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PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL ÀS VÍTIMAS DE CRIMES 

Eixo:  Evitar a revitimização - Direito de acesso à Informação, à Participação, à Proteção, à 

demanda de Reparação e à Atenção Psicossocial 

 

PROJETO: GRUPOS DE DIÁLOGOS COM VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS DE CRIMES  

Elaboração do Projeto:  

Valéria de Sousa Linck - Promotora de Justiça Coordenadora de Promoção dos Direitos das Vítimas 
e Núcleo de Apoio às Vítimas/MPRJ 

Renata de Assis Cordeiro - Assessoramento na área jurídico-administrativa, Facilitadora 
Restaurativa integrante da Equipe da Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas e do 
Núcleo de Apoio às Vítimas/MPRJ.  

Operacionalização do Projeto:  

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  

 
 

INTRODUÇÃO 

Considerando as diretrizes da Declaração de Princípios Básicos de Justiça relativos às 

Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder (adotada pela Resolução nº 40/34, de 29 de 

novembro de 1985, da Assembleia Geral da ONU), o disposto na Constituição da República acerca 

dos princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania, bem como os direitos fundamentais 

de toda pessoa (artigos 1º, II e III, art. 4º, II e art. 5º), bem como a aplicabilidade do disposto nos 

artigos 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos às vítimas, relativamente aos direitos 

de acesso à justiça e à proteção judicial, como reiteradamente decidido pela Comissão e pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos; 

Considerando a preocupação internacional e as boas práticas legislativas e administrativas 

incitadas especialmente pela Diretiva “Diretiva das Vítimas” (Diretiva 2012/29/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, que estabelece normas mínimas para o apoio, proteção e direitos às 

vítimas da criminalidade e substitui a Decisão-Quadro 2001/JAI/200), o ODS nº 16 da Agenda 2030 

da ONU (acesso à justiça e instituições eficazes e inclusivas), além das normas nacionais esparsas 

que asseguram os direitos das vítimas, as diretrizes estabelecidas na  Resolução CNMP 181/2017 
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e  Resolução CNMP 243/2021, os focos de atuação do Planejamento Estratégico do MPRJ1, as 

iniciativas de outros Ministérios Públicos dos estados da federação2 (a exemplo do Programa 

“Escutando o Cidadão: Diálogos com Vítimas de Delitos”, do MPDFT), busca-se contribuir, através 

do trabalho a ser desenvolvido por equipe multidisciplinar capacitada, para a melhor atenção 

integral às vítimas de crimes, favorecendo os direitos à informação, à participação, à demanda por 

reparação dos danos e à proteção, mediante o atendimento em ambiente adequado para vítimas e 

familiares de vítimas de crimes no estado do Rio de Janeiro.  

Trata-se de projeto a ser desenvolvido para o atendimento qualificado às vítimas de crimes, 

diretas ou indiretas (familiares de vítimas), proporcionando-lhes a participação em grupos de 

diálogos, com a possibilidade de participação em tempo parcial do órgão de execução com 

atribuição, facilitados por equipe multidisciplinar de apoio às vítimas.  

A equipe multidisciplinar do NAV/MPRJ conta com profissionais capacitados em 

comunicação não violenta, em mediação de conflitos e facilitação restaurativa, em psicologia, em 

assistência social e em direito, para assegurar a legalidade dos encontros e a clareza das 

informações fornecidas e obtidas acerca da tramitação de procedimentos e processos, dos direitos 

materiais e processuais das vítimas, do ambiente forense, do papel do Ministério Público e demais 

atores do sistema de justiça, bem como para facilitar o acesso ao órgão de execução para 

atendimento, quando solicitado, com enfoque na busca de efetividade dos direitos das vítimas, em 

sua dupla perspectiva:  

▪ de um lado, atuando para a melhoria da qualidade de vida e de saúde do cidadão que se 

encontra na situação de vítima de crime (direta ou indireta), sujeito de direitos que corre 

risco de revitimização, pela desinformação sobre seus próprios direitos, ao colaborar (ou 

poder ser chamado a colaborar) com procedimento investigatório ou processo judicial;  

▪ de outro, em interlocução proposta com os órgãos de execução e Centros de Apoio 

