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Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Requião Filho em: 03/12/2020 10:06.

3
2
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Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Requião Filho em: 03/12/2020 10:06.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
GAB DEP REQUIÃO FILHO
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

03/12/2020 10:06

DESPACHO
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso sexual e moral
na Policia Militar feminina.

Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Requião Filho em: 03/12/2020 10:06.
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POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO-GERAL
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

03/12/2020 17:18

DESPACHO
De ordem, encaminhe-se ao Estado-Maior para conhecimento e
providências necessárias.

Curitiba, 3 de dezembro de 2020.

Cap. QOPM Daniel Piculski,
Secretário do Gabinete do Comando-Geral.

Assinado por: Cap. Qopm Daniel Piculski em 04/12/2020 07:30. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Sd Qpm 1-0 Vanessa Quareli Azevedo em: 03/12/2020 17:18.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: ad90dafba139743ad12b70b39234f9e3.
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Documento: DESPACHO_2.pdf.
Assinado por: Cap. Qopm Daniel Piculski em 04/12/2020 07:30.
Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Sd Qpm 1-0 Vanessa Quareli Azevedo em: 03/12/2020 17:18.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
ad90dafba139743ad12b70b39234f9e3.
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POLÍCIA MILITAR - ESTADO MAIOR
CHEFIA DO ESTADO-MAIOR
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

04/12/2020 08:43

DESPACHO
De ordem, encaminhe-se à Corregedoria-Geral da PMPR, para
conhecimento e manifestação.
PO
Maj. QOPM Carlos Alberto Rocha,
Adj. ao Chefe do Estado-Maior.

Assinado por: 1° Ten. Qopm Marcelus Nuevo Miguel em 04/12/2020 09:44. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Sd. Qpm 1-0 Gilvana Woinarski Iancoscky em:
04/12/2020 08:43. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 7c415a7a4c8a910956210b51ae8f91cc.
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Documento: DESPACHO_3.pdf.
Assinado por: 1° Ten. Qopm Marcelus Nuevo Miguel em 04/12/2020 09:44.
Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Sd. Qpm 1-0 Gilvana Woinarski Iancoscky em: 04/12/2020 08:43.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
7c415a7a4c8a910956210b51ae8f91cc.

8
6

ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
CORREGEDORIA-GERAL
____________________________________________________________________

Ofício nº 1.492/CLIPP

Curitiba, 09 de abril de 2021.

Exmo. Senhor Chefe do Estado-Maior da PMPR:

Em resposta ao E-Protocolo nº 17.144.677-5, através do qual foram solicitadas
informações a respeito dos casos de assédio/abuso sexual ou moral perpetrados por militares
estaduais, ratifico que todos as denúncias, informações, pedidos de providências ou qualquer
documento que relate indícios da prática de crime ou transgressão disciplinar cometidas por
militares estaduais e que chegam a conhecimento desta Corregedoria-Geral são devidamente
apurados. Após consulta ao Sistema de Controle Processual (SISCOGER), através do qual são
mantidos registros de todos os processos e procedimentos administrativos instaurados na
Polícia Militar do Paraná, foram coletados os dados necessários para elaborar a resposta aos
quesitos apresentados, conforme segue:
a. Em relação aos casos de assédio informados no protocolo 16.046.719-3, favor
relacionar os resultados práticos obtidos, números de absolvições, condenações dos
investigados, esclarecendo a medida punitiva imposta, tempo de aplicação da pena e
ressarcimento do dano, caso exista.
Nos termos da resposta elaborada anteriormente, foram informados a respeito da
instauração de dezesseis processos ou procedimentos administrativos relacionados a casos de
assédio/abuso sexual ou moral nos anos de 2018 e 2019. Destes, quatro resultaram em
exclusão da Corporação (em decisão formal administrativa, alguns pendentes de recurso ao
Poder Judiciário), um está em fase de apuração disciplinar, dois consistiram em denúncias
falaciosas (em um deles o reclamante foi responsabilizado e no outro não), dois aguardam
deslinde judicial e os demais foram arquivados por não ter sido configurada infração
administrativa ou penal.

