Termo de violação à integridade física ou psíquica– roteiro para questões

Informações da Vítima
Nome da vítima
Dados da vítima (endereço, telefone, email, profissão)
Idade
Sexo

Informações da agressão

Local, horário e data da agressão
Local da agressão - Ex: Sala fechada? Viatura? Na rua? Etc;
- Importante tentar encontrar detalhes do local; Ex:
- Se na rua, havia algum ponto de referência próximo?; Reconheceu algum acesso, edifício, rua etc até
chegar ao local?;
- Se em local fechado, algum cheiro peculiar? Quais as características do local (clima da sala, ventilação,
iluminação, móveis etc).
- Fez exame de corpo de delito?

Tipo de agressão
- Agressão com chutes e/ou socos?;
- Tipo de arma que foi usada. Ex: se arma de fogo, qual tipo de arma (pistola, revólver, fuzil etc),
cassetete, spray de pimenta etc;
- Método que foi usado (ex: choque, afogamento, espancamento etc);
- Por quais termos foi chamado o agredido? (Houve ofensa por raça, cor, religião, orientação sexual
etc?).

Com que freqüência foi agredido
Freqüência com que foi agredido – Ex: alguns minutos, algumas horas, dias intercalados, dias seguidos;

Perguntas ao agredido: Foi perguntado algo ao agredido? Ex: onde se encontram armas, drogas,
pessoas, bens materiais, se conhece tal pessoa, se reconhece tal pessoa etc.

Informações do agressor
Caracterização do(s) agressor(es)
- Mais de 1 agressor? Quantos?;
A(s) pessoa(s) estava(m) fardada(s)?; Usava(m) algum emblema? Parecia(m) com alguém conhecido
(ator, cantor, atleta, celebridade etc); Conseguia distinguir de qual corporação era(m)?.

Nome do agressor:
Ex: Usava placa de identificação? Consegue lembrar o primeiro nome e/ou sobrenome? Ouviu algum
apelido sendo usado para se referir ao(s) agressor(es)? Ouviu alguém ser chamado pelo cargo? (Capitão,
cabo, sargento, soldado).

Informações adicionais, se houver :
Ex: nº da viatura; placa da viatura; modelo do carro etc.

Testemunhas (dados das testemunhas, se houver):

Outros esclarecimentos:

