
Como estruturar o atendimento
a crianças e adolescentes vítimas de violência?

Metodologia:

Ação 1)  Reunir  nos  fóruns  locais,  todo  o  Sistema  de  Justiça  nas  comarcas  a  fim  de  que,
preferencialmente, assistam juntos essa articulação política e teórica para, a partir daí, construir
coletivamente  um sistema alinhado tanto  em termos da escuta especializada,  do depoimento
especial e a organização de toda a rede de proteção e atendimento à crianças e adolescentes
vítimas  e/ou  testemunhas  de  violência,  levando  em  conta  as  especificidades  de  cada
município/comarca.

Ação 2)  Disponibilização de questionário eletrônico para ser respondido coletivamente a fim de
que se estabeleça padrões e diretrizes na implementação da lei, primeiro no sistema de justiça e
posteriormente contribuindo para que os municípios tenham parâmetros para desenvolver seus
fluxos, em parceria com os demais atores da rede de proteção e atendimento. Essas respostas
irão também subsidiar a construção das próximas ações, com data ainda a definir.

Atenção: Sugerimos, se possível, ainda no período da tarde, que todos deem continuidade ao
trabalho com o preenchimento do questionário e o estabelecimento de diretrizes de acordo com as
especificidades de cada município.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O QUESTIONÁRIO

Ação 3)  Gravação  e  transmissão  de  vídeos  com  conteúdos  teóricos  sobre  o  tema  e  com
experiências municipais exitosas.

Ação 4)  Divisão  do  Estado  em  macrorregiões,  com  capacitação  presencial  e  a  distância,
estabelecendo  diretrizes  mínimas  para  atuação  dos  municípios  na  implementação  da  Lei,  na
articulação de fluxo interno e externo, na construção dos fluxos necessários para recebimento e
monitoramento  de  denúncias,  e  no  aprimoramento  da  articulação  da  rede  de  proteção  e  de
atendimento.

Questionário:
 O questionário deverá, preferencialmente, ser respondido de forma coletiva.

 Um resumo do questionário, para discussão prévia, poderá ser obtido no link:
http://www.crianca.mppr.mp.br/.../workshop_depoimento_especial_2019_resumo_questionario.pdf

 Para envio das respostas deve-se utilizar o formulário on-line, com acesso em:
https://forms.gle/tAKtHTRJLzdHMKYV8

 Dúvidas poderão ser dirimidas com a psicóloga Elaine Sartori - CAOPCAE/MPPR, pelo 
telefone (41) 3250-4710 ou pelo e-mail elainebs@mppr.mp.br.

CLIQUE AQUI PARA ENVIAR O QUESTIONÁRIO
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