ou pro-
cessos judiciais em curso, em que figure a pessoa cuja prote-
ção se pleiteia.

§  1o  O Ministério Público manifestar-se-á sobre 
todos os pedidos de admissão, antes de serem submetidos à 
apreciação do Conselho.

§ 2o  O Conselho poderá solicitar informações adi-
cionais dos órgãos de segurança pública.
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§ 3o  Se a decisão do Conselho for favorável à 
admissão, o Órgão Executor providenciará a inclusão do bene-
ficiário na Rede Voluntária de Proteção.

Seção I
Do Conselho Deliberativo Federal

Art. 6o  Ao Conselho Deliberativo Federal, instân-
cia de direção superior, compete:

I - decidir sobre os pedidos de admissão e exclusão 
do Programa; 

II - solicitar às autoridades competentes medidas 
de proteção;

III - solicitar ao Ministério Público as providências 
necessárias à obtenção de medidas judiciais acautelatórias;

IV - encaminhar as pessoas que devem ser aten-
didas pelo Serviço de Proteção ao Depoente Especial, de que 
trata o Capítulo II deste Decreto;

V - adotar as providências necessárias para a ob-
tenção judicial de alteração da identidade civil; 

VI - fixar o valor máximo da ajuda financeira men-
sal aos beneficiários da proteção; e

VII - deliberar sobre questões relativas ao funcio-
namento e aprimoramento do Programa.

§ 1o  As decisões do Conselho são tomadas pela 
maioria dos votos de seus membros.

§ 2o  O Presidente do Conselho, designado pelo 
Ministro de Estado da Justiça dentre seus membros, pode de-
cidir, em caráter provisório, diante de situações emergenciais 
e na impossibilidade de imediata convocação de reunião do 
Colegiado, sobre a admissão e a adoção de medidas assecura-
tórias da integridade física e psicológica da pessoa ameaçada. 

Art. 7o  O Conselho é composto pelos seguintes 
membros, designados pelo Ministro de Estado da Justiça:

I - um representante da Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos;

II - um representante da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública;
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III - um representante da Secretaria Nacional de Justiça;

IV - um representante do Departamento de Polícia Federal;

V - um representante do Ministério Público Federal;

VI - um representante do Poder Judiciário Federal, 
indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; e

VII - um representante de entidade não-governa-
mental com atuação na proteção de vítimas e testemunhas 
ameaçadas, indicado pelo Secretário de Estado dos Direitos 
Humanos.

Parágrafo único.  Os membros do Conselho têm 
mandato de dois anos, sendo permitida a recondução. 

Seção II
Do Órgão Executor Federal

Art. 8o  Compete ao Órgão Executor Federal ado-
tar as providências necessárias à aplicação das medidas do 
Programa, com vistas a garantir a integridade física e psicoló-
gica das pessoas ameaçadas, fornecer subsídios ao Conselho 
e possibilitar o cumprimento de suas decisões, cabendo-lhe, 
para tanto:

I - elaborar relatório sobre o fato que originou o 
pedido de admissão no Programa e a situação das pessoas 
que buscam proteção, propiciando elementos para a análise e 
deliberação do Conselho;

II - promover acompanhamento jurídico e assistên-
cia social e psicológica às pessoas protegidas;

III - providenciar apoio para o cumprimento de obri-
gações civis e administrativas que exijam o comparecimento 
pessoal dos indivíduos admitidos no Programa;

IV - formar e capacitar equipe técnica para a reali-
zação das tarefas desenvolvidas no Programa;

V - requerer ao Serviço de Proteção ao Depoente 
Especial a custódia policial, provisória, das pessoas ameaça-
das, até a deliberação do Conselho sobre a admissão no Pro-
grama, ou enquanto persistir o risco pessoal e o interesse na 
produção da prova, nos casos de exclusão do Programa; 
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VI - promover o traslado dos admitidos no Programa;

VII - formar a Rede Voluntária de Proteção; 

VIII - confeccionar o Manual de Procedimentos do 
Programa;

IX - adotar procedimentos para a preservação da iden-
tidade, imagem e dados pessoais dos protegidos e dos protetores;

X - garantir a manutenção de arquivos e bancos de 
dados com informações sigilosas;

XI - notificar as autoridades competentes sobre a 
admissão e a exclusão de pessoas do Programa; e

XII - promover intercâmbio com os Estados e o 
Distrito Federal acerca de programas de proteção a vítimas e 
a testemunhas ameaçadas.

Parágrafo único.  As atribuições de Órgão Executor 
serão exercidas pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos.

