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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 
ÓRGÃO ESPECIAL  

RESOLUÇÃO Nº 1.435/2022-CPJ, DE 4 DE MARÇO DE 2022. 
(SEI Nº 29.0001.0111057.2021-21) 

 

 Institui o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência 
– NAVV, órgão de execução vinculado às Promotorias de 
Justiça Criminais da Capital e à Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude também da Capital. 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no uso 

de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO a proposta apresentada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA; 

  

CONSIDERANDO que a Constituição da República, no artigo 129, inciso II, define como função 

institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nela assegurados, mediante adoção de 

medidas necessárias à sua garantia; 

  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 40/34 da Organização das Nações Unidas estabelece os 

Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, 

destacando, dentre eles, a assistência adequada durante todo o processo; 

  

CONSIDERANDO que no Conselho Nacional do Ministério Público tramita proposta de 

Resolução (Proposição n° 1.00705/2019-71) voltada a dispor sobre a Política Institucional de 

Proteção Integral às vítimas, na qual se prevê 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, magnitude e características do fato 

vitimizante e a consequente violação de direitos, sendo orientados pelos princípios da dignidade, 

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 no Simpósio realizado na Escola Superior do Ministério Público de São 

Paulo, em 28 de junho de 2019, sobre "A vítima no processo penal e o papel do MP", foi consenso 

a necessidade de estruturar serviço de atendimento, acolhimento e proteção às vítimas de 

infrações penais; 
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CONSIDERANDO que a prática de um crime 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 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, por parte dos poderes públicos das diversas esferas, incluindo assistência jurídica, 

psicológica, social, à saúde e segurança pessoal; 

  

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. 1°. Fica instituído o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV, nas Promotorias 

de Justiça Criminais da Capital, compreendidos as dos Foros Central e Regionais, e na 

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, com atuação restrita na Capital do Estado. 

 

Parágrafo único. O NAVV poderá atender, de preferência de forma virtual, vítimas e seus 

familiares de delitos ocorridos fora da Capital, a pedido do(a) promotor(a) de justiça natural, em 

casos graves e que reclamem o atendimento de equipe especializada e profissional. 

  

Art. 2º. O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV funcionará na Comarca de 

São Paulo e será instalado na Promotoria de Justiça Criminal da Barra Funda, sendo composto 

por, pelo menos, 01 (um) Promotor de Justiça de entrância final da Capital, que atuará com 

prejuízo de suas funções ordinárias, como Coordenador do Núcleo. 

 

§ 1º. A designação de membros do Ministério Público para atuar no Núcleo será feita pelo período 

de 01 (um) ano, permitida uma recondução, por ato do Procurador-Geral de Justiça mediante 
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indicação das Promotorias de Justiça Criminais da Capital e da Promotoria de Justiça da Infância 

e Juventude (Infratores). 

 

§ 2º. O Núcleo atuará como órgão de apoio Promotor de Justiça Natural e a seu pedido e nos 

termos do pedido. 

 

§ 3º. O Núcleo contará com servidores, inclusive com formação em psicologia ou assistência 

social, e estagiários do Ministério Público, conforme disponibilidade da Administração. 

 

§ 4º. O Núcleo poderá valer-se da estrutura material, operacional e administrativa do Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, das Promotorias de Justiça Criminais 

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

 

§ 5º. As atividades do Núcleo terão apoio, em caráter prioritário, do Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça Criminais, do Núcleo de Inteligência e Gestão do Conhecimento, do 

Centro de Apoio Operacional à Execução e do Núcleo de Investigação Criminal instalado na 

Promotoria Criminal da Barra Funda. 

 

§ 6º. O número de componentes do NAVV, com ou sem prejuízo de atribuições ordinárias, poderá 

ser ampliado por ato fundamentado do Procurador-Geral de Justiça, para atuação por período 

determinado ou sempre que necessário, respeitando-se o limite máximo do § 1º. 

  

Art. 3º. Compete ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV zelar pelo 

atendimento integral às vítimas de crimes violentos e seus familiares, em parceria com os demais 

órgãos públicos, em seus diversos níveis, dentro das respectivas competências legais. 

 

§ 1º. O atendimento integral à vítima 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 poderá ocorrer de forma presencial ou virtual, 

ou no próprio local dos atos ilícitos ou fora dele, em espaço fixo ou itinerante, acionando-se, com 

antecedência, a Divisão de Transportes da Diretoria-Geral para assistência no transporte e 

deslocamento. 