Ao Excelentíssimo Senhor
Cel. QOPM Gelson Marcelo Jahnke,
Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Paraná
Curitiba - PR.
CPFZ

_________________________________________________________________________________________________________________
Rua Joquei Clube, 414 – Prado Velho - CURITIBA-PR - CEP 80215-220 - Fax (041) 3815-1071
FONE: (041) 3815-1050- E-mail: coger-ppa@pm.pr.gov.br

Assinado por: Cel. Qopm Dorian Nunes Cavalheiro em 12/04/2021 13:19. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Cap. Qopm Carolina Pauleto Ferraz Zancan em:
12/04/2021 08:45. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: e5e0c2127e216b46c24a35f6228ad904.
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b. Há casos posteriores ao informado no protocolo acima citado? Favor informar.
Observou-se que, nos anos anteriores, foram informados casos que não tratavam
apenas de situações envolvendo militares estaduais como vítimas, tendo sido incluídas
apurações que versavam sobre abusos praticados contra civis, em dissonância com o foco do
pedido pela ALEP. O levantamento estatístico do ano de 2020 trouxe apenas os casos de
assédio/abuso sexual e moral que teriam sido praticados contra policiais ou bombeiras
militares, constituindo em duas situações.
c. Quais medidas foram adotadas pela PMPR para evitar novos casos de assédio?
Ciente da gravidade e da complexidade do tema, esta Corregedoria-Geral apresentou,
ainda em 2020, uma proposta de minuta de Portaria do Comando-Geral com o objetivo de
“Estabelecer a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual na Polícia
Militar do Paraná”, através do qual será criada a “Comissão de Combate ao Assédio
Moral e Sexual”. Este documento está em fase de análise final e tramita através do EPROTOCOLO nº 17.087.263-0. Pretende-se com tal iniciativa estabelecer ainda maior rigor
sobre questões relacionadas ao tema, promovendo estudos, debates, instruções e capacitações
de militares estaduais, bem como criar mecanismos mais eficientes de denúncia visando
estimular a formalização de registros de casos de assédio ou abuso sexual, aprimorando os já
existentes com banco de dados e fluxo de encaminhamento específicos. Desta maneira, será
possível oferecer ainda mais amparo às vítimas, além de estimular que procurem os canais
oficiais de denúncia e de atendimento psicológico.
d. Há medidas para conscientizar os homens da corporação no combate à violência
contra a mulher? Em caso positivo, favor exemplificar.
Esta Corregedoria-Geral desconhece iniciativas do gênero na Corporação. Apesar
disso, espera-se que palestras, cartilhas, folders e projetos de sensibilização sobre o tema
passarão a ser promovidos de maneira mais efetiva com a entrada em vigor da Portaria do
Comando-Geral mencionada no subitem anterior.
e. Atualmente há Policiais Femininas em programa de proteção?
Considerando que existe a possibilidade de muitas vítimas recorrerem ao serviço de
assistência psicológica da PMPR, mas sem efetivamente realizar uma denúncia para que o
fato seja apurado disciplinarmente por razões diversas (receio de retaliação, vergonha, dentre
outros), e que tanto o controle quanto a prestação do serviço se dá através do SAS/DP
(Serviço de Assistência Social – Diretoria de Pessoal), a COGER não dispõe destes dados.
f. Qual o número de Policiais Femininas, vítima de assédio e/ou violência, que
atualmente recebem amparo psicológico?
Da mesma forma, estas informações são de responsabilidade do SAS/DP (Serviço de
Assistência Social – Diretoria de Pessoal), não dispondo a COGER dos dados solicitados.

Assinado por: Cel. Qopm Dorian Nunes Cavalheiro em 12/04/2021 13:19. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Cap. Qopm Carolina Pauleto Ferraz Zancan em:
12/04/2021 08:45. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: e5e0c2127e216b46c24a35f6228ad904.
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g. A PMPR possui algum programa exclusivo de proteção da mulher?
Além do trabalho realizado pelos militares que trabalham no SAS/DP (Serviço de
Assistência Social – Diretoria de Pessoal) e da iniciativa desta COGER em apresentar a
minuta mencionada acima, no subitem ‘c’, não é de nosso conhecimento a existência de
outros programas.
2. Conforme exposto nos subitens ‘e’, ‘f’ e ‘g’do item anterior, sugere-se que o
presente protocolo seja encaminhado ao Serviço de Assistência Social (SAS), que poderá
colaborar nos assuntos afetos às suas atribuições.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente
Cel. QOPM Dorian Nunes Cavalheiro,
Corregedor-Geral da PMPR.