Seção III
Da Rede Voluntária de Proteção

Art. 9o  A Rede Voluntária de Proteção é o conjun-
to de associações civis, entidades e demais organizações não-
-governamentais que se dispõem a receber, sem auferir lucros 
ou benefícios, os admitidos no Programa, proporcionando-lhes 
moradia e oportunidades de inserção social em local diverso 
de sua residência. 

Parágrafo único.  Integram a Rede Voluntária de 
Proteção as organizações sem fins lucrativos que gozem de 
reconhecida atuação na área de assistência e desenvolvimen-
to social, na defesa de direitos humanos ou na promoção da 
segurança pública e que tenham firmado com o Órgão Execu-
tor ou com entidade com ele conveniada termo de compro-
misso para o cumprimento dos procedimentos e das normas 
estabelecidos no Programa.
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CAPÍTULO II
DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO DEPOENTE ESPECIAL

Art. 10.  Entende-se por depoente especial: 

I - o réu detido ou preso, aguardando julgamento, 
indiciado ou acusado sob prisão cautelar em qualquer de suas 
modalidades, que testemunhe em inquérito ou processo judi-
cial, se dispondo a colaborar efetiva e voluntariamente com a 
investigação e o processo criminal, desde que dessa colabo-
ração possa resultar a identificação de autores, co-autores ou 
partícipes da ação criminosa, a localização da vítima com sua 
integridade física preservada ou a recuperação do produto do 
crime; e

II - a pessoa que, não admitida ou excluída do Pro-
grama, corra risco pessoal e colabore na produção da prova.

Art. 11.  O Serviço de Proteção ao Depoente Espe-
cial consiste na prestação de medidas de proteção assecura-
tórias da integridade física e psicológica do depoente especial, 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, consoante as especi-
ficidades de cada situação, compreendendo, dentre outras:

I - segurança na residência, incluindo o controle de 
telecomunicações;

II - escolta e segurança ostensiva nos deslocamen-
tos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a 
prestação de depoimentos;

III - transferência de residência ou acomodação 
provisória em local compatível com a proteção;

IV - sigilo em relação aos atos praticados em virtu-
de da proteção concedida; e

V - medidas especiais de segurança e proteção da 
integridade física, inclusive dependência separada dos demais 
presos, na hipótese de o depoente especial encontrar-se sob 
prisão temporária, preventiva ou decorrente de flagrante de-
lito.

§ 1o  A escolta de beneficiários do Programa, sem-
pre que houver necessidade de seu deslocamento para prestar 
depoimento ou participar de ato relacionado a investigação, 
inquérito ou processo criminal, será efetuada pelo Serviço de 
Proteção.
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§ 2o  Cabe ao Departamento de Polícia Federal, do 
Ministério da Justiça, o planejamento e a execução do Serviço 
de Proteção, para tanto podendo celebrar convênios, acordos, 
ajustes e termos de parceria com órgãos da Administração 
Pública e entidades não-governamentais.

Art. 12.  O encaminhamento das pessoas que de-
vem ser atendidas pelo Serviço de Proteção será efetuado 
pelo Conselho e pelo Ministro de Estado da Justiça.

Parágrafo único.  O atendimento pode ser dirigi-
do ou estendido ao cônjuge ou companheiro, descendente ou 
ascendente e dependentes que tenham convivência habitual 
com o depoente especial, conforme o especificamente neces-
sário em cada caso. 

Art. 13.  A exclusão da pessoa atendida pelo Ser-
viço de Proteção poderá ocorrer a qualquer tempo:

I - mediante sua solicitação expressa ou de seu 
representante legal;

II - por decisão da autoridade policial responsável 
pelo Serviço de Proteção; ou 

III - por deliberação do Conselho. 

Parágrafo único.  Será lavrado termo de exclusão, 
nele constando a ciência do excluído e os motivos do ato.

Art. 14.  Compete ao Serviço de Proteção acompa-
nhar a investigação, o inquérito ou processo criminal, receber 
intimações endereçadas ao depoente especial ou a quem se 
encontre sob sua proteção, bem como providenciar seu compa-
recimento, adotando as medidas necessárias à sua segurança.

CAPÍTULO III 
DO SIGILO E DA SEGURANÇA DA PROTEÇÃO

Art. 15.  O Conselho, o Órgão Executor, o Serviço 
de Proteção e demais órgãos e entidades envolvidos nas ati-
vidades de assistência e proteção aos admitidos no Programa 
devem agir de modo a preservar a segurança e a privacidade 
dos indivíduos protegidos.

Parágrafo único. Serão utilizados mecanismos que 
garantam a segurança e o sigilo das comunicações decorren-
tes das atividades de assistência e proteção.
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Art. 16.  Os deslocamentos de pessoas protegi-
das para o cumprimento de atos decorrentes da investigação 
ou do processo criminal, assim como para compromissos que 
impliquem exposição pública, são precedidos das providências 
necessárias à proteção, incluindo, conforme o caso, escolta 
policial, uso de colete à prova de balas, disfarces e outros ar-
tifícios capazes de dificultar sua identificação.