Operacional, para a melhoria da qualidade das investigações e processos – exigência ínsita 

 
1 Especialmente: assegurar a tutela dos direitos humanos; assegurar a tutela dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes; idosos, incapazes, e pessoas com deficiência na sua transversalidade; ampliar o combate à criminalidade 

violenta, em especial contra a mulher e demais questões de gênero; velar pela defesa dos direitos sociais fundamentais, 

à educação, à saúde, à assistência social e à segurança pública. 
2 Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o Programa “Escutando o Cidadão: Diálogos com Vítimas de Delitos”, do MPDFT, 

e o “Projeto Vítimas”, do MPRS. 
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ao respeito de direitos das vítimas de participação e de duração razoável dos processos – , 

a partir do melhor atendimento às vítimas e seus familiares, favorecendo a credibilidade na 

atuação do Ministério Público em atenção integral às vítimas e o empoderamento das 

vítimas para o exercício da cidadania, cientes de seus direitos e da importância de sua 

colaboração. 

 

A infração penal gera a chamada vitimização primária, com impactos para as vítimas de 

crimes,  de ordem material, psicológica ou moral, podendo comprometer o desenvolvimento 

individual sadio e o aspecto relacional das pessoas vitimadas e de seus familiares, de modo ainda 

mais grave quando se trata de vítima criança ou adolescente, ou que apresente outra condição 

antecedente de vulnerabilidade, como pessoas idosas, com deficiência, ou pessoas que tenham 

sofrido qualquer forma de discriminação em razão de gênero, cor, raça ou etnia.  

Além disso, a partir da ocorrência da infração penal, geradora da vitimização primária, há 

todo um trajeto a ser percorrido pela vítima, seja em procedimentos extrajudiciais ou judiciais.  

Esse percurso, no qual a vítima é instada a se relacionar com profissionais de diferentes 

áreas – da Saúde, da Polícia, Promotores de Justiça, Juízes, Advogados ou Defensores do 

acusado, além de servidores em geral –, e até mesmo, eventualmente, a se defrontar com o próprio 

autor da infração penal (ainda que deva ser prevenido o contato), podendo gerar uma nova vivência 

do evento traumático, um novo evento traumático ou a revitimização, no qual se insere a 

denominada vitimização institucional ou vitimização secundária, que deve ser evitada. 

Todo profissional que tenha contato com a vítima de uma infração penal deve levar em 

consideração as necessidades e interesses da vítima, como sujeito de direitos, e a 

imprescindibilidade de adoção de mecanismos que assegurem a sua atenção integral, que 

favoreçam a redução dos danos e abreviem o seu percurso para a célere reparação. 

Nesse contexto, a revitimização deve ser prevenida e devem ser implementados meios de 

ação que abreviem o percurso da vítima para o restabelecimento de seus direitos violados, 

superação dos impactos sofridos em decorrência da infração penal e que promovam a sua 

capacidade de readaptação, recuperação do equilíbrio emocional e da convivência familiar/social. 

 Em que pese a necessidade de aperfeiçoamento contínuo de normas que assegurem os 

direitos das vítimas, reconhecidos progressivamente nos cenários internacional e nacional, a 
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atenção às vítimas, o seu tratamento como sujeito de direitos e a garantia de seus direitos 

consubstanciam exigências convencionais e constitucionais de atuação do Ministério Público no 

século XXI, que deve contar com meios adequados para a sua consecução.  

Por meio do canal de acesso do NAV/MPRJ, a vítima poderá dispor de informações sobre 

os direitos das vítimas e sobre a importância de sua participação nos casos que a envolvam, ser 

escutada, ter acesso, mediante encaminhamento, a serviços de apoio e proteção, ouvido o órgão 

de execução com atribuição. De igual modo, o plano de trabalho do NAV/MPRJ tende propiciar às 

vítimas a autoproteção contra a revitimização, a partir da compreensão do sistema de justiça e de 

seu papel no processo, da função do Ministério Público e demais instituições envolvidas, mediante 

o esclarecimento de dúvidas, bem como a facilitação de acesso ao órgão de execução com 

atribuição, e simultaneamente de atendimento às suas demandas de informação ou de documentos 

das vítimas, com maior probabilidade de participação espontânea das vítimas na investigação e/ou 

no processo e de exercício de seus direitos à cidadania. 

