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1.  SERVIÇO SOCIAL 

 

A função técnica atribuída ao Serviço Social do Núcleo de Atendimento às 

Vítimas (NAV), vinculado à Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas (CDV), 

abrange as dimensões técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológica, que 

embasam a atuação profissional, através do uso de seus instrumentos e de estratégias 

que possibilitem proporcionar à pessoa vítima de crime o acesso a bens e serviços 

públicos, bem como o melhor desempenho da atividade-meio para a o exercício da 

atividade-fim pelos membros do Ministério Público. 

 

1.1 Atribuição geral do Assistente Social   

Desta forma, com base na Resolução RGPGJ nº 1780/2012 e na Ordem de 

Serviço GAB-SUB ADM 001, que disciplina o exercício do Assessor Técnico em matéria de 

Serviço Social, cabe ao Assistente Social do NAV/MPRJ prestar o assessoramento técnico 

nos limites de sua formação profissional, de forma, simultaneamente, a proporcionar 

atendimento humanizado e técnico, e a fornecer subsídios para a atuação dos membros 

do Ministério Público, na garantia dos direitos de vítimas diretas e indiretas ou familiares 

de vítimas de infrações penais ou de atos infracionais. 

 

1.2.  Atribuições específicas do Assistente Social no NAV/MPRJ 

▪ Receber e registrar as demandas de atendimento espontâneas de vítimas ou 

familiares de vítimas (diretamente ou encaminhadas por órgãos ou 

instituições externas, com seu consentimento), ou de membros do Ministério 

Público, oriundas de encaminhamentos de vítimas feitos através dos 
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Formulários de Solicitação de Atuação do Núcleo de Apoio à Vítimas 

(NAV/MPRJ), no âmbito de sua atividade técnica.  

▪ Atender vítima(s) direta(s) e indireta(s) ou familiar(es) de vítima(s), sob 

demanda espontânea (compreendendo demandas de vítimas realizadas 

diretamente ou por intermédio de órgãos ou instituições externas, com seu 

consentimento e dados de contato) ou que tenha(m) sido encaminhada(s) por 

membros do Ministério Público. 

▪ Aplicar o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, na hipótese da Resolução 

CNJ-CNMP nº 5/2020 e Lei nº 14.149/2021. 

▪ Identificar demandas e necessidades de vítima direta e indireta ou familiar de 

vítima, orientar e encaminhar a serviço social adequado às consequências 

relacionadas à situação de vitimização, e acompanhar a efetivação do 

atendimento à vítima (identificação de necessidades, referenciamento e 

checagem).  

▪ Elaborar documento técnico relativo ao atendimento (relatório, parecer ou 

laudo social) e realizar articulação, sem demora, para os referenciamentos 

necessários e envio à Promotoria de Justiça com atribuição, conforme o caso.  

▪ Referenciar vítimas para atendimentos adequados às suas necessidades na 

área de serviço social, com especial atenção para a rede especializada, em 

caso de vítimas especialmente vulneráveis, como a rede de enfrentamento à 

violência doméstica e familiar, os centros especializados em atendimentos de 

idosos, crianças etc. 

▪ Analisar documentos de procedimentos encaminhados por membros do 

Ministério Público e posterior elaboração de documento técnico (relatório, 

parecer ou laudo social), contendo elementos que possibilitem subsidiar a 

atuação dos Promotores de Justiça, conforme solicitação. 

▪ Realizar diligência solicitada por membros do Ministério Público ou por 

iniciativa dos profissionais do NAV/MPRJ, com a anuência da Coordenação da 

Coordenadoria de Promoção ao Direito das Vítimas, em entidades 

governamentais ou não governamentais, programas e projetos, no sentido de 

garantir o acesso e o atendimento qualificado adequado às vítimas nos 

serviços da rede socioassistencial e outras que sejam identificadas pelo 

profissional de Serviço Social. 

▪ Realizar estudos sociais, entrevistas, visitas domiciliares, visitas institucionais 

e/ou adoção de outros instrumentos pertinentes às atribuições específicas do 

Serviço Social. 
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▪ Realizar levantamento e análise de dados referentes ao atendimento em sua 

área técnica no NAV, sempre que solicitado, e colaborar na alimentação do 

banco de dados de vítimas atendidas pela equipe e da planilha de controle 

geral de procedimentos. 

▪ Manter a articulação com a rede setorial de atendimento das políticas públicas 

vigentes. 

▪ Participar de Seminários, Conferências, Congressos, Fóruns, Cursos que 

abarquem a temática relacionada a vitimologia e/ou a direitos de vítimas de 

crimes, no âmbito de sua formação profissional. 