Art. 17.  A gestão de dados pessoais sigilosos deve 
observar, no que couber, as medidas de salvaguarda estabeleci-
das pelo Decreto no 2.910, de 29 de dezembro de 1998.

§ 1o  O tratamento dos dados a que se refere este 
artigo deve ser processado por funcionários previamente ca-
dastrados e seu uso, autorizado pela autoridade competente, 
no objetivo de assegurar os direitos e as garantias fundamen-
tais do protegido.

§ 2o  Os responsáveis pelo tratamento dos dados 
pessoais dos indivíduos protegidos, assim como as pessoas 
que, no exercício de suas funções, tenham conhecimento dos 
referidos dados, estão obrigados a manter sigilo profissional 
sobre eles, inclusive após o seu desligamento dessas funções.

§ 3o  Os responsáveis por tratamento de dados a 
que se refere este artigo devem aplicar as medidas técnicas 
e de organização adequadas para a proteção desses dados 
contra a destruição, acidental ou ilícita, perda, alteração, di-
vulgação ou acesso não autorizado. 

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18.  Os servidores públicos, profissionais con-
tratados e voluntários que, de algum modo, desempenhem 
funções relacionadas ao Programa ou ao Serviço de Proteção 
devem ser periodicamente capacitados e informados acerca 
das suas normas e dos seus procedimentos.

Art. 19.  Os beneficiários do Programa devem ter 
prioridade no acesso a programas governamentais, conside-
rando a especificidade de sua situação.

Art. 20.  As despesas decorrentes da aplicação da 
Lei no 9.807, de 1999, obedecem a regime especial de exe-
cução e são consideradas de natureza sigilosa, sujeitando-se 
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ao exame dos órgãos de controle interno e externo, na forma 
estabelecida pela legislação que rege a matéria. 

Art. 21.  Para a aplicação deste Decreto, a Secre-
taria de Estado dos Direitos Humanos poderá celebrar con-
vênios, acordos, ajustes e termos de parceria com Estados, 
Distrito Federal, Municípios, órgãos da Administração Pública 
e entidades não-governamentais, cabendo-lhe a supervisão e 
fiscalização desses instrumentos.

Art. 22.  O Ministro de Estado da Justiça poderá 
baixar instruções para a execução deste Decreto.

Art. 23.  Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 2000; 179o da Indepen-
dência e 112o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
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RESOLUÇÃO Nº 93, DE 14 DE MARÇO DE 2013
(DOU 24.4.2013)

Dispõe sobre a atuação do Ministério Público nos 
programas especiais de proteção a vítimas e a tes-
temunhas ameaçadas.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
no exercício da competência prevista no art. 130-A, § 2º, inciso 
II, da Constituição Federal, e com fundamento no art. 19 do Regi-
mento Interno; em conformidade com a decisão Plenária proferida 
na 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 14 de março de 2013;

CONSIDERANDO a importância dos programas espe-
ciais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, discipli-
nados pela Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, como instrumen-
tos de preservação dos direitos fundamentais dos beneficiários;

CONSIDERANDO que a referida Lei foi alterada 
pela Lei nº 12.483, de 8 de setembro de 2011, estabelecen-
do prioridade para a tramitação do inquérito e do processo 
criminal em que figure indiciado, acusado, vítima ou réu cola-
boradores, vítima ou testemunha protegidas pelos programas 
de proteção, além de prever a antecipação de depoimentos 
dessas pessoas; 

CONSIDERANDO que a referida modificação le-
gislativa impõe significativos desafios à atuação do Ministério 
Público brasileiro, instituição à qual compete zelar pela efetiva 
implementação daqueles dispositivos legais;  

CONSIDERANDO a importância da uniformização 
dos procedimentos adotados pelo Ministério Público brasileiro 
em relação aos mencionados programas, a ser promovida pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício pleno de 
suas competências constitucionais;

CONSIDERANDO, por fim, a possibilidade de signi-
ficativo aprimoramento da atividade do Ministério Público brasi-
leiro com a valorização de experiências que confiram efetividade 
à legislação de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas,
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RESOLVE:

Art. 1º A indicação para compor conselho delibera-
tivo de programa especial de proteção a vítimas e a testemu-
nhas ameaçadas recairá preferencialmente sobre membro do 
Ministério Público com atribuição nas áreas de controle exter-
no da atividade policial, de direitos humanos ou criminal.