_________________________________________________________________________________________________________________
Rua Joquei Clube, 414 – Prado Velho - CURITIBA-PR - CEP 80215-220 FONE: (041) 3815-1050 - E-mail: coger-adm@pm.pr.gov.br

Assinado por: Cel. Qopm Dorian Nunes Cavalheiro em 12/04/2021 13:19. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Cap. Qopm Carolina Pauleto Ferraz Zancan em:
12/04/2021 08:45. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: e5e0c2127e216b46c24a35f6228ad904.
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Documento: Ofn1492_2021doCOGERaoCHEMprotocolocrimesexualoumoralrespostadeputado.pdf.
Assinado por: Cel. Qopm Dorian Nunes Cavalheiro em 12/04/2021 13:19.
Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Cap. Qopm Carolina Pauleto Ferraz Zancan em: 12/04/2021 08:45.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
e5e0c2127e216b46c24a35f6228ad904.
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POLÍCIA MILITAR - ESTADO MAIOR
CHEFIA DO ESTADO-MAIOR
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

12/04/2021 16:57

DESPACHO
Encaminhe-se à Diretoria de Pessoal da PMPR, para manifestação,
conforme solicitado pelo Exmo. Sr. Corregedor-Geral no item 2 do Ofício no 1.492
/CLIPP (fls. 8-10).
Assinado eletronicamente
Cel. QOBM Gelson Marcelo Jahnke,
Chefe do Estado-Maior da PMPR.

Assinado por: Cel. Qobm Gelson Marcelo Jahnke em 13/04/2021 12:14. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Maj. Qopm Carlos Alberto Rocha em: 12/04/2021 16:57.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 56aa5842e4a6925ff9d3fb0c31c0f074.
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Documento: DESPACHO_4.pdf.
Assinado por: Cel. Qobm Gelson Marcelo Jahnke em 13/04/2021 12:14.
Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Maj. Qopm Carlos Alberto Rocha em: 12/04/2021 16:57.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
56aa5842e4a6925ff9d3fb0c31c0f074.
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ESTADO DO PARANÁ
POLICIA MILITAR
DIRETORIA DE PESSOAL
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Informação nº E00081/2021
Referência – Protocolo nº 17.144.677-5.
Assunto – Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso sexual e moral
na PMPR.

Informo a Vossa Senhoria que, no tocante ao atendimento biopsicossocial
na PMPR, estes são coordenados pela Seção de Assistência Social da Diretoria de
Pessoal, fundamentado no artigo 16 da Lei 16.575 de 2010 (Lei de Organização
Básica) e artigo 69 decreto 7.339 de 2010 (RISG/PMPR).
Em decorrência destes imperativos, chegou ao conhecimento desta Oficial, o
Protocolo nº 17.144.677-5, de lavra do Exmo. Sr. Deputado Estadual, Maurício
Thadeu de Mello e Silva, o qual solicita informações a respeito dos casos de
assédio/abuso sexual ou moral perpetrados por militares estaduais, assim como
ações adotadas pela PMPR para o combate às eventuais violências vivenciadas
dentro da Corporação por policiais femininas.
Diante do rol de questionamentos elencados no requerimento de
informações, passa-se à explanação dos itens ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘g’, conforme sugestão
do Exmo. Sr. Corregedor-Geral (fls. 10, mov. 6) e determinação do Exmo. Sr. Chefe
do Estado-Maior da PMPR (fls. 11, mov. 7).

c)

Quais medidas foram adotadas pela PMPR para evitar novos

casos de assédio?
Esta Seção de Assistência Social vislumbra a policial e bombeiro militar
feminina como peça imprescindível para mudança dos processos internos e para a
construção de forte cariz positivo e de credibilidade ao conceito da PMPR perante a
coletividade, sendo, indubitavelmente, um dos cernes para o sucesso da corporação
perante as expectativas da sociedade contemporânea.
Sendo assim, entende-se como fundamental a promoção da valorização da
militar estadual feminina, através de uma rede de proteção, publicitando a imagem