 O presente projeto poderá, conforme as informações sobre cada caso e a avaliação da 

equipe multidisciplinar do NAV-CDV/MPRJ, contar com a solicitação de articulação com a 

Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, nas demandas 

em que se mostrar necessário. 

 O projeto tem como postulados:  

1. Garantia de direitos, devendo ser adotadas as medidas que facilitem o percurso das vítimas: 

as vítimas têm direitos à informação, à participação nas investigações, processos e em 

soluções consensuais legalmente previstas, à proteção, à reparação dos danos sofridos 

(em sentido amplo, e não somente patrimonial), ao apoio e atenção em saúde e 

psicossocial, bem como à assistência jurídica (a ser prestada por profissionais inscritos na 

OAB ou da Defensoria Pública), quando assim o desejarem.  

Conforme o caso, a vítima será encaminhada ao serviço especializado para o atendimento 

de suas necessidades, após entrevista/atendimento pela equipe multidisciplinar.    

2. Voluntariedade: A adesão ao atendimento pela equipe do NAV e a participação da vítima 

em grupos de diálogos é voluntária, mediante o comparecimento espontâneo ou 

atendimento a convite, quando encaminhada por terceiro (p. ex., por um órgão de execução 

ou Centro de Apoio Operacional).  Pode ser reconsiderada a qualquer tempo. 
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3. Participação ativa: Será adotada metodologia que, considerando as circunstâncias do caso 

e a situação pessoal da vítima (direta ou indireta), favoreça a sua participação.  

Nos grupos de diálogos, poderão ser desenvolvidos temas, organizados em atenção aos 

direitos, interesses e necessidades das vítimas (diretas e/ou indiretas, conforme o caso), 

além da livre expressão dos envolvidos, como: impactos ou consequências individuais e 

sociais do crime; dificuldades e necessidades das vítimas; direito à reparação; memória das 

vítimas no processo; formas de participação das vítimas nos procedimentos de apuração 

de crimes e de atos infracionais ou processos judiciais; mecanismos de solução consensual; 

conhecimento do sistema de justiça penal e do ambiente forense.  

Em todos os grupos será reservado tempo inicial para livre expressão e escuta ativa (tema 

livre), passando-se, consoante o interesse dos participantes, a tema(s) específico(s), sem 

prejuízo do direito à livre expressão ao longo de cada encontro, sob a facilitação de 

membro(s) da equipe multidisciplinar responsável(is) pelas atividades desenvolvidas no 

grupo.   

O órgão de execução com atribuição será chamado a participar, em ambiente adequado 

para o cumprimento do dever de atendimento e de informação do Ministério Público para 

com o cidadão (art. 32, II, da Lei nº 8625/1993 e art. 43, II, da LC nº 106/2003), ou poderá 

solicitar a organização de grupo de diálogo com vítimas de crimes, conforme as demandas 

de atendimentos e de informações dirigidas pelos cidadãos às Promotorias de Justiça, com 

tempo reservado para a sua participação, considerando o caráter multidisciplinar, 

informativo e restaurativo dos encontros, em atenção às necessidades das vítimas e seus 

familiares, propiciando  

4. Confidencialidade: as informações sobre os casos atendidos pelo NAV/MPRJ e a 

qualificação das vítimas devem ser mantidas em sigilo, não podendo a referência a qualquer 

caso identificar as vítimas ou familiares envolvidos, exceto quando autorizado pelos 

próprios. 