§ 1º Em razão do disposto no art. 4º da Lei nº 
9.807, de 13 de julho de 1999, o membro do Ministério Pú-
blico que compuser o conselho deliberativo de programa es-
pecial de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas terá 
suas atividades ordinárias redimensionadas, quando necessá-
rio e possível em face da lotação de membros na unidade, de 
modo a compatibilizá-las com as tarefas e atribuições assumi-
das junto ao referido programa.

§ 2º O ato de indicação fixará o prazo do manda-
to, observada a legislação específica, devendo nova indicação 
recair preferencialmente sobre outro membro.

Art. 2º A fiscalização da aplicação dos recursos 
públicos destinados a programas especiais de proteção a víti-
mas e a testemunhas ameaçadas incumbirá preferencialmente 
a ofício especializado, que manterá contato e intercâmbio com 
o membro que compuser o conselho deliberativo do progra-
ma, observados o sigilo legal e as especificidades e finalidades 
das políticas de proteção. Parágrafo único O Ministério Público 
poderá estabelecer acordos de cooperação com os conselhos 
deliberativos, por intermédio do órgão competente, para apri-
moramento e acompanhamento da eficiência dos programas.

Art. 3º As unidades do Ministério Público promove-
rão periodicamente cursos de preparação e aperfeiçoamento 
com conteúdos relacionados a aspectos normativos e proce-
dimentos práticos relativos aos programas especiais de prote-
ção a vítimas e a testemunhas ameaçadas. 

Parágrafo único. Nos cursos de formação destina-
dos aos membros recém-ingressados na carreira ou em pro-
cesso de vitaliciamento, será obrigatória a oferta de disciplina 
com os conteúdos mencionados no caput deste artigo.

Art. 4º Cabe ao membro do Ministério Público que 
tenha solicitado o ingresso de vítima ou de testemunha amea-
çada em programa de proteção ou que esteja atuando na cau-
sa prestar, por solicitação do conselho deliberativo do respec-
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tivo programa ou da equipe técnica responsável, informações 
sobre o andamento das investigações ou do processo penal 
no tocante à pessoa assistida.

Parágrafo único. Do mesmo modo, o membro do 
Ministério Público poderá solicitar ao conselho deliberativo in-
formações que possam afetar investigação ou processo crimi-
nal em curso, respeitado o sigilo necessário à preservação da 
integridade do assistido.

Art. 5º Terão prioridade na tramitação o inquérito 
e o processo criminal em que figure indiciado, acusado, vítima 
ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos 
programas de que trata esta Resolução, na forma do dispos-
to no caput do art. 19-A da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999, cabendo ao membro do Ministério Público cumprir rigo-
rosamente todos os prazos processuais previstos em lei, se 
não for possível antecipá-los.

§ 1º A prioridade de que trata o caput deste arti-
go abrange os processos de competência originária, as cartas 
precatórias e rogatórias, assim como os incidentes processu-
ais e os recursos porventura interpostos.

§ 2º O Ministério Público zelará ainda pela celeri-
dade dos demais feitos criminais ou não criminais de interesse 
da pessoa protegida e que possam interferir na efetividade do 
programa ou na qualidade da proteção do assistido. 

Art. 6º O membro do Ministério Público requere-
rá, nos termos do art.156, I, do Código de Processo Penal, a 
produção antecipada da prova testemunhal e de outras que 
demandem a participação da pessoa assistida, considerando 
os elevados riscos à sua integridade física, salvo no caso de 
impossibilidade material ou de inconveniência para a investiga-
ção ou instrução processual, devidamente justificadas.

Parágrafo único. O Ministério Público zelará pelo 
cumprimento do art. 19-A da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999, cabendo-lhe requerer a antecipação do depoimento.

Art. 7º No caso de promoção, remoção, permuta 
e demais formas de provimento derivado, o membro do Minis-
tério Público que tiver sob sua responsabilidade investigação 
ou processo penal com pessoa assistida por programa de que 
trata esta Resolução deverá elaborar relatório circunstanciado 
antes de deixar a unidade de lotação, como forma de facilitar 
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a compreensão do caso por aquele que passará a atuar nos 
aludidos procedimentos.

Parágrafo único. A obrigação de que trata o caput 
deste artigo também abrange os pedidos de ingresso de víti-
mas e testemunhas endereçados pelo membro do Ministério 
Público ao programa e ainda pendentes de deliberação pelo 
seu Conselho. 

Art. 8º O Conselho Nacional do Ministério Público 
divulgará, em seu sítio eletrônico, informações simplificadas 
sobre os programas especiais e os procedimentos relativos à 
Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999.

Parágrafo único. Recomenda-se às unidades do 
Ministério Público que divulguem nos respectivos sítios eletrô-
nicos as informações de que trata este artigo e as especifici-
dades dos programas locais.

