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Nome do Participante 
 
ROSÂNGELA GASPARI 
 
Cargo 
 
Procuradora de Justiça 
 
Email Institucional 
 
gaspari@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(41) 3250-4083 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Tibagi, 779, sala 806 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80045-090 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
NÚCLEO DE APOIO À VÍTIMA DE ESTUPRO – NAVES 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
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implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

●  Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

●  Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
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Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Sabe-se da necessidade de ser revisto o papel da vítima no sistema jurídico-penal, 
colocando-a não apenas como meio de prova, ou agente passivo sobre o qual recai 
o delito, mas como protagonista de uma resposta que deve, em especial, 
satisfazer suas necessidades. 
Com essa perspectiva, surge a necessidade premente de uma maior tutela da 
vítima de estupro, crime que sempre deixa graves consequências, seja em razão 
de ferimentos físicos decorrentes da violência empregada, seja em virtude das 
constantes sequelas emocionais decorrentes de tão grave violação à sua dignidade 
sexual. 
Há uma lacuna no que se refere ao atendimento individualizado das vítimas de 
estupro, sendo necessário apoiar, de forma mais próxima, àquelas que não estão 
abrangidas pelas áreas especializadas (tal como a infância e a juventude, e 
àquelas vítimas que sofreram abuso em âmbito doméstico e familiar), propiciando-
lhes atendimento personalizado no âmbito do Ministério Público, órgão que detém 
a titularidade exclusiva para a persecução penal (em juízo) do autor do crime 
previsto no art. 213, do Código Penal.Nesse sentido, o Núcleo se constitui em 
avanço para alicerçar um possível reequilíbrio emocional daquela vítima que foi 
atingida em sua dignidade sexual, bem jurídico que permeia a própria integridade 
psicológica do ser humano (e, notadamente, da mulher). 
Em síntese, pretendeu-se implantar uma unidade ministerial para promover a 
proteção e o apoio às vítimas de delitos de estupro, na cidade de Curitiba, através 
de atendimento personalizado, consistente em apoio emocional, jurídico e 
psicológico, sempre de forma individualizada, gratuita e sigilosa.  
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
De forma resumida, a ação do Núcleo vai viabilizar, inicialmente:  
a) Promover a proteção e o apoio às vítimas de delitos de estupro, através de 
atendimento personalizado, consistente em apoio emocional, jurídico e psicológico; 
 
b) Imprimir celeridade à persecução penal dos crimes de estupro, através do 
acompanhamento, quando necessário, da tramitação dos respectivos inquéritos 
policiais na Capital, buscando soluções, junto com a autoridade policial, para 
superar eventuais obstáculos que dificultem a conclusão das investigações; 
 
c) Centralizar o oferecimento de denúncias por um único agente ministerial no 
Foro Central da Comarca de Curitiba, assegurando a unificação de análise dos 
casos concretos e buscando, com isso, a identificação das regiões com maior 
incidência da prática de estupro, além do mapeamento do modus operandi 
empregado, que poderá servir como indicativo para medidas preventivas 
(orientação à população) e repressivas (identificação de autores de estupro ainda 
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não identificados em inquéritos em andamento); 
  
d) Promover a realização de programas, projetos, congressos e demais ações que 
informem e sensibilizem a ação da opinião pública sobre a importância do tema; 
 
e) Estabelecer contatos com organismos locais e colaborar com as medidas 
realizadas, visando uma atuação conjunta e multidisciplinar; 
 
f) Reduzir as possibilidades de nova vitimização, decorrente de informações que 
evitem as práticas de novas violências; 
 
g) Estruturar dados empíricos acerca dos processos em andamento, denúncias 
efetuadas, inquéritos em andamento, arquivados, que se relacionem, de uma 
forma geral (e não apenas no âmbito da violência doméstica), aos crimes de 
estupro. Isso porque, sabe-se que a Recomendação nº 1, de 2008, da 
Corregedoria-Geral do MPPR, em consonância com o art. 26, inciso III, da Lei 
Maria da Penha, recomendou cada Promotoria a registrar, em livro próprio, apenas 
os dados sobre violência doméstica contra a mulher.  
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Maior celeridade à persecução penal (e, como resultado, à resposta estatal que 
deve ser dada para a vítima do ilícito), bem como restaurar, na vítima, o 
sentimento de justiça que lhe fora retirado. Fazer com que exista o 
empoderamento/fortalecimento da vítima após a ofensa sofrida. 
Fortalecimento da relação entre o Ministério Público e a comunidade local, diante 
de sua atuação personalizada nas vítimas de estupro. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Para garantir apoio integral à vítima, torna-se necessária a articulação 
multidisciplinar entre as áreas psicológica e jurídica. Para tanto, pretende-se que o 
núcleo seja composto por:  
a) 01 Procurador de Justiça (Coordenador);  
b) 01 Promotor de Justiça (execução);  
c) 01 Assessor Jurídico; d) 01 Psicólogo;  
e) Estagiários de psicologia e de direito.  
O Núcleo está atualmente na subsede da Tibagi, utilizando quatro salas, sendo 
uma delas utilizada para reuniões. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Os riscos que podem ser identificados são os seguintes: 
a) Falta de adesão das vítimas ao tratamento psicoterapêutico ofertado; 
b) Deficiência ou falta de cooperação no encaminhamento das vítimas ao Núcleo 
pelos órgãos responsáveis pelo atendimento inicial (Delegacias de Polícias, 
Hospitais, Instituto Médico Legal) 
c) Dificuldade na definição das estatísticas oficiais, em razão da eventual ausência 
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de cooperação dos órgãos responsáveis pelo levantamento dos dados (Delegacias, 
Tribunal de Justiça, IML, Polícia Militar) 
 
 