▪ Prestar diretamente aos membros do Ministério Público esclarecimentos 

técnicos, quando solicitado. 

▪ Acompanhar os membros do Ministério Público em reuniões, audiências 

públicas ou judiciais e outras diligências externas. 

▪ Participar de reuniões com a Coordenadoria de Promoção ao Direitos das 

Vítimas, Membros do Parquet Fluminense, Gestores de Políticas Públicas e 

Representações da Sociedade Civil Organizada, quando solicitado. 

▪ Participar de reuniões da equipe multidisciplinar do NAV, de modo a assegurar 

a interação dos profissionais em atenção integral às demandas e necessidades 

das vítimas, estudos de casos e o aperfeiçoamento da atividade-meio. 

▪ Atuar e interagir com outros profissionais que integram o quadro técnico do 

MPRJ (CAO, CRAAI e GATE) ou fora dele, como da rede de enfrentamento à 

violência doméstica e familiar, sempre que recomendado. 

 

 

2. PSICOLOGIA   

 

Nos termos da Resolução CFP nº 11/2018,  entende -se por consulta  

e/ou atendimentos psicológicos o conjunto sistemático de procedimentos, por meio 

da utilização de métodos e técnicas psicológicas do qual se presta um serviço nas 

diferentes áreas de atuação da Psicologia com vistas à avaliação, orientação e/ou 

intervenção em processos individuais e em grupo. 

No âmbito do MPRJ, o atendimento psicológico não se confunde com 

tratamento terapêutico, possuindo finalidade de acolhimento, escuta ativa e identificação 
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das necessidades em saúde e apoio psicológico decorrentes da situação de vitimização, 

às vítimas diretas e indiretas ou familiares de vítimas, por profissional da equipe técnica, 

sempre que necessário para referenciamentos adequados, em suporte à atividade-fim 

do Ministério Público, de modo a assegurar a atenção integral às demandas e 

necessidades das vítimas, consoante a finalidade e as modalidades adiante descritas. 

. 

2.1. Finalidade do atendimento psicológico  

O atendimento psicológico às vítimas (diretas e/ou indiretas), conforme 

demanda, no âmbito da equipe multidisciplinar do NAV/MPRJ, para os fins do art. 5º, §§ 

1º a 3º, da Res. GPGJ nº 2.419/2021, se destina a dar suporte à atividade-fim, por meio de 

atendimento qualificado, com avaliação técnica que propicie eventual encaminhamento 

das vítimas a serviços da rede de saúde e de atenção psicossocial, conforme a 

necessidade identificada, podendo desenvolver-se através da realização das modalidades 

de ações, na área de psicologia, abaixo descritas. 

 

2.2. Modalidades de ações do(a) Psicólogo(a) do NAV 

 

O Psicólogo(a) do NAV poderá desenvolver as seguintes ações: 

 

a) Acolhimento e orientação das vítimas da dinâmica de atendimento pelo 

NAV. 

Primeiro contato no qual é feita escuta inicial do acontecimento. Possibilita 

acolhimento inicial das demandas e dos sentimentos das vítimas acerca dos 

acontecimentos vivenciados. Além disso, viabiliza a orientação das vítimas sobre a 

dinâmica de atendimento pelo NAV e as possibilidades de suporte. 

 

b) Entrevista psicológica (Vítima e/ou Familiares de Pessoas Vitimadas) 

Tem como objetivo conhecer de forma mais abrangente, a história, 

necessidades e a dimensão do sofrimento psíquico das vítimas, de modo a permitir: 

identificar fatores de risco e de proteção relacionados à pessoa em situação de violência 

e sua família; avaliar o estado emocional em que se encontra, os impactos na vida social, 

as condições quanto à forma mais adequada de atendimento e encaminhamento para 

instituições da rede de saúde e atenção psicossocial. 
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c) Atendimento individual (Vítima e/ou Familiares de Pessoas Vitimadas) 

Consiste no atendimento qualificado imediato, em primeira entrevista 

psicológica e de avaliação. Em sequência, conforme a necessidade de atendimento 

identificada, serão analisadas as possibilidades de encaminhamento e vinculação a 

serviço de atendimento psicológico da rede institucional local, considerando a 

voluntariedade das vítimas.   Durante o atendimento individual, respeitada a 

voluntariedade das vítimas e/ou familiares de pessoas vitimadas: a)  será verificada a 

necessidade de encaminhamento para a rede pública e/ou privada de cuidado em saúde 

e atenção psicossocial, bem como eventual solicitação de encaminhamento para a rede 

de proteção – a ser promovida em articulação com a Promotoria de Justiça com atribuição 

–, ou para profissional de assistência jurídica, se demandado pela vítima, procedendo-se 

às providencias necessárias junto à Coordenação do NAV; b) será verificado eventual 

interesse em atendimento em grupo intrafamiliar, ou de participar de grupos de diálogos 

com vítimas de crimes, procedendo-se aos encaminhamentos necessários, de modo a 

ajustar as expectativas individuais com a proposta de trabalho em grupo.  