Exceções à confidencialidade:  

a) Os nomes das pessoas atendidas, em caso de investigação ou processo em curso, serão 

indicados aos órgãos de execução, de modo a assegurar a interação entre a atividade-meio 

e a atividade-fim, possibilitando a formulação de eventuais demandas pelos órgãos de 

execução, relacionadas ao dever de instruir os procedimentos investigatórios e processos 
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judiciais,  bem como o de atendimento a todo cidadão que o solicite, diante do disposto no 

art. 32, II, da Lei nº 8625/1993 e no art. 43, II, da LC nº 106/2003. 

b) Em caso de vítimas encaminhadas ao NAV/MPRJ diretamente pelo órgão de execução, 

com solicitação de atualização de endereço, documento ou informação relevante para 

instrução de procedimento ou processo, formulada por Promotoria de Justiça com 

atribuição, as vítimas serão informadas da finalidade do atendimento e será observada a 

sua adesão, para fins, também, de instrução de procedimento ou processo, sem prejuízo 

de seu encaminhamento à rede de proteção, saúde e atenção psicossocial, conforme o 

caso. Na hipótese, poderá ser facilitado o acesso da vítima ao órgão de execução para 

atendimento direto, sempre que solicitado pela vítima ou pela Promotoria de justiça, ou que 

verificada a necessidade em razão de eventuais dúvidas suscitadas pelas vítimas que 

extrapolem a esfera de conhecimento da tramitação processual pela equipe multidisciplinar.  

c) Em caso de vítimas não encaminhadas ao NAV/MPRJ diretamente pelo órgão de 

execução, proceder-se-á à informação sobre a realização do atendimento à vítima e à 

facilitação de um canal de acesso a atendimento direto pelo membro do Ministério Público 

encarregado da investigação ou do processo, quando solicitado, podendo, em qualquer 

caso, ser enviada síntese informativa do atendimento ao órgão de execução, com a 

concordância da vítima.   

d) Poderão ser referenciados os casos para fins de estudos ou estatísticas, com omissão 

da qualificação das pessoas envolvidas, visando ao aperfeiçoamento da atividade-meio e 

da função de garantia de direitos das vítimas pelo Ministério Público. 

5. Enfoque restaurativo centrado nas vítimas: a adoção da proposta de diálogos com vítimas 

de crimes constitui medida tendente a reduzir os danos já sofridos com a infração penal e a 

evitar a ocorrência de vitimização secundária (no percurso das vítimas após o crime, frente 

aos diferentes membros e servidores de órgãos públicos ou privados com os quais possa 

vir a ter contato no curso das investigações ou do processo), juntamente com outras 

medidas a serem adotadas para a sensibilização e capacitação de servidores e membros 

em vitimologia e direitos das vítimas. 

 

1. OBJETIVOS 

➢ promover espaços seguros e qualificados de fala e escuta, o intercâmbio de 

experiências e informações, preservando a confidencialidade e facilitando o percurso 
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de vítimas de infrações penais (ou atos infracionais análogos a crimes), a partir da livre 

vontade informada, para o processo de ressignificação da situação de vitimização e de 

episódios traumáticos, favorecendo a autonomia, a autoestima, a (re)construção de 

vínculos sociais e de suporte, e a sua participação ativa; 

➢ facilitar o acesso a informações, apoio e fortalecimento pessoal das vítimas para lidarem 

com as questões posteriores ao crime ou ato infracional, especialmente as relativas a 

seus direitos e deveres nas fases de investigação ou apuração dos fatos, do processo 

ou da execução, sempre que manifestarem interesse, de modo a favorecer a sua 

capacidade de solução de eventuais dificuldades e evitar a revitimização ou vitimização 

institucional, propiciando melhores condições para que os interesses e considerações 

das vítimas possam ser levados em conta pelo Ministério Público e demais atores do 

sistema de justiça criminal. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O crime afeta as vítimas de formas variadas. As experiências traumáticas advindas do crime 

podem ser muito intensas, afetando todas as áreas da vida. Howard Zehr cita o exemplo do elevado 

índice de divórcios entre os pais de crianças assassinadas, em parte porque os parceiros vivenciam 

a perda de formas diferentes, muitos deles se culpabilizam, e essas diferenças, se não identificadas 

e compreendidas, podem afastar as pessoas e criar situações de conflitos intrafamiliares e de cada 

membro em suas relações com o exterior. 

A disponibilização de espaços de fala e escuta, contando com profissionais do Ministério 

Público capacitados para o desenvolvimento de processos de facilitação de grupos de diálogos, 

com enfoque restaurativo centrado nas vítimas, considerando os seus interesses e as suas 

necessidades em decorrência da infração penal sofrida, se alinha ao novo paradigma de atenção 

integral às vítimas da criminalidade, aqui consideradas tanto as vítimas diretas como as indiretas. 

