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Promotoria

Curitiba - Promotoria de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos

Procedimento PRO-MP
(PA instaurado para
registro e
0046.16.036381-1
acompanhamento do
Plano Setorial de Ação)
Membro responsável

TARCILA SANTOS TEIXEIRA

Informe o tipo da
iniciativa que será
cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa

Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos policiais
instaurados antes de 31/12/2011

Descreva em qual
município a iniciativa
será desenvolvida

Curitiba

Meta

Encerramento de 100% dos inquéritos policiais instaurados antes de 31/12/2011.

Procedimento PRO-MP
(Informe o número do
procedimento
0046.16.036383-7
instaurado para
acompanhamento ou
execução da iniciativa)
Procedimento PRO-MP
regional (Informe o
número do
procedimento
instaurado para registro
do Plano Regional de

Ação)
Deseja cadastrar mais
alguma iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

Criação do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de
Crime.

Objetivo

Dar atendimento integral e multidisciplinar à criança e ao adolescente vítimas de
crime, inclusive com criação de fluxos entre os vários órgãos atuantes na área,
principalmente com as Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude,
criando mecanismos que evitem a revitimização, com abordagens concentradas
que não visem apenas a exploração da palavra da vítima como meio de prova na
persecução criminal, mas também a oferta de atendimento profissional
especializado com vistas a elaboração dos fatos e superação dos traumas. Neste
Centro, pretende-se alcançar a reunião dos órgãos responsáveis pela persecução
e integrantes do sistema de garantias, sendo o Judiciário, o Ministério Público, a
Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia especializada - NUCRIA, o Conselho
Tutelar e o Instituto Médico Legal, com estrutura voltada a atender com
excelência os interesses destas vítimas, que já passaram por situação de violação
a evidenciar a falha do Estado, da família e da sociedade como um todo.

Área de Atuação

Criança e Adolescente

Palavra Chave

Atendimento às vítimas de crime

Meta

Dar atendimento integral e multidisciplinar à todas as crianças e adolescentes
vítimas de crime.

Procedimento PRO-MP
(Informe o número do
procedimento
0046.16.036387-8
instaurado para
acompanhamento ou
execução da iniciativa)
Procedimento PRO-MP
regional (Informe o
número do
procedimento
instaurado para registro
do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais
alguma iniciativa?

Não. Finalizar e imprimir este questionário.