 

d) Atendimento em grupo 

Destinado à escuta, acolhimento, apoio e análise de necessidades em grupo, 

de forma mais específica, quanto às repercussões e impactos individuais, sociais e 

familiares, tende a constituir meio auxiliar, conforme a voluntariedade das vítimas, para 

o enfrentamento da realidade e elaboração de estratégias para lidar com o sofrimento e 

o processo institucional a ser percorrido. 

A modalidade de atendimento em grupo, realizada, em geral, entre familiares 

de mesmo núcleo familiar, respeitada a voluntariedade, possibilita reflexões sobre as 

temáticas emergentes no grupo e ajuda a construir entendimentos coletivos sobre a 

situação de vitimização e o percurso “após o crime”, facilitando o desenvolvimento da 

autonomia individual e coletiva para lidar com as situações, inclusive acerca da 

participação nas investigações e no processo, conforme o caso. 

 

e) Outras atribuições da área de Psicologia 

▪ Receber e registrar as demandas de atendimento espontâneas de vítimas 

ou familiares de vítimas (diretamente ou encaminhadas por órgãos ou 

instituições externas, com seu consentimento), ou de membros do 

Ministério Público, oriundas de encaminhamentos de vítimas feitos através 
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dos Formulários de Solicitação de Atuação do Núcleo de Apoio à Vítimas 

(NAV/MPRJ) , no âmbito de sua atividade técnica.  

▪ Elaborar documentos técnicos na área de Psicologia (relatórios, laudos e 

pareceres) e informações acerca dos casos atendidos pelo NAV/MPRJ, 

considerando as prerrogativas descritas na resolução do CFP nº6/2019. 

▪ Realizar visitas técnicas com objetivo atender as vítimas e assim garantir os 

direitos quanto à acesso e adequação do local de atendimento. 

▪ Aplicar o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, na hipótese da 

Resolução CNJ-CNMP nº 5/2020 e Lei nº 14.149/2021. 

▪ Proporcionar acompanhamento psicológico pontual às vítimas, quando 

identificada excepcional necessidade e diante da voluntariedade, na etapa 

de investigação e nas etapas do processo criminal, e proceder a 

referenciamentos para a rede de saúde e atenção psicossocial, observados 

os critérios de proximidade, segurança e adequação, a especialização da 

rede para vítimas de especial vulnerabilidade, dentre outros serviços 

adequados, conforme o caso.  

▪ Fazer contato, articular, promover e acompanhar o estabelecimento de 

rede de atendimento em saúde e apoio psicológico às vítimas 

(referenciamento), sem demora, até a prestação efetiva do serviço de 

atendimento individual solicitado (checagem). 

▪ Assessorar tecnicamente a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das 

Vítimas nos limites da formação do profissional em Psicologia. 

▪ Participar de reuniões e grupos de trabalho que tenham afinidade temática 

aos trabalhos do NAV e da CDV, com a concordância ou quando solicitado 

pela Coordenação, visando ao aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido 

e promoção dos direitos das vítimas. 

▪ Participar da organização e/ou dinamização de cursos de capacitação, com 

objetivo de Promoção dos Direitos das Vítimas e temáticas afins à 

Vitimologia. 

▪ Realizar levantamento e análise de dados referentes ao trabalho do NAV, 

sempre que solicitado, e colaborar na alimentação do banco de dados de 

vítimas atendidas pela equipe do NAV e da planilha de controle geral de 

procedimentos. 
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▪ Produzir conteúdo técnico na área da Psicologia para difusão e uso em 

material de divulgação, cartilhas, composição de material de cursos, 

quando solicitado. 

▪ Participar de reuniões da equipe multidisciplinar do NAV, de modo a 

assegurar a interação dos profissionais em atenção integral às demandas e 

necessidades das vítimas, estudos de casos e o aperfeiçoamento da 

atividade-meio. 

▪ Trabalhar em colaboração com as instituições da rede de suporte para 

garantir o acolhimento das vítimas. 

▪ Participar de cursos, palestras e reuniões visando ao aperfeiçoamento 

contínuo da qualificação e capacitação da equipe do NAV. 