  

Art. 4º São atribuições do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV: 
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I - atender as vítimas de crimes violentos e seus familiares, com absoluta prioridade para vítimas 

crianças e adolescentes encaminhadas por Promotores ou Procuradores de Justiça, deste 

Estado ou fora dele, pela Ouvidoria-Geral do Ministério Público, por outras instituições, ou que 

compareçam espontaneamente, podendo estabelecer critérios objetivos para orientar o melhor 

e mais eficaz atendimento; 

 

II - auxiliar o Procurador-Geral de Justiça na celebração de convênios com instituições que atuem 

em alguma das etapas de atendimento às vítimas de crimes violentos e seus familiares, nas mais 

diversas esferas; 

 

III - encaminhar vítimas de crimes violentos e seus familiares a entes públicos ou privados que 

tenham o dever institucional ou possam, de algum modo, prestar o auxílio que se verifique 

necessário à situação específica, e acompanhá-las no atendimento, se conveniente; 

 

IV - definir protocolos padronizados de atendimento, que possam ser seguidos por entes públicos 

ou privados, de modo a assegurar efetiva proteção integral às vítimas de crimes violentos e seus 

familiares; 

 

V - fiscalizar a qualidade do atendimento prestado por entes públicos ou privados às vítimas de 

crimes violentos e seus familiares, por solicitação e em conjunto com o Promotor de Justiça 

natural; 

 

VI - manter vínculo regular com as vítimas de crimes e seus familiares, avaliando, assim, a 

qualidade do atendimento prestado pelo Ministério Público e demais instituições, de modo a 

identificar novas necessidades e prestar informações jurídicas sobre o caso criminal que as levou 

a procurar o Núcleo; 

 

VII - definir fluxos de trabalho com a rede de proteção, encarregada da escuta especializada, 

para aprimorar o atendimento e a elucidação de crimes violentos contra crianças e adolescentes, 

a fim de que, de modo célere, seja promovida ação cautelar para a tomada do depoimento 

especial ou, se o caso, oferecida a denúncia; 

 

VIII - 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; 
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IX - requerer a inclusão de pessoa em programa de proteção a vítima ou testemunha, em 

situações emergenciais ou ad referendum do Promotor de Justiça natural, justificando a 

excepcionalidade da medida e sua relevância para a proteção integral de vítima de crime violento 

ou seus familiares; 

 

X - realizar os atos necessários para que as vítimas de crimes violentos e seus familiares 

recebam a segurança pessoal adequada, à luz das circunstâncias do caso, podendo, para tanto, 

manter contato institucional com os agentes e autoridades de segurança pública e demais 

instituições, bem como demandar em juízo, nas esferas cível e criminal, a fim de garantir a 

proteção eficiente das vítimas e seus familiares; 

 

XI - quando necessário ou conveniente, por solicitação do Promotor de Justiça natural, ou antes 

da distribuição do inquérito policial, acompanhar vítimas de crimes violentos ou familiares durante 

suas oitivas na investigação criminal ou instrução em juízo, bem como em outras situações 

relevantes para sua proteção integral, com base nas circunstâncias do caso concreto, 

assegurando: 

 

a) a salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua 

condição peculiar de pessoa em situação de violência;     

 

b) que, em nenhuma hipótese, a vítima terá contato direto com investigados ou suspeitos e 

pessoas a eles relacionadas; 

 

c) a não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos 

âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada, 

quando desnecessário; 

 

d) quando for o caso, que a inquirição seja intermediada por profissional especializado; 

 

e) quando possível, que o depoimento seja registrado em meio eletrônico ou magnético.     

 

XII – receber, em caráter excepcional, das vítimas de crimes violentos e seus familiares, 

informações ou outros elementos com potencial caráter informativo ou probatório sobre o evento 
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criminal, ou de algum modo a ele relacionados, devendo encaminhá-los à autoridade policial ou 

ao órgão do Ministério Público oficiante; 

 

XIII - atender representantes de entidades nas quais foram cometidos crimes por dirigentes, 

administradores, membros, empregados ou colaboradores, com a finalidade de identificar outras 

vítimas, fornecer-lhes informações para auxiliar na prevenção de delitos. 

  

Art. 5º O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV será unidade de lotação de 

servidores e de estagiários, observado o § 2º do art. 2º desta Resolução. 

  

Art. 6º. O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV deverá manter um banco de 

dados dos atendimentos prestados, viabilizando a construção do perfil das vítimas e norteando 

políticas de apoio e proteção. 

 

Parágrafo único. O Núcleo enviará relatórios semestrais sobre suas atividades ao Corregedor-

Geral do Ministério Público e ao Procurador-Geral de Justiça. 

  

Art. 7º. Os membros integrantes do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV 

terão direito à gratificação de que trata o art. 16, inciso XIV, da Resolução nº 1.124/2018-PGJ, 

de 26 de outubro de 2018, sempre que o atendimento às vítimas e aos seus familiares ocorrer 

fora do horário de expediente forense, considerando-se, para tanto, o art. 212 do Código de 

Processo Civil. 

 

Parágrafo único. Para efeito de comprovação do atendimento referido no caput, deverá ser 

apresentada certidão lavrada por Oficial de Promotoria de Justiça. 

  

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
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