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COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS



GÊNESE DA 

CDV

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS, DE 
CRIMINOLOGIA E DE VITIMOLOGIA 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS, DE 
CRIMINOLOGIA E DE VITIMOLOGIA

▪ Elevados índices de criminalidade violenta → contra
integridade física e vida

▪ Elevados índices de variadas formas de criminalidade, que
abrangem outras formas de violência, como: psicológica,
moral e patrimonial

▪ Novas formas de criminalidade, relacionadas a meios
cibernéticos, em crescente expansão

▪ IMPACTOS NOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS E
PROCESSOS JUDICIAIS: baixo índice de solução de casos
penais, subnotificação, dificuldade de localização de vítimas,
divergências entre reconhecimentos extrajudiciais e em Juízo,
inobservância da duração razoável do processo, impunidade e
abandono das vítimas à própria iniciativa desinformada  →

baixa consideração dos interesses e necessidades das vítimas
pelo sistema de justiça e inobservância dos direitos à
informação, à participação, à célere reparação dos danos e aos
serviços de apoio ou assistência às vítimas = inexistência de
rede de apoio especializada para vítimas de crimes e
violações de direitos humanos

▪ IMPACTOS DA VITIMIZAÇÃO

- VULNERABILIDADE DECORRENTE DA
VITIMIZAÇÃO NÃO SE ESGOTA NO
MOMENTO DO CRIME

- VULNERABILIDADE DA VÍTIMA AFETA 
A QUALIDADE DE VIDA E DE 
COLABORAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO E 
NO PROCESSO
▪ NECESSIDADE DE ATENÇÃO DESDE 

O PRIMEIRO CONTATO
▪ TENDÊNCIAS DA ATENÇÃO ÀS 

NECESSIDADES DAS VÍTIMAS
- MELHORIA DE CONDIÇÕES DE 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
- COMPREENSÃO DO SISTEMA DE 

JUSTIÇA PENAL E DA IMPORTÂNCIA 
DE SUA COLABORAÇÃO



FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. Alinhamento da Política institucional às diretrizes
internacionais/regionais de proteção dos direitos
humanos

2. Alinhamento às exigências constitucionais de
respeito aos direitos fundamentais e à observância
do princípio da dignidade da pessoa humana

3. Funções constitucionais do MP – Titularidade da
ação penal pública, do controle externo da
atividade policial e função de garantia da
observância dos direitos fundamentais por todos
os poderes públicos

4. Legislação infraconstitucional e Atos normativos
do CNMP e CNJ

Consideração de 
interesses e 

necessidades das 
vítimas 

também nos 
procedimentos 

investigatórios e 
processos judiciais



1. Alinhamento às diretrizes internacionais/regionais
de proteção dos direitos humanos

▪ Declaração de Princípios Básicos de Justiça para as
Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder (Res.
40/34, AG ONU, 1985) e Manual de Justiça para as
Vítimas (ONU, 1999)

▪ Princípios Orientadores da Função do Ministério Público
(ONU, 1990)

▪ Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto
de San José) e outras Convenções e Tratados
Internacionais

▪ Jurisprudência da Corte IDH e Corte EDH (arts. 8º e 25,
especialmente)

▪ Diretiva “Direitos das Vítimas” (Diretiva 2012/29/UE) e
Estratégia da UE sobre direitos das vítimas (2020-2025)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS



2. Alinhamento às exigências constitucionais de
respeito aos direitos fundamentais e à observância
do princípio da dignidade da pessoa humana

3. Funções constitucionais do MP – Titularidade da
ação penal pública, do controle externo da atividade
policial e função de garantia da observância dos
direitos fundamentais por todos os poderes públicos

FUNDAMENTOS JURÍDICOS



4. Legislação infraconstitucional e Atos normativos 
do CNMP e CNJ

CP, CPP, LEP, Legislação penal esparsa
Resoluções CNMP e CNJ, outras diretrizes do CNMP 
(Guia Prático de Atuação do Ministério Público na 
Proteção e Amparo às Vítimas da Criminalidade, 
etc.)
Projetos de lei → Estatuto da Vítima, FUNAV, novo 
CPP
Direito comparado – boas práticas
Iniciativas de atenção integral às vítimas nos MPs 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS



ESTRUTURAÇÃO DA 
CDV/MPRJ

RESOLUÇÃO GPGJ N°
2.419, de 17 de
maio de 2021

Art.5º. Incumbe à Coordenadoria de Promoção dos Direitos das
Vítimas

I - identificar as demandas de atuação do Ministério Público para a
garantia dos direitos das vítimas, diretas e indiretas, com especial
atenção para o acesso à informação, à participação, à proteção, à
reparação, ao encaminhamento a serviços de assistência (médica,
odontológica, psicossocial e jurídica), aos programas de proteção de
vítimas e testemunhas ou aos programas de justiça restaurativa, e
para que sejam levadas em conta as suas considerações em
expedientes que tenham por objeto infração penal ou ato
infracional;
II - 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;
III - articular e propor à Coordenadoria-Geral de Promoção da
Dignidade da Pessoa Humana a celebração de convênios, contratos
e acordos de cooperação com órgãos ou entidades, públicas ou
privadas;
IV - fomentar e participar de cursos de capacitação de membros e
servidores, palestras, congressos, seminários e outros eventos sobre
vitimologia e direitos das vítimas;
V- apresentar sugestões para o desenvolvimento da política
institucional relativa à promoção dos direitos das vítimas (eixos
preventivo, protetivo e repressivo)