▪ Colaborar com elaboração e promoção de políticas públicas de Apoio e 

Assistência às Vítimas, na intersetorialidade com a Psicologia. 

▪ Apoiar iniciativas de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, 

sempre que solicitado pela Coordenação, na intersetorialidade com a 

Psicologia, visando ao desenvolvimento de serviços com foco na promoção, 

atenção e atendimento às vítimas.  

 

 

3. Assessoramento: atendimento com enfoque informativo e 

restaurativo centrado na vít ima e promoção dos direitos das vít imas  

 

 O papel do profissional de assessoramento se refere ao atendimento com 

enfoque informativo e restaurativo centrado na vítima e à promoção dos direitos das 

vítimas, em suporte à Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas, para fins do 

disposto no art. 5º, caput, da Resolução GPGJ nº 2.419/2021, e aos órgãos de execução, 

em referência ao disposto nos §§1º a 3º do art. 5º, da referida Resolução.  

 

3.1. Delimitação da atividade de assessoramento  

A atividade de assessoramento é desenvolvida pela equipe multidisciplinar, 

contando com profissionais capacitado(a)s em comunicação não violenta, mediação e 

facilitação restaurativa, bem como com conhecimentos jurídicos necessários para 

propiciar o acesso à informação das vítimas diretas e indiretas ou familiares das vítimas 
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sobre os seus direitos em geral e sobre a tramitação de procedimentos de apuração de 

infrações penais ou atos infracionais e processos judiciais, sempre que solicitado.  

Trata-se de atividade-meio destinada a dar suporte ao órgão de execução em 

sua atribuição prevista no art. 32, II, da Lei nº 8.625/1993, no art. 43, II, da LC nº 106/2003, 

e, especialmente, na Resolução GPGJ nº 2419/2021, na Resolução CNMP nº 181/2017, art. 

17 e na Resolução nº 243/2021. Com o objetivo de planejar ações para o atendimento a 

vítimas, com enfoque informativo e restaurativo, os profissionais de assessoramento 

exercem atribuições em  conjunto com outros profissionais da equipe, de diferentes 

áreas de conhecimento (serviço social, psicologia), para a facilitação do acesso à 

informação às vítimas diretas e indiretas ou familiares de vítimas de crimes e atos 

infracionais análogos, em ambiente acolhedor e favorecedor da maior compreensão, 

satisfação e do exercício de direitos de informação, participação, proteção e demanda de 

reparação, respeitada a autonomia de vontade e o consentimento das vítimas. 

 

3.2. Atividades específicas de assessoramento    

Nos limites da atividade-meio, cabe à equipe de assessoramento, além de 

outras ações de suporte que possam ser planejadas, com enfoque informativo e 

restaurativo centrado na vítima e na promoção dos direitos das vítimas: 

▪ Receber e registrar as demandas espontâneas de vítimas e encaminhamentos 

feitos através dos Formulários de Solicitação de Atuação do Núcleo de Apoio 

à Vítimas (NAV/MPRJ),  e proceder ao atendimento de demanda, em 

articulação com a Promotoria de Justiça com atribuição, conforme o caso, e de 

atendimento pela equipe multidisciplinar, mediante articulação com 

profissional da equipe técnica, conforme as demandas e necessidades. 

▪ Alimentar o banco de dados de vítimas atendidas pela CDV-NAV/MPRJ e a 

planilha de controle geral de procedimentos, e colaborar com levantamentos 

de dados do NAV, sempre que solicitado. 

▪ Dar suporte aos órgãos de execução e oferecer apoio às vítimas, para a 

atenção integral às suas necessidades e interesses, conhecimento de seus 

direitos materiais e processuais, de modo a propiciar a efetividade da garantia 

de direitos e o melhor exercício da cidadania, incluindo o direito de acesso à 

informação de participação, proteção e demanda de reparação, atendimento 

por equipe multidisciplinar e colaboração nos procedimentos para apuração 

ou processos judiciais relativos a infrações penais ou atos infracionais 

análogos. 

▪ Realizar acolhimento das vítimas diretas e indiretas ou familiares de vítimas, 
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com o emprego de ferramentas de comunicação não violenta e escuta 

empática nos atendimentos, de modo a assegurar-lhes tratamento respeitoso 

de sua dignidade, bem-estar físico, psicológico e social, o acesso a 

atendimento por equipe técnica multidisciplinar, à informação e à participação 

esclarecida em investigações e processos. 

▪ Identificar situações em que sejam recomendadas práticas restaurativas 

centradas na vítima em decorrência da situação de vitimização (ex.: prática 

restaurativa intrafamiliar), e promover a sua realização, sempre que possível, 

podendo proceder, quando indicado, a proposta de ação integrada da equipe 

do NAV com a equipe da CEMEAR/MPRJ, encaminhamento para a 

CEMEAR/MPRJ ou a outros órgãos que desenvolvam serviços, práticas ou 

programas de justiça restaurativa.  