A iniciativa se propõe ao emprego de metodologias adequadas a cada caso e a seus 

participantes, e se mostra recurso potencialmente apto a atender a necessidades recorrentes de 

espaços de fala e escuta ativa por parte das vítimas de crimes e seus familiares, de modo a 

expressarem seus interesses e necessidades,  as consequências dos crimes e dificuldades do 

percurso vivenciadas, além de constituir forma de facilitar a sua compreensão sobre o papel do 
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Ministério Público, o tempo das investigações e dos processos, o ambiente forense e, sobretudo, 

facilitar o seu acesso a informações – conforme as informações e solicitações que venham 

oportunamente a surgir nos grupos – sobre a tramitação das investigações ou ações penais e os 

direitos das vítimas, enquanto direitos dignos de tutela pelo Ministério Público, titular da ação penal 

e da ação socioeducativa. 

Importante ressaltar que não se trata de espaço terapêutico, mas de um ambiente 

favorecedor da facilitação do percurso da vítima para o acesso à informação sobre seus direitos 

materiais e processuais, a tramitação do procedimento ou processo, a mecanismos de participação 

e à rede de proteção e de assistência, como sujeitos de direitos, conforme seus interesses e 

necessidades, considerando a vitimização primária e a possibilidade de ser evitada a vitimização 

secundária pelo adequado atendimento e escuta por equipe multidisciplinar. 

Desenvolvido de modo complementar e paralelo ao sistema de justiça, em atenção aos 

direitos das vítimas a um tratamento digno, à informação, à participação, à reparação, a 

mecanismos de solução consensual e à orientação acerca dos serviços de apoio, proteção e 

assistência (médica, jurídica, psicossocial e previdenciário disponíveis), o projeto tende a contribuir 

para a função de garantia de direitos conferida constitucionalmente ao Ministério Público. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Os grupos de diálogos serão desenvolvidos pelo Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV), por 

meio da equipe multidisciplinar vinculada à Coordenadoria de Promoção aos Direitos das Vítimas, 

no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CDV/MPRJ), podendo ser 

estruturados por meio de ações integradas com a Coordenadoria de Mediação, Métodos 

Autocompositivos e Sistema Restaurativo (CEMEAR). 

Os grupos de diálogos temáticos poderão ser estruturados conforme as modalidades 

descritas nos itens 3.1 a 3.3, infra, com as seguintes formas de acesso: 

▪ Demanda espontânea – as vítimas (ou seus familiares) poderão procurar diretamente o 

Núcleo de Apoio às Vítimas – NAV/MPRJ para a participação nos grupos de diálogos, 
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devendo os órgãos de execução com atribuição ser informados sobre a demanda e o 

interesse das vítimas; 

▪ Encaminhamento por órgão interno ou externo – as vítimas poderão ser encaminhadas ao 

NAV/MPRJ por Procurador(a) de Justiça ou Promotor(a) de Justiça, por outro órgão interno 

ou por órgãos públicos externos, organização não governamental ou instituição privada, 

para a participação nos grupos de diálogos, devendo os órgãos de execução com atribuição 

ser informados sobre a demanda e o interesse das vítimas; 

▪ Busca ativa – apresentação dos grupos de diálogos para vítimas que forem encaminhadas 

ou cheguem espontaneamente ao NAV/MPRJ para outros fins, devendo ser perguntado se 

têm interesse em participar de grupos de diálogos com vítimas ou familiares de vítimas de 

crimes, quando vislumbrada a possibilidade de a inserção no grupo contribuir de modo 

positivo para o percurso e o restabelecimento da vítima após o crime, considerando o caso 

concreto e, em particular, o estado da vítima quanto aos impactos da vitimização. Em caso 

de dúvida sobre a oportunidade do convite para participação, deverá ser dirimida pelo(a) 

psicólogo(a) em articulação com a facilitadora restaurativa da equipe do NAV. 

Havendo dúvida sobre a atribuição da equipe multidisciplinar do NAV para atuar, a demanda 

será analisada e decidida pela Coordenação da CDV/MPRJ.  