Art. 9º As disposições desta Resolução também se 
aplicam, no que couber, ao Serviço de Proteção ao Depoente 
Especial (SPDE), mantido pela Polícia Federal, e outros progra-
mas congêneres.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data da 
sua publicação. Brasília, 14 de março de 2013. Roberto Mon-
teiro Gurgel Santos Presidente do Conselho Nacional do Minis-
tério Público



41

LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL



42

DECRETO Nº 19.446, DE 11 DE MARÇO DE 2003
(DOE 11.3.2003)

Institui o Programa de Proteção a Vítimas e Teste-
munhas Ameaçadas do Maranhão – PROVITA-MA e 
determina outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe a lei Federal nº 9.807, 
de 13 de julho de 1999, que estabelece as normas para a or-
ganização e manutenção de programas especiais de proteção 
a vítimas e a testemunhas ameaçadas;

Considerando os compromissos do Governo do 
Estado do Maranhão com a consolidação da Democracia e o 
respeitos aos direitos humanos;

Considerando a recomendação do Programa Na-
cional de Direitos Humanos para que serem criados, nos Es-
tados, programas de proteção a vítimas e a testemunhas de 
crimes, expostas a grave e a atual perigo em virtude de co-
laboração ou de informações prestadas em investigação ou 
processo criminal; 

Considerando a participação da sociedade civil na 
discussão e na elaboração deste programa,

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO DO PROVITA-MA

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do 
Maranhão, o Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas 
Ameaçadas - PROVITA-MA, vinculado a Gerência de Estado de 
Segurança Pública, na forma do Programa Especial organizado 
com base nas disposições deste Decreto e da Lei Federal n.º 
9.807, de 13 de julho de 1999.
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Art. 2º - O PROVITA-MA tem a finalidade de ga-
rantir a proteção das vítimas e das testemunhas coagidas ou 
expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com in-
quérito policial ou com processo criminal.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DA PROTEÇÃO

Art. 3º- A proteção concedida pelo Programa e as 
medidas dele decorrentes levarão em conta a gravidade da 
coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica da ví-
tima ou testemunha, a dificuldade de preveni-la ou reprimi-las 
pelos meios convencionais e a sua importância para a produ-
ção de prova no processo.

§ 1º- A proteção poderá ser dirigida ou estendida 
ao cônjuge ou companheiro, ascendentes e dependentes que 
tenham convivência habitual com vítima ou testemunha, con-
forme o especificado necessário em cada caso.

§ 2º- Estão excluídos da proteção os indivíduos 
cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as res-
trições de comportamento exigidas pelo Programa, os conde-
nados que estejam cumprindo pena e os indicados ou acusa-
dos em prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal 
exclusão não trará prejuízo a eventual prestação de medidas 
de prevenção da integridade física desses indivíduos por parte 
dos órgãos de segurança pública.

§ 3º- O ingresso no Programa, as restrições de 
segurança e demais medidas por ele adotadas terão sempre a 
anuência da pessoa protegida, ou de seu representante legal.

§ 4º -Após ingressar no Programa, o protegido fi-
cará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas.

§ 5º- As medidas e providências relacionadas com 
o Programa serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo 
pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução.

Art. 4º- Toda admissão no Programa, ou exclusão 
dele, será precedida de consulta ao Ministério Público e deve-
rá subsequentemente ser comunicada á autoridade policial ou 
Juiz competente.
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Art. 5º A solicitação objetivando ingresso no Pro-
grama poderá ser encaminhado ao órgão executor:

I. pelo interessado;

II. por representante do Ministério Público;

III. pela autoridade policial que conduz a investiga-
ção criminal;

IV. pelo juiz competente para execução do proces-
so criminal;

V. por órgãos e entidades com atribuições de de-
fesa dos direitos humanos.

Art. 6º- A proteção oferecida pelo Programa terá 
duração máxima de dois anos.

Parágrafo Único. Em circunstancias excepcionais, 
perdurando os motivos que autorizam a admissão, a perma-
nência poderá ser prorrogada.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DO PROVITA-MA

Art. 7º - Integram o PROVITA-MA :

I. Instituição Executora

II. Conselho Deliberativo

III. Entidade Gestora

IV. Rede Voluntária de Proteção.

CAPÍTULO IV
DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA

Art. 8º- A GESEP é a instituição executora do PRO-
VITAMA, cabendo-lhe:

I. elaborar a proposta financeira anual do PROVITA-MA 
para inclusão no orçamento da GESEP;

II. acompanhar de forma permanente a execução 
financeira do PROVITA-MA com base nas informações da enti-
dade gerenciadora;
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III. monitorar a gestão financeira do PROVITA-MA 
e analisar as prestações de contas elaboradas pela entidade 
gestora;