Assinado por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em 15/04/2021 18:01. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em:
15/04/2021 18:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: f650f7f482796bbd284fc5c15b917f85.
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positiva que a inserção da mulher nas corporações abarca, através da educação
organizacional e promovendo a integração entre as militares estaduais (rede social
protetiva).
Diante desta expectativa, defrontou-se a necessidade de fortalecimento,
engajamento e empoderamento da militar estadual feminina. Como proposta a este
enfrentamento, desde 2013, a PMPR promove o Programa “Chá de Rosas”, com o
intuito de propiciar um espaço exclusivo e mensal para todas as militares estaduais
femininas de cada Unidade, e, com isso, promover intervenções terapêuticas
relacionadas ao universo feminino e seus desdobramentos institucionais.
O Programa Chá de Rosas, objetiva:


Promover a valorização da militar estadual;



Promover a integração entre as militares estaduais;



Promover um espaço de escuta feminina, permitindo a abordagem de

assuntos relacionados ao mundo feminino;


Possibilitar a discussão dos seus diferentes papéis e a inter-relação com a

sua carreira;
Ainda, cônscios da gravidade e da complexidade do tema, após tratativas
conjuntas com o Estado-Maior da PMPR e Corregedoria-Geral, nos âmbitos cabíveis
a esta Seção de Assistência Social, foram estabelecidas tratativas ao longo do ano
de 2020 para a proposição de uma minuta de Portaria ao Comando-Geral com o
intuito de “Estabelecer a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e
Sexual na Polícia Militar do Paraná”, através do qual será criada a “Comissão de
Combate ao Assédio Moral e Sexual”.
Tal protocolado, sob o número 17.087.263-0, ainda em fase final de
aprovação, visa promover tal temática em âmbito institucional, de forma técnica e
instrutiva a todos os militares estaduais, instituindo canais claros e assertivos para a
realização da denúncia, de forma exclusiva aos casos de assédio ou abuso sexual,
disponibilizando maior acolhimento e resguardo às vítimas, principalmente no que
tange o atendimento psicológico e social.

Assinado por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em 15/04/2021 18:01. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em:
15/04/2021 18:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: f650f7f482796bbd284fc5c15b917f85.
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d)

Há medidas para conscientizar os homens da corporação no

combate à violência contra a mulher? Em caso positivo favor
exemplificar.
Compreendendo que a mudança de comportamento está correlacionada a
aspectos multidisciplinares, quanto ao envolvimento de setores como a Educação,
Saúde e aspectos Sociais, esta Seção de Assistência Social exemplifica como uma
importante quebra de paradigmas dentro da instituição o Ciclo de Palestras de 2020
da COGER, com a abordagem do tema "Violência Doméstica e familiar- aspectos
gerais e policiais", sendo que em uma das disciplinas foi abordado o tema “A
violência doméstica e o atendimento psicossocial de militares estaduais e seus
dependentes”.
Esta disciplina, promovida por esta Seção de Assistência Social, foi trazido à
tona a violência de gênero, muitas vezes praticada dentro da instituição,
vislumbrando

que perpetradores

e

vítimas necessitam de atendimento

e

encaminhamento especializado, divulgando amplamente o protocolo de atendimento
do serviço social e da psicologia, para os casos de violência de gênero.

e)

Atualmente há policiais femininas em programa de proteção?

Dentro das práticas já adotadas pela PMPR, no que tange ao atendimento
psicológico e social aos militares estaduais e seus dependentes, esta Seção de
Assistência Social possui um protocolo de atendimento específico, voltados à
violência doméstica e à militares estaduais vítimas de abuso sexual e moral, com o
intuito de criar mecanismos específicos, seguros e isentos de denúncia,
acolhimento, apuração e responsabilização disciplinar ou criminal dos fatos
constatados, possibilitando a construção de um banco de dados e padronizando
condutas no tratamento de questões relacionadas, que a longo prazo, serão
utilizados para instrução de melhorias nos programas já adotados, assim como para
implantação de novas políticas públicas para a instituição.

f)