Em qualquer caso de acesso, os órgãos de execução com atribuição devem ser informados 

sobre o interesse de participação das vítimas e convidados a participar. 

As demandas serão recebidas pela Coordenação e direcionadas aos membros da equipe 

multidisciplinar, conforme a sua pertinência, observando-se os seguintes passos: 

▪ As vítimas serão inicialmente acolhidas individualmente e, dentre outras ações possíveis 

(cf. Res. GPGJ nº 2.419/2021, art. 5º), serão informadas de seu direito de participação em 

grupos de diálogos com vítimas diretas ou indiretas de crimes.  

▪ Em caso de aceitação, será agendada data para início da participação no grupo pertinente, 

que será precedida de entrevista individual com a facilitadora ou com outro membro da 

equipe multidisciplinar do Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV), conforme o caso. 
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3.1 Grupos de diálogos com vítimas de crimes violentos não letais  

Os grupos de diálogos temáticos serão estruturados para a participação de vítimas conforme a 

modalidade de crimes (ou atos infracionais análogos a crimes), como: grupo de diálogo com vítimas 

de crimes patrimoniais violentos não letais (roubo, extorsão mediante sequestro, etc.), grupo de 

diálogos com vítimas de violência sexual (devem ser maiores de 18 anos ou familiares de 

criança/adolescente vítima, considerando o sistema de garantias de direitos de crianças vítimas). 

Os encontros poderão ser semanais ou quinzenais, com duração de aproximadamente 2h e grupos 

de até 10 (dez) pessoas. 

 

3.2 Grupos de diálogos com familiares de vítimas de crimes de letalidade violenta 

Os crimes de letalidade violenta (como o homicídio, o feminicídio e o latrocínio) impactam, de 

formas distintas, os familiares e demais pessoas da relação próxima com a vítima, de modo que, 

por vezes, desencadeiam outros conflitos interpessoais que podem afetar, além de aspectos 

psicossociais de cada uma das vítimas indiretas, a própria estrutura familiar, demandando especial 

atenção. Impactam, ainda, o entorno social da vítima direta e de seus familiares, e, muitas vezes, 

a sociedade como um todo, quando a violência de que resultou a morte se torna publicamente 

conhecida. 

Assim, para os familiares de mesma vítima será organizado grupo de diálogo fechado, denominado 

“grupo intrafamiliar”, voltado para os familiares e outras pessoas da relação da vítima do crime 

letal, impactadas pelo crime. 

Poderá ser realizada entrevista individualizada inicial, para fins de mapeamento, escolha da melhor 

metodologia para o caso concreto e estruturação do grupo. 

Poderão ser realizados até quatro encontros com o mesmo “grupo intrafamiliar” que, desejando, 

poderá seguir em grupo de encontro temático aberto à participação de outras vítimas, conforme a 

demanda. 
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3.3. GRUPOS DE DIÁLOGOS COM VÍTIMAS ESPECIALMENTE VULNERÁVEIS 

Poderão, conforme a demanda, ser organizados grupos, em separado, com vítimas especialmente 

vulneráveis, como mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, idosos ou pessoas com 

deficiências, familiares de crianças ou adolescentes vítimas.  

Relativamente a cada um desses grupos, serão observadas as normas específicas de proteção e 

de garantia de direitos, bem como será promovida a interlocução com os Centros de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça respectivas, com atuação afeta às categorias de pessoas 

especialmente vulneráveis, como acima mencionado. 

 

4. FLUXO 

a) Encaminhamento pelas Promotorias de Justiça (PJ) ao NAV/MPRJ das vítimas de crimes 

violentos não letais (roubo, extorsão mediante sequestro, dentre outros, conforme a 

demanda) e de familiares de vítimas de crimes de letalidade violenta (homicídio, feminicídio, 

latrocínio), através do preenchimento de formulário simples, com número do processo ou 

procedimento, informações que possibilitem o contato com a vítima (direta ou indireta), 

preferencialmente por telefone ou outro meio virtual, e informações sobre o objetivo do 

encaminhamento (necessário franquear acesso ao processo ou encaminhar cópia 

digitalizada, caso o PJ não participe dos encontros com o grupo). Na hipótese, deverão ser 

encaminhados os dados dos familiares das vítimas pelo órgão solicitante e, de modo 

complementar, poderão ser realizadas diligências pela equipe multidisciplinar do 

NAV/MPRJ, visando à obtenção de dados de contato atualizados da vítima para convidá-la 

a participar; 

b) Encaminhamento dos familiares das vítimas de crimes de letalidade violenta (como o 

homicídio, o feminicídio e o latrocínio), por entidades ou órgãos públicos, ONGs ou 