IV. o Estado do Maranhão, por intermédio da GE-
SEP, poderá celebrar convênios, acordos ajustes e termos de 
parceria com a União, outros Estados e Municípios ou com 
entidades não-governamentais objetivando a realização do 
programa;

V. a supervisão e a fiscalização dos convênios, 
acordos, ajustes e termos de parceria de interesse do Pro-
grama ficarão a cargo da Gerência de Estado de Segurança 
Pública.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Deli-
berativo será substituído em suas ausências e impedimentos 
pelo Gerente Adjunto de Administração da Gerência de Estado 
de Segurança Pública.

CAPÍTULO V
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 9º - O PROVITA-MA será dirigido por um con-
selho deliberativo, integrado por representantes titulares e 
suplentes das seguintes entidades:

I. Gerência de Estado de Segurança Pública:

II. Gerência de Estado de Justiça e Cidadania;

III. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão;

IV. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;

V. Defensoria Pública do Estado do Maranhão;

VI. Gerência de Estado de Qualidade de Vida;

VII. Gerência de Estado de Desenvolvimento Humano;

VIII. Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Maranhão;

IX. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
“Marcos Passerini”;

X. Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz;

XI. Sociedade Maranhense de Direitos Humanos.
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§ 1º- Os Conselheiros do PROVITA-MA serão for-
malmente designados pelos representantes legais das entida-
des relacionadas no caput deste artigo, e nomeados por ato 
do Governador do Estado.

§ 2º- O Presidente do Conselho Deliberativo é o 
Gerente de Estado de Segurança Pública.

§ 3º - O Conselho Deliberativo, após 60 (sessenta) 
dias de sua instalação, aprovará o seu regimento interno.

Art. 10. - São atribuições do Conselho Deliberativo:

I. decidir privativamente sobre o ingresso e a ex-
clusão de pessoas no Programa;

II. promover a articulação entre as entidades do 
Conselho Deliberativo e outras do Poder Público ou da Socie-
dade Civil para aperfeiçoar a atuação do Programa;

III. propor parcerias necessárias ao funcionamento 
do Programa, especialmente objetivando o acompanhamento 
e a celeridade dos feitos relacionados às testemunhas e víti-
mas protegidas, bem com o acesso aos autos pelos advoga-
dos do Programa;

IV. analisar projetos de lei relacionados direta ou 
indiretamente ao objeto do Programa e fazer chegar seu pare-
cer ao Poder Legislativo;

V. encaminhar, em casos excepcionais e conside-
rando as características, a gravidade da coação ou da a ame-
aça, requerimento de testemunhas protegidas ao juiz compe-
tente, visando a alteração do seu nome, conforme dispositivo 
do art. 9, da Lei 9307/99;

VI. solicitar, se entender necessário, ao Ministério 
Público, que requeira ao Juiz a concessão de medidas caute-
lares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da 
proteção;

VII. fixar teto para ajuda financeira mensal no iní-
cio de cada exercício, observada a disponibilidade financeira.

Parágrafo único. As deliberações do conselho se-
rão tomadas por maioria absoluta de seus membros e sua exe-
cução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária.
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CAPÍTULO VI
DA ENTIDADE GESTORA

Art. 11. - A entidade gestora será escolhida, em 
assembleia, pelo conselho deliberativo, dentre as entidades 
das sociedades civis filiadas ao Movimento Nacional de Direi-
tos Humanos, através da Sociedade de Apoio dos Direitos Hu-
manos e terá sempre assento no Conselho Deliberativo.

Art. 12. - Compete à entidade gestora do PRO-
VITA-MA adotar as providências necessárias à aplicação das 
medidas necessárias preconizadas pelo Programa, com vistas 
a garantir a integridade corporal e a saúde das pessoas amea-
çadas contra ofensas relacionadas ao caso que originou a pro-
teção, bem como fornecer subsídios ao Conselho Deliberativo 
e à Instituição Executora. Para tanto lhe cabe:

I. contratar a Equipe Multidisciplinar do Programa, 
pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ou 
como prestadores de serviços remunerados, de acordo com o 
projeto de execução a ser apresentado pela entidade gestora;

II. manter os beneficiários informados sobre a tra-
mitação do inquérito ou do processo do seu interesse;

III. atender as solicitações das autoridades poli-
ciais, do ministério público e do poder judiciário, para apresen-
tação das vítimas e das testemunhas ameaçadas, atentando 
para a segurança das mesmas;

IV. acompanhar os inquéritos policiais e as ações 
penais, por solicitação do beneficiário, de familiares da vítima 
ou do Conselho Deliberativo;