ESTRUTURAÇÃO DA 
CDV/MPRJ

RESOLUÇÃO GPGJ N°
2.419, de 17 de
maio de 2021

Art.5º. Incumbe à Coordenadoria de Promoção dos Direitos das
Vítimas
VI - manter a interlocução com os Centros de Apoio
Operacional/MPRJ e com os órgãos de execução, de modo a
identificar as demandas institucionais e contribuir para o
aperfeiçoamento da atividade funcional em atenção integral aos
direitos das vítimas, no marco dos direitos humanos;
VII - 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;
VIII - propor à Coordenadoria-Geral de Promoção da Dignidade da
Pessoa Humana a adoção de medidas administrativas relacionadas à
sua área de atribuição;
IX - 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 e promovendo projetos
institucionais voltados à sua proteção e promoção;
X - receber representações por meio do sistema de Ouvidoria ou
qualquer outro expediente com demandas relativas aos direitos das
vítimas de infrações penais e de atos infracionais, sem prejuízo da
atuação do Promotor Natural, e adotar as providências
administrativas cabíveis no âmbito de sua atribuição;
XI- adotar as medidas necessárias para a implementação do Núcleo
de Apoio às Vítimas no âmbito do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro (NAV/MPRJ), na forma das diretrizes dos §§ do art. 5º.



INFORMAÇÃO
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PROTEÇÃO
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DOS DANOS

RESOLUÇÃO GPGJ N° 2.419/2021

DIREITOS

DAS VÍTIMAS

Política Institucional de promoção 

dos 

direitos das vítimas

IMPLEMENTAÇÃO DO NAV

Criação de banco 

de Dados

Fomentar
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ACESSO A SERVIÇOS 

DE APOIO/ASSISTÊNCIA/

PROTEÇÃO/

PROGRAMAS DE JR

http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1930598/resolucao_2419.pdf

http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1930598/resolucao_2419.pdf


CONSTRUÇÃO DO APOIO TÉCNICO  EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
NÚCLEO DE APOIO ÀS VÍTIMAS (NAV/MPRJ)

Art. 5º, §2º - Ao NAV/MPRJ, por demanda espontânea de vítimas de infrações penais ou de atos
infracionais, ou mediante solicitação dos órgãos de execução, incumbirá:
I - atender as vítimas diretas ou indiretas de infrações penais ou atos infracionais e adotar as medidas
administrativas cabíveis;
II - facilitar o acesso à informação às vítimas sobre os procedimentos investigatórios ou processos
judiciais;
III - encaminhar as vítimas de infrações penais ou atos infracionais, mediante solicitação ou com a
concordância da Promotoria de Justiça com atribuição, conforme o caso, a serviços de assistência
(médica, psicossocial e jurídica);
IV - prestar assessoramento técnico aos órgãos de execução, de modo complementar, no âmbito de suas
atribuições, elaborando relatórios, pareceres, sínteses informativas ou informações;
V - colaborar com assessoramento técnico à Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas para a
consecução das funções previstas no art. 5º, I a XI, desta Resolução. (Res. 2.419/2021)



Acolhimento Informação/Encaminhamento Acompanhamento 
do encaminhamento 

Plano de Atenção Integral às Vítimas

Serviço Social Psicologia Mediação/Facilitação Restaurativa 
e Facilitação do Acesso à Informação 

OBJETIVO DO TRABALHO TÉCNICO  EQUIPE DO NAV/MPRJ:

✓ Atendimento a vítimas diretas e indiretas – familiares e dependentes;
✓ Encaminhamento para assistência jurídica, rede de proteção, socioassistencial e psicossocial, cf. o caso;
✓ Interlocução com órgãos do sistema de justiça e serviços de atendimento às vítimas → atualmente SEVIT, CAPs, CRAS, CREAS, 

etc. e ações de fomento à construção de fluxos, protocolos e redes especializadas, como CEAM e CIAM;
✓ Informação sobre o andamento processual, quando solicitada;
✓ Facilitação do acesso à informação sobre direitos das vítimas, dentre eles, direito à informação, participação, reparação dos

danos sofridos, serviços de apoio ou assistência;
✓ Produção de Material Técnico;
✓ Elaboração de Projetos – construção coletiva: Grupos de diálogos com vitimas; Info Vítimas e ANPP; etc.
✓ Fomento ao acompanhamento de Projetos de Lei sobre direitos das Vítimas no âmbito federal e à proposição sobre apoio às 

vítimas no âmbito estadual;
✓ Parceria com Universidades para o apoio às vítimas e produção de estudos e pesquisas sobre direitos das vítimas e vitimologia.



OBRIGADA

cdv@mprj.mp.br 


