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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

 

RESOLUÇÃO Nº 43/2022-PGJ, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022. 

Transforma um cargo de Chefe de Departamento e um cargo de Assessor de Inteligência em um cargo de Diretor 

de Secretaria e um cargo de Chefe de Setor, respectivamente. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela alínea “b” do inciso III do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 72, de 18 de janeiro de 

1994, e considerando o disposto no art. 52 da Lei Estadual nº 4.134, de 6 de dezembro de 2011, ouvido o egrégio Colégio 

de Procuradores de Justiça, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica transformado, sem aumento de despesas, por alteração de denominação e símbolo, 1 (um) cargo de 

Chefe de Departamento (símbolo MPDS-104) e 1 (um) cargo de Assessor de Inteligência (símbolo MPAS-202) em 1 

(um) cargo de Diretor de Secretaria (símbolo MPDS-103) e 1 (um) cargo de Chefe de Setor (símbolo MPDS-106), 

respectivamente. 

Parágrafo único. Os cargos e quantitativos decorrentes dessa transformação passam a integrar o Anexo VI da 

Lei Estadual nº 4.134, de 6 de dezembro de 2011, que aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores 

do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Campo Grande, 29 de setembro de 2022. 

 

ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 44/2022-PGJ, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022. 

Cria, no âmbito do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo 

da Atividade Policial (Caocrim), o Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit) e 

estabelece suas normas de atuação. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelos §§ 2º e 3º do art. 24 da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e ouvido o 

Colégio de Procuradores de Justiça, 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 (CF) é regida pelo princípio da prevalência dos direitos 

humanos (art. 4º, II), sendo a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) um de seus fundamentos; 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o dever constitucional da defesa dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, nos termos do disposto no art. 127, caput, da CF, bem como zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela CF, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia (art. 129, II); 

 

CONSIDERANDO que a vítima de criminalidade merece especial proteção quanto aos seus direitos, inclusive 

o direito à reparação do dano decorrente do crime que sofreu, conforme disposto no art. 245 da CF; 
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CONSIDERANDO que os direitos e garantias expressos na CF não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja parte; 

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 40/34 da ONU, aprovada pela Assembleia Geral em 29 de novembro de 

1985, além de trazer conceito amplo de vítima, recoloca-a em posição mais relevante no processo penal e estabelece 

direitos, entre os quais, o acesso à justiça, o tratamento equitativo, o direito à informação sobre seus direitos, o direito à 

rápida restituição e reparação, além da adoção de meios extrajudiciários de solução de conflitos, incluindo a mediação, a 

arbitragem e as práticas de direito consuetudinário ou as práticas autóctones de justiça, quando se revelarem adequadas, 

para facilitar a conciliação e obter a reparação em favor das vítimas; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Resolução nº 243, de 18 de 

outubro de 2021, a qual dispõe sobre a Política Institucional de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e Apoio às 

Vítimas, estabeleceu, em seu art. 2º, que as unidades do Ministério Público deverão implementar, gradualmente e de 

acordo com sua autonomia administrativa, Núcleos ou Centros de Apoio às Vítimas, levando em consideração a 

gravidade, a magnitude e as características do fato vitimizante, e a consequente violação de direitos, sendo orientados 

pelos princípios da dignidade, da igualdade, do respeito, da autonomia da vontade, da confidencialidade, do 

consentimento e da informação, sem prejuízo do atendimento rotineiro das vítimas pelo órgão ministerial; 

 

CONSIDERANDO que a prática de um crime ou ato infracional violento constitui evidente violação a direitos 

fundamentais da vítima e, indiretamente, de seus familiares ou terceiros, exigindo do Ministério Público atuação não 

apenas voltada a responsabilizar o autor da violação, mas também a minimizar os danos suportados pelos ofendidos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar o atendimento às vítimas de crimes ou atos infracionais e seus 

familiares, especialmente nos casos que envolvam violência contra a pessoa; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de o Ministério Público zelar pela proteção integral das vítimas de crimes e 

atos infracionais, proteção esta por parte dos Poderes Públicos das diversas esferas, incluindo assistência jurídica, 

psicológica, social e à saúde, e segurança pessoal; e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de maior integração entre o Ministério Público e as diversas instituições 

estaduais, municipais e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, no cuidado de vítimas de crimes violentos 

e seus familiares, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Criar, no âmbito do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle 

Externo da Atividade Policial (Caocrim), o Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit), 

para realização de ações destinadas à proteção dos direitos tanto das vítimas de crimes e de atos infracionais violentos 

quanto de seus familiares, com o intuito de lhes garantir atendimento/apoio humanizado, informação, orientação jurídica, 

proteção, acesso à justiça e encaminhamento para atendimento psicossocial ou de saúde. 

 

Art. 2º O Procurador de Justiça Coordenador do Caocrim exercerá a Coordenação-Geral do Navit. 

 

§ 1º O Navit será composto ainda por Promotores de Justiça designados pelo Procurador-Geral de Justiça, que 

auxiliarão a coordenação no exercício das atividades do núcleo, com ou sem prejuízo de suas atribuições em seu órgão 

de origem. 