V. promover, organizar e coordenar a rede de vo-
luntários de proteção;

VI. supervisionar o atendimento de todos os casos 
pela equipe técnica multidisciplinar;

VII. elaborar e encaminhar os relatórios técnicos 
ao Conselho Deliberativo sobre o andamento do Programa;

VIII. formar e capacitar a equipe técnica multidisci-
plinar para a realização das tarefas desenvolvidas no Programa;

IX. realizar estudos, pesquisas e seminários acerca 
dos termos afetos ao Programa.
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CAPÍTULO VII
DA REDE VOLUNTÁRIA DE PROTEÇÃO

Art. 13. - A Rede Voluntária de Proteção é forma-
da pelo conjunto de associações civis, entidades, organiza-
ções sem fins lucrativos que gozem de reconhecida atuação 
na área de assistência e desenvolvimento social, na defesa 
dos Direitos Humanos ou na promoção da segurança pública, 
bem como os cidadãos voluntários e previamente cadastra-
dos, que tenham firmado com a entidade gestora, termo de 
compromisso dos procedimentos e das normas estabelecidas 
no Programa.

Art. 14. - Compete aos integrantes da Rede:

I. cumprir integralmente os termos do compromisso 
firmado para guardar e proteger os beneficiários do Programa;

II. responsabilizar-se pela hospedagem e pelas 
condições de salubridade do local de acolhimento da testemu-
nha protegida;

III. garantir o acompanhamento pessoal do benefi-
ciário, zelando por seu bem-estar e segurança;

IV. informar previamente à entidade gestora sobre 
a situação da testemunha;

V. comunicar à entidade gestora fatos eventuais 
que envolvam riscos adicionais à integridade dos beneficiários;

VI. participar voluntariamente das reuniões e ava-
liações do Programa com a entidade gestora;

VII. guardar total sigilo sobre os atos e fatos rela-
cionados às suas atividades no Programa.

CAPÍTULO VIII
DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 15. - Compete aos beneficiários do Programa, 
sob pena de exclusão do mesmo:

I. fornecer todas as informações possíveis relacio-
nadas ao crime objeto de investigação ou instrução criminal, 
com o qual esteja relacionado na qualidade de vítima ou de 
testemunha, colaborando desta forma para combater a impu-
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nidade, depondo em juízo ou fora dele, sempre que se fizer 
necessário;

II. cumprir integralmente o termo de compromisso 
assinado com a entidade gestora quando de sua admissão no 
programa, evitando correr riscos e cumprindo fielmente todas 
as normas de segurança;

III. manter contato permanente com o responsável 
pela instituição de acolhimento, integrante da rede de prote-
ção, informando sua situação e eventuais dificuldades;

IV. manter sigilo absoluto sobre o Programa, sobre 
sua situação de beneficiário e especialmente sobre seus pro-
tetores e locais de proteção.

CAPÍTULO IX
DO SIGILO E DA SEGURANÇA DA PROTEÇÃO

Art. 16. - O Conselho Deliberativo e os demais ór-
gãos do PROVITA-MA, bem como as organizações e entidades 
envolvidas nas atividades de proteção e assistência aos admi-
tidos no Programa, devem agir de modo a preservar a segu-
rança e a privacidade dos indivíduos protegidos.

Parágrafo único. Serão utilizados mecanismos que 
garantam a segurança e o sigilo das comunicações decorren-
tes das atividades de assistência e proteção.

Art. 17. - Os deslocamentos de pessoas protegi-
das para o cumprimento de atos decorrentes de investigação 
ou do processo criminal, assim como para compromissos que 
impliquem em exposição pública serão precedidos das provi-
dências necessárias à proteção, incluindo, conforme o caso, 
escolta policial, uso de colete à prova de bala, disfarces e ou-
tros artifícios capazes de dificultar sua identificação.

Art. 18. - A gestão de dados pessoais e informa-
ções operacionais sigilosas devem observar, no que couber, as 
medidas de salvaguardas estabelecidas pelo decreto federal 
n.º 2910/98.
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CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. - O Programa compreende, dentre outras, 
as seguintes medidas aplicáveis, isoladas ou cumulativamen-
te, em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e 
circunstâncias de cada caso:

I. segurança na residência, incluindo o controle de 
telecomunicações;

II. escolta e segurança nos deslocamentos de resi-
dência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação de 
depoimentos;

III. transferência de residência ou acomodação 
provisória em local compatível com a proteção;

IV. preservação da identidade, imagem e dados pessoais;

V. a juda financeira mensal para prover as despe-
sas necessárias e subsistência individual ou familiar, no caso 
de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver 
trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda;

VI. suspensão temporária das atividades funcio-
nais, sem prejuízos dos respectivos vencimentos ou vantagens, 
quando servidor público ou militar do Estado do Maranhão;

VII. apoio da Gerência de Estado de Segurança Pú-
blica para o cumprimento das obrigações para os administrati-
vos que tenham comportamento pessoal.

