Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Abuso de
Autoridade e de Poder
PRÓ-VÍTIMAS

A PRÓ-VÍTIMAS foi criada para contribuir com a luta pela afirmação do Estado
democrático de direito e da cidadania, para proteger e amparar cidadãs e cidadãos
vítimas de agentes do Estado, que, no exercício de suas funções públicas, abusam de
prerrogativas,

da

discricionariedade,

age

em

desrespeito

à

Constituição,

às

leis

estabelecidas, a direitos, humilha, censura, limita, extorque, prevarica, submete cidadãos
a caprichos pessoais, a interesses e ideologia.
A associação oferece alternativa de última instância para quem não encontra no
Judiciário o devido amparo para garantias que lhe são de direito, em razão de omissão,
de conluio entre membros dos poderes, com a imprensa, para proteção do abuso e do
abusador.
São cada vez mais frequentes os casos de abuso de autoridade, não apenas nos
grandes centros urbanos, mas nas pequenas cidades do interior. Em quase todos eles,
o abusado não consegue o devido respeito a seus direitos, em razão de omissão de
órgãos públicos responsáveis pelo cumprimento da legislação vigente e da falta da
devida proteção da cidadania.
Estudos e pesquisas acadêmicos demonstram que a população mais pobre é quem mais
sofre de abuso de autoridade e violência do Estado. Os registros institucionais são
abundantes e confirmam o que culturalmente se convencionou com a colonização:
autoridades do Estado tratam com extrema desigualdade pobres e ricos, cidadãs e
cidadãos de etnias não brancas, questões de gênero, comunidades de imigrantes com
preconceitos regional e de classe.
Com a imposição do “Estado de exceção” recrudesceram as negligências às garantias
constitucionais e legais. A criação da Associação Nacional de Proteção às Vítimas de

Abuso de Autoridade e de Poder – PRÓ-VÍTIMAS visa defender cidadãs e cidadãos
fragilizados, desamparados, diante de autoridades que agem em desacordo com as leis
e com as atribuições de suas funções pública, ou pelo poder econômico.
Além disso, a associação soma-se ao grande esforço nacional na luta pela reafirmação
do pleno Estado democrático de direito e à defesa da Constituição e da nação
democrática.
A PRÓ-VÍTIMAS apoia o Projeto de Lei que trata do abuso de autoridade, aprovado no
Senado Federal, em tramitação na Câmara dos Deputados; o Projeto de Lei que trata
da anistia às vítimas de omissão, abuso ou perseguição pelo Estado; Projeto de Lei que
trata da descriminalização do “Desacato à Autoridade”; Projeto de Lei que regulamenta a
“Prisão Preventiva”; e o Projeto de Lei que extingue o conceito de enriquecimento sem
causa. Entre outros de mesma natureza, que se encontram em debate no Senado e na
Câmara.
A Associação trabalha pela formação de uma equipe de advogados e voluntários
associados para prestar assistência jurídica, social e política às vítimas de abuso,
omissão, perseguição e marginalização de cidadãs e cidadãos por agentes públicos e
pelo poder econômico.