 

§ 2º O Navit poderá valer-se da estrutura material, operacional e administrativa do Caocrim, das Promotorias de 

Justiça Criminais da Capital e de outros órgãos do Ministério Público, observada a disponibilidade. 

 

§ 3º O Navit contará com servidores, inclusive com formação em Psicologia ou Assistência Social, e estagiários 

do Ministério Público, conforme disponibilidade da Administração. 

 

Art. 3º O Navit prestará apoio às vítimas e a seus familiares nos casos dos seguintes crimes e atos infracionais a 

eles equiparados: 
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I - homicídio doloso, tentado ou consumado (art.121, caput e §§ 1º, 2º e 2º-A do Código Penal); 

 

II - roubo, tentado ou consumado, de que resulte lesão corporal grave (art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal); 

 

III - latrocínio, tentado ou consumado (art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal); 

 

IV - extorsão - sequestro-relâmpago (art. 158, § 3º, do Código Penal); 

 

V - extorsão mediante sequestro (art. 159, caput e parágrafos, do Código Penal); 

 

VI - estupro, tentado ou consumado (art. 213, caput e parágrafos, do Código Penal); e  

 

VII - estupro de vulnerável, tentado ou consumado (art. 217-A do Código Penal). 

 

Art. 4º Compete ao Navit zelar pelo atendimento integral às vítimas dos crimes e atos infracionais violentos 

previstos no art. 3º desta Resolução e a seus familiares, em parceria com os demais órgãos públicos, em seus diversos 

níveis, dentro das respectivas competências legais. 

 

§ 1º O atendimento integral à vítima e seus familiares tem por finalidade ofertar assistência jurídica, psicológica, 

social, à segurança e à saúde, com a sua inserção em programas de proteção, se necessário. 

 

§ 2º O atendimento às vítimas e seus familiares pelo Navit poderá ocorrer de forma presencial ou virtual. 

 

Art. 5º Ao Navit, de ofício, por demanda espontânea de vítimas de infrações penais ou de atos infracionais, ou 

mediante solicitação dos órgãos de execução, da Ouvidoria do Ministério Público, ou de outras instituições, incumbirá: 

 

I - atender à vítima de crimes e atos infracionais violentos previstos no art. 3º desta Resolução, bem como a seus 

familiares, prestando-lhes informação e orientação jurídica, e garantindo o acesso à justiça, o acesso à reparação de danos 

e o encaminhamento para acolhimento psicossocial, à luz de suas circunstâncias específicas e do caso concreto; 

 

II - facilitar o acesso à informação às vítimas sobre os procedimentos investigatórios ou processos judiciais que 

tenham por objeto a apuração da infração penal ou do ato infracional sofrido, quando solicitado, sem prejuízo do 

atendimento direto das vítimas pela Promotoria de Justiça com atribuição para o caso; 

 

III - encaminhar vítimas e seus familiares a órgãos públicos ou privados que prestem o auxílio necessário à 

situação específica; 

 

IV - definir protocolos padronizados de atendimento, de modo a assegurar efetiva proteção integral às vítimas e 

a seus familiares; 

 

V - manter vínculo regular com as vítimas dos crimes e atos infracionais abrangidos pelo programa e seus 

familiares, enquanto for necessário, a fim de avaliar a qualidade do atendimento prestado pelo Ministério Público e pelas 

demais instituições, identificar novas necessidades e prestar informações jurídicas sobre o caso criminal que levou à 

procura do Navit; 

 

VI - por solicitação do Promotor de Justiça natural, requerer a inclusão de pessoa em programa de proteção às 

vítimas e testemunhas, realizando os atos necessários à efetivação da medida;  

 

VII - remeter ao órgão ministerial com atribuição para o caso eventuais informações e indícios que 

excepcionalmente receber das vítimas e dos familiares destas que possam ser relevantes para o caso criminal ou apuração 

do ato infracional, ou de algum modo a eles relacionados; 

 

VIII - identificar as demandas de atuação do Ministério Público para a garantia dos direitos das vítimas, com 

especial atenção para o acesso à informação, a participação, a proteção, a reparação, o encaminhamento a serviços de 

assistência (médica, odontológica, psicossocial e jurídica), a programas de proteção de vítimas e testemunhas ou a 

programas de justiça restaurativa, e para que sejam levadas em conta as suas considerações em expedientes que tenham 
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por objeto infração penal ou ato infracional; 

 

IX - empreender ações de caráter intersetorial, interdisciplinar, interinstitucional, formativo e de suporte, 

incluindo a criação de banco de dados, para assegurar o tratamento equitativo e o respeito aos direitos fundamentais das 

vítimas, para reduzir os danos e prevenir a vitimização secundária; 

 

X - propor ao Procurador-Geral de Justiça a celebração de convênios, contratos e acordos de cooperação com 