Instituições Privadas ao NAV/MPRJ, através do preenchimento de formulário simples, com 

informações que possibilitem o contato com a vítima indireta, por telefone ou outro meio 

virtual, síntese do caso e documentos pertinentes, bem como informações sobre o objetivo 

do encaminhamento. Na hipótese de demanda externa, deve ser demanda espontânea, de 

modo que deverão ser encaminhados os dados de contato dos familiares pelo órgão externo 
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solicitante ou realizada diretamente a demanda espontânea de atendimento por meio de 

contato voluntário do familiar da vítima com a equipe do NAV, cujos dados se entram 

disponibilizados publicamente e divulgados periodicamente em redes sociais;  

c) Recebido o formulário pelo NAV/MPRJ, proceder-se-á: (i) ao registro de entrada (SEI) e 

demais procedimentos administrativos de controle interno; (ii) ao contato com a vítima; (iii) 

registro das informações do primeiro contato em formulário próprio, dele fazendo constar 

agendamento de entrevista ou, conforme o caso, de data para a primeira participação no 

grupo pertinente (poderão ser realizados na modalidade virtual, enquanto perdurarem as 

medidas de enfrentamento à pandemia);  

d) Realização de mapeamento, acolhimento, fornecimento de informações, inclusive sobre a 

possibilidade de participação nos grupos de vítimas diretas ou indiretas, de acordo com a 

pertinência, verificando a necessidade de outros suportes ou encaminhamentos à rede de 

assistência e de proteção, conforme o caso; 

e) Envio de feedback ao solicitante (via SEI e, em caso de solicitação, também via e-mail), 

informando sobre o atendimento da demanda, as ações e/ou encaminhamentos realizados 

e eventuais resultados, preservando-se o sigilo, no que couber. 
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FLUXO DE ENTRADA PARA GRUPOS DE DIÁLOGOS (E ENCONTROS TEMÁTICOS)  

COM VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS   

O fluxograma abaixo se adequa às situações de encaminhamento pela Promotoria de Justiça e por outros 

órgãos, organizações ou instituições, conforme indicado no item 3 supra, sempre respeitada a autonomia 

de vontade da vítima direta ou indireta ou familiar e o seu consentimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PJ encaminha vítima 

para o NAV  

 

PJ encaminha vítima 

para participação 

nos grupos de 

diálogos temáticos 

com vítimas de 

crimes violentos 

violentos 

PJ encaminha vítima 

para participação em 

grupo intrafamiliar ou 

em grupo de 

familiares de vítimas  

 

No 1º contato com a equipe do 

NAV, além das providências 

necessárias ao atendimento da 

demanda do solicitante, a vítima 

é informada sobre seus direitos, 

dentre eles, o  direito de 

participação em grupos de 

diálogos temáticos com vítimas 

de crimes ou com familiares de 

vítimas, conforme o caso 

Entrevista individual 

com a facilitadora ou 

outro membro da 

equipe técnica  

 

Início da 

participação no 

grupo  

 

Segue com outros 

encaminhamentos 

eventualmente  

necessários 

(atendimento à 

demanda da PJ ou 

da vítima, p. ex., 

rede de atenção 

em saúde, de 

atenção 

psicossocial, para 

órgão de 

assistência 

jurídica, cf. o caso) 

Encaminhada para 

entrevista individual 

com a facilitadora ou 

outro membro da 

equipe 

multidisciplinar, ou 

para participação no 

grupo, conforme o 

caso    

Verifica-se a 

necessidade de 

outros 

encaminhamentos 

 

Aceitou? 
Aceitou? 

SIM NÃO 
NÃO SIM 

Início da 

participação no 

grupo  
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