▪ Fornecer informações às vítimas, em ambiente favorecedor da segurança 

pessoal e familiar, sobre a tramitação dos procedimentos de apuração de 

infrações penais ou atos infracionais análogos e processos judiciais, a elas 

relativos, e sobre os direitos das vítimas: à informação sobre o andamento do 

procedimento ou processo; à participação, podendo indicar testemunhas ou 

outros meios de prova (fotos, gravações, outros documentos em geral etc.); à 

proteção (sigilo de dados, à honra, imagem, intimidade e vida privada, 

medidas protetivas de urgência, ingresso em programa de abrigamento ou em 

programa de proteção, sob demanda, etc.); à demanda de reparação dos 

danos materiais e morais, devendo indicar documentos ou outros meios 

comprobatórios dos danos para o encaminhamento aos órgãos de execução, 

sempre que possível e desejado, quando a hipótese não for de danos morais 

in re ipsa; de orientação para profissional de assistência jurídica, sempre que 

solicitado ou necessário, atentando para a necessidade especialmente para 

ações de guarda de filhos menores de pessoas vitimadas, expedição de 

alvarás, ações civis ex delicto ou de execução civil ex delicto etc.;  de 

participação em práticas restaurativas ou programas de justiça restaurativa, 

eventualmente existentes, dentre outros.  

▪ Esclarecer dúvidas, dentro dos limites do conhecimento da equipe 

multidisciplinar, e encaminhar a atendimento pelo órgão de execução, sempre 

que solicitado ou necessário. 

▪ Obter informações sobre o interesse ou não das vítimas na reparação dos 

danos, informando-lhes de que a inexistência de manifestação expressa da 

vítima de ausência de interesse poderá ensejar, sempre que houver nos autos 

comprovação dos danos causados pela infração penal, pedido de reparação 
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dos danos por parte do órgão de execução com atribuição, dependente, 

porém, de dados pessoais da vítima para a percepção de valores a título de 

reparação ou para a consecução de outras formas de reparação. 

▪ Obter informações sobre o seu interesse ou não em ser informado(a) acerca 

do andamento processual e proceder à informação do órgão de execução com 

atribuição, devendo ser esclarecido à vítima a importância em manter seus 

dados de contato atualizados e de solicitar informações diretamente sempre 

que desejar. 

▪ Acompanhar a vítima ao local onde será ouvida no ambiente forense, se 

necessário, especialmente quando solicitado pelo órgão de execução com 

atribuição ou pela vítima, por motivo de justificado temor ou vulnerabilidade, 

e colaborar na interlocução com outros órgãos do sistema de justiça para a 

garantia da segurança e tranquilidade da vítima para prestar depoimento. 

▪ Agendar e acompanhar a vítima em oitiva pela Promotoria de Justiça com 

atribuição, ou em triagem para ingresso em programa de proteção, quando 

solicitado. 

▪ Organizar grupos de diálogos com vítimas e/ou familiares de vítimas de 

crimes, com enfoque informativo e restaurativo centrado na vítima e na 

promoção dos direitos das vítimas, em interlocução com órgãos de execução, 

contando com o emprego de técnicas de práticas restaurativas e com especial 

atenção para os crimes com graves impactos individuais e sociais. 

▪ Elaborar material de suporte para os órgãos de execução, relativamente a 

boas práticas em matéria de vitimologia e direitos das vítimas, nacionais e de 

direito comparado, que possa contribuir para o desempenho da atividade-fim 

e que, simultaneamente, propiciem a sensibilização e a capacitação de 

servidores e membros para os impactos da vitimização e a importância da 

consideração das necessidades e dos interesses das vítimas por todos os que 

com elas mantêm contato, inclusive para a melhor compreensão e 

colaboração das vítimas nos procedimentos de apuração de infrações penais 

ou atos infracionais análogos e processos judiciais respectivos. 

▪ Acompanhar as mudanças legislativas, considerando especialmente a 

existência de diversos projetos de lei relativos ao Estatuto das Vítimas no 

Brasil, de modo a manter a capacitação para o adequado apoio às vítimas e o 

suporte aos órgãos de execução. 

▪ Participar de reuniões da equipe multidisciplinar do NAV, de modo a assegurar 

a interação dos profissionais em atenção integral às demandas e necessidades 
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das vítimas, estudos de casos e o aperfeiçoamento da atividade-meio. 
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