VIII. apoio e assistência social médica e psicológica;

IX.sigilo em relação aos atos praticados em virtude 
da proteção concedida;

Art. 20. - A exclusão da pessoa protegida pelo 
Programa poderá ocorrer a qualquer tempo:

I – por solicitação do próprio interessado;

II – por decisão do Conselho Deliberativo, em con-
sequência de:

a) cessação dos motivos que ensejaram a proteção;

b) conduta incompatível do protegido.

Art. 21.- O PROVITA-MA será financiado com re-
cursos oriundos da União e da Gerência de Estado de Seguran-
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ça Pública - GESEP e de campanhas de arrecadação de fundos 
promovidos pelo Conselho Deliberativo.

Art. 22. - Os servidores públicos, profissionais 
contratados e voluntários que, de algum modo, desempenhem 
funções relacionadas ao Programa devem ser periodicamente 
capacitados e informados acerca das normas e dos procedi-
mentos do Programa.

Art. 23. - As funções dos membros do Conselho 
Deliberativo e de seus respectivos suplentes não serão remu-
neradas, sendo consideradas serviço público relevante para 
todos os fins.

Art. 24.- As despesas decorrentes da aplicação 
do presente decreto são consideradas de natureza sigilosa, 
sujeitando-se ao exame dos

órgãos de controle interno e externo, na forma 
estabelecida pela legislação que rege a matéria.

Art. 25.- Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS 11 DE MARÇO DE 2003, 182º DA INDE-
PENDÊNCIA E 115º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES - Governador 
do Estado do Maranhão, CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR- 
Chefe da Casa Civil, RAIMUNDO SOARES CUTRIM - Gerente de 
Segurança Pública, ABDOM JOSÉ MURAD NETO - Gerente de 
Qualidade de Vida, LUÍS FERNANDO MOURA DA SILVA- Ge-
rente de Desenvolvimento Humano, CARLOS NINA EVERTON 
CUTRIM- Gerente de Estado de Justiça e Cidadania.



52

ANEXO
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PEDIDO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHA/
VÍTIMA NO PROVITA

(Modelo Simplificado)

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Deliberativo do 
PROVITA-MA.

O ____________________, por meio de 
______________ infra-assinado, tendo em vista o Inquérito 
Policial / Autos n.°_____, com fundamento na Lei Federal n.° 
9.807/99, combinada com o Decreto Estadual nº 19.446/2003, 
solicita-lhe a inclusão de __________, brasileiro (a), solteiro (a), 
natural de _____, nascido (a) aos_____ de ______de _____, 
grau de instrução _________________, filho (a) de ____ e 
______, portador (a) da Cédula de Identidade n.° ___________, 
residente na Rua ______, bem como seu/sua cônjuge_________ 
e filhos/as___________no Programa Estadual de Assistência a 
Vítimas e Testemunhas e Familiares de Vítimas de Crimes – PRO-
VITA/MA, pelos motivos e fundamentos seguintes: 

________ é testemunha / foi vítima de ilícito penal 
ocorrido na cidade de ____, às ____ horas, o qual ensejou a 
instauração do Inquérito Policial n.° / ação penal de Autos n.°__ .

Durante a investigação criminal, verificou-se que o 
depoimento da referida testemunha / vítima possui relevante 
valor probatório. Contudo, em virtude de sua colaboração com 
o procedimento criminal, a testemunha / vítima vem sofrendo 
grave coação /ameaças a sua integridade física / psicológica, as 
quais acontecem sob a forma de _______________ .

Haja vista as informações prestadas pela testemunha 
/ vítima, é de se concluir que não há outros meios aptos a prote-
gê-la e garantir sua incolumidade física e psíquica.

Por outro lado, a testemunha / vítima enquadra-se 
nos requisitos necessários para que seja incluída no programa, 
uma vez que não está sob custódia do Estado e por demonstrar 
interesse em colaborar com as investigações, apesar de temer 
por sua vida, motivo pelo qual se submete às condições esta-
belecidas na Lei Federal n.° 9.807/99 e no Decreto Estadual nº 
19.446/2003.

Considerando os fatos acima expostos e com funda-
mento nas legislações federal e estadual vigentes, solicita esta 
Promotoria de Justiça, como medida acautelatória para futura 
produção de prova, a inserção de ___ no PROVITA/ MA, como 
forma de preservar sua vida e buscar a verdade real.

_________, ____ de ______ de_______
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