órgãos ou entidades, públicas ou privadas, e articulá-los, visando ao aperfeiçoamento contínuo de ações interinstitucionais 

para o atendimento multidisciplinar às vítimas, a sensibilização e a capacitação de todos os profissionais que interagem 

com as vítimas, desde o primeiro atendimento após a infração penal ou o ato infracional; 

 

XI - fomentar cursos de capacitação de membros e servidores, palestras, congressos, seminários e outros eventos 

sobre vitimologia e direitos das vítimas e deles participar; 

 

XII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça sugestões para o desenvolvimento da política institucional 

relativa à promoção dos direitos das vítimas, nos eixos preventivo, protetivo e repressivo, considerando dados estatísticos 

no âmbito de suas atribuições; 

 

XIII - manter a interlocução com os Centros de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso do 

Sul e com os órgãos de execução, de modo a identificar as demandas institucionais, assegurar a efetividade dos direitos 

das vítimas e contribuir para o aperfeiçoamento da atuação funcional em atenção integral às vítimas; 

 

XIV - divulgar boas práticas nacionais ou internacionais, estudos de vitimologia, jurisprudência e legislação 

sobre direitos das vítimas, podendo emitir pareceres, relatórios e informativos para atender a demandas institucionais; 

 

XV - promover a integração dos órgãos de execução do Ministério Público com os organismos estatais e da 

sociedade civil que atuem na defesa dos direitos das vítimas, apoiando projetos institucionais voltados à sua proteção e 

promoção e deles participando; 

 

XVI - atuar no sentido de reduzir as possibilidades de novas vitimizações, mediante a disseminação de dados e 

informações que possam prevenir a prática de novas violências; e 

 

XVII - apoiar a implantação de projetos, práticas e ações voltadas à promoção dos direitos das vítimas nas 

Promotorias de Justiça, de acordo com as especificidades locais, a pedido do membro do Ministério Público. 

 

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso XVII deste artigo, o Navit exercerá suas funções em conjunto com os 

órgãos de execução solicitantes, respeitadas as atribuições naturais, e as solicitações deverão ser encaminhadas 

diretamente ao Núcleo, por meio do sistema eletrônico da instituição. 

 

Art. 6º Como diretrizes de atendimento às vítimas e a seus familiares pelo Navit, este deverá: 

 

I - evitar a revitimização; 

 

II - atender de forma humanizada; 

 

III - acolher e respeitar os limites decorrentes dos traumas; 

 

IV - avaliar e realizar os encaminhamentos e medidas de emergência; 

 

V - respeitar a fala da vítima, auxiliando-a a expressar seus sentimentos e buscar a autoconfiança; 

 

VI - utilizar linguagem simples, aproximativa, inteligível e apropriada ao universo da vítima; 

 

VII - garantir a privacidade no atendimento e a confidencialidade das informações; 

 

VIII - observar as necessidades específicas da vítima e de seus familiares. 
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Art. 7º A equipe multidisciplinar do Navit definirá protocolos de atendimento às vítimas e a seus familiares em 

seu âmbito de atuação, a fim de que os serviços sejam estruturados para acolher e proteger de forma digna, respeitosa e 

profissional. 

 

Art. 8º A equipe multidisciplinar do Navit realizará avaliação inicial e individual das vítimas para identificar 

suas necessidades imediatas de proteção, acolhimento ou amparo, adotando as providências para seu encaminhamento às 

redes de apoio parceiras, com vistas a minimizar os danos sofridos e evitar a revitimização. 

 

Art. 9º O Navit manterá registro dos atendimentos realizados, inclusive com avaliação a ser feita pelos usuários, 

e avaliará periodicamente a sua qualidade, sendo resguardado o sigilo necessário à preservação da intimidade e da 

segurança das pessoas atendidas. 

 

§ 1º O banco de dados dos atendimentos prestados servirá para que o Navit possa realizar a construção do perfil 

das vítimas e para nortear políticas de apoio e proteção. 

 

§ 2º O Navit enviará relatórios semestrais sobre suas atividades ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-

Geral do Ministério Público. 

 

Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Campo Grande, 29 de setembro de 2022. 

 

ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 4797/2022-PGJ, DE 27.9.2022 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições 

que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, 

R E S O L V E : 

Designar a 6ª Promotora de Justiça de Campo Grande, Cristina Beraldo de Andrade, para, sem prejuízo de suas 

funções, responder pela 5ª Promotoria de Justiça da referida Comarca no dia 30.9.2022, em razão de afastamento da 

Promotora de Justiça Paula da Silva Volpe. 

 

ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA 

Procurador-Geral de Justiça 

 

PORTARIA Nº 4798/2022-PGJ, DE 27.9.2022 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições 

que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, 

R E S O L V E : 

Designar o 2º Promotor de Justiça de Naviraí, Daniel Pivaro Stadniky, para, sem prejuízo de suas funções, 

responder pela 1ª Promotoria de Justiça da referida Comarca no período de 26.9 a 25.12.2022, em razão de afastamento 

da Promotora de Justiça Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto.  

 

ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA 

Procurador-Geral de Justiça 

 


