
 
 

 

 

 

Assistência financeira 

para vítimas de crime 
O Programa de Assistência de 
Indenização a Vítimas ajuda as 
vítimas e suas famílias a amenizar 
os custos financeiros que elas 
podem enfrentar como resultado de 
um crime. 

 

Este documento fornece um 
breve resumo do Programa 
de Assistência de Indenização a 
Vítimas e não se destina a servir 
como uma lista completa de 
serviços disponíveis para vítimas 
de crime. 

 

Pode haver outros fatores além 
dos listados neste documento 
que podem determinar se você é 
elegível para indenização. 

 

Para obter detalhes completos, 
entre em contato com a agência 
local de atendimento a vítimas ou o 
Programa de Assistência de 
Indenização a Vítimas, pelo telefone 
1-800-233-2339. 

 
Para solicitar indenização 

on-line, acesse: 
 www.pcv.pccd.pa.gov 

 
OU 

 
Baixe o aplicativo da PA 

para vítimas de crime, para 

dispositivos Android ou iOS 

Programa de Assistência  
de Indenização a Vítimas 

Perguntas e respostas sobre 
indenização de vítimas 

 

Quem é elegível? 
Você pode ser elegível se... 
• O crime ocorreu na Pensilvânia 
• E o crime foi denunciado à polícia OU uma Ordem 

de Proteção contra Abuso (PFA) foi apresentada. 
 

Quanto tempo tenho para apresentar? Prazos para 
apresentação podem se aplicar. Acesse 
www.pcv.pccd.pa.gov ou ligue para 1-800-233-2339 para 
obter informações adicionais sobre os requisitos para 
apresentação. 

 

Alguém além da vítima é elegível? 
Sim. Em alguns casos, outras pessoas (incluindo membros da 
família) podem ser elegíveis para indenização. 

 

Quais tipos de despesas podem ser cobertos? 
• Despesas médicas 
• Despesas de acompanhamento psicológico 
• Perda de rendimentos 
• Perda de apoio 
• Despesas com mudança 
• Despesas de funeral 
• Limpeza da cena do crime 
• Dinheiro roubado ou fraudado de pessoas com renda 

fixa, como Seguridade Social ou uma pensão 
 

Existe um limite para a indenização total? 
Sim, existem diferentes limites para os diversos tipos 
de despesas cobertas pelo Programa. 

 

Alguém precisa ser preso ou 
condenado antes de eu solicitar? 
Não, não é necessária uma detenção para solicitar a 
indenização a vítimas. 

 

Quanto tempo levará para o meu pedido ser processado? 
Os tempos de processamento variam de pedido para pedido. 
Existem vários fatores que podem afetar o tempo que leva 
para um pedido ser processado, como a complexidade, 
quando os documentos obrigatórios são recebidos ou quando 
uma revisão adicional é necessária. Procuramos trabalhar o 
mais rápido possível. 

 
PCCD 

Victim Compensation 

Assistance Program 

P.O. Box 1167 

Harrisburg, PA 17108 

Telefone  
(800) 233-2339 

ou 
(717) 783-5153 

Fax (717) 787-4306 
ra-davesupport@pa.gov 
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