Qual o número de policiais femininas vítimas de assédio e/ou

violência, que atualmente recebem amparo psicológico?
Antes da explanação de tal quesito, faz-se de suma importância ressaltar
que àquelas militares vítimas de violência de gênero, e que realizaram a
formalização da denúncia, é ofertado o atendimento psicológico e social, com o

Assinado por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em 15/04/2021 18:01. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em:
15/04/2021 18:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: f650f7f482796bbd284fc5c15b917f85.
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acolhimento e a escuta qualificada, nas Seções de Assistência Social (SAPs) da
PMPR, em todo o Estado; outrossim, para aquelas militares que buscam o
atendimento especializado, sem terem formalizado a denúncia, além todo o manejo
clínico cabível, é realizado o fortalecimento da autonomia da vítima, para a
concretização da denúncia, nos meios disponíveis pela PMPR, promovendo
articulações com equipamentos da rede local de saúde e de assistência social,
criando, dessa maneira, uma rede de apoio e de proteção, proporcionando a oferta
de serviços que dêem conta da demanda de maneira integral.
Ainda, nos casos necessários, é realizado o encaminhamento à rede de
apoio pública de atendimento a mulheres, para registro de boletins de ocorrência e
demais providências cabíveis (medida protetiva, acolhimento, acionamento e
encaminhamento a outros órgãos competentes).
Todavia, a resposta a tal questionamento abarca condicionantes de foro
íntimo das pacientes, que pelo quantitativo apresentando, poderia provocar uma
identificação com o caso. Ainda, quanto ao sigilo ético, ressalta-se:
Art. 1º– São deveres fundamentais dos psicólogos:
[...]
e. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos
do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia;
f. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos,
informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo
profissional;
g. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de
serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a
tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário;
h. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a
partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que
solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho;
[...]
Art. 6º– O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos:
[...]
b. Compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço
prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações,
assinalando a responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo.
Art. 9º – É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de
proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos
ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.

Corroborando

a

esta

premissa,

entende-se

como

fundamental

o

resguardado do sigilo ético profissional, mesmo no que tange à Lei de Acesso a
Informações Públicas, Lei nº 12.527/2011, pois conforme regulamenta a Resolução
CFP nº 010/2005, que aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é dever

Assinado por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em 15/04/2021 18:01. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em:
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https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: f650f7f482796bbd284fc5c15b917f85.
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do psicólogo o sigilo profissional, com o intuito de proteger a intimidade daqueles
que buscam o atendimento especializado.

g)

A PMPR possui algum programa exclusivo de proteção da

mulher?
O Programa Chá de Rosas é destinado ao público das militares estaduais
femininas, com o intuito de promover o resgate da autoestima feminina e fortalecer
uma rede de proteção e integração entre as militares estaduais, demonstrando
diferentes maneiras de lidarem com as complexidades que envolvem a profissão e
os diferentes papéis desempenhados pela mulher em sua orbe feminina. O método
a ser utilizado ocorre através de atividades instrutivas e terapêuticas, sendo
conduzido por profissional psicólogo (a) e/ou assistente social, pertencente às
Seções de Assistência Social (SAPs) da PMPR.
Esta Seção de Assistência Social designa o Chá de Rosas como proposta
terapêutica a preocupação, o acolhimento com o grupo: mostrando às profissionais
de segurança pública que possuem uma rede de proteção, com as mesmas
jornadas (trabalho e família), as mesmas angústias, com pessoas que compreendem
a sua vida e as dificuldades que encontram nesta complexa profissão.

Curitiba, 15 de abril de 2021.

Assinado eletronicamente.
1º Ten. QOPM Caroline Bail Rodrigues,
Chefe da SAS/DP-7.
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POLÍCIA MILITAR - DIRETORIA DE PESSOAL
SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

15/04/2021 18:02

DESPACHO
Ciente.
2. O presente protocolado, de lavra do Exmo. Sr. Deputado Estadual,
Maurício Thadeu de Mello e Silva, solicita informações a respeito dos casos de
assédio/abuso sexual ou moral perpetrados por militares estaduais, assim como
ações adotadas pela PMPR para o combate às eventuais violências vivenciadas
dentro da Corporação por policiais femininas.
3. Sendo assim, após a explanação dos questionamentos elencados no
requerimento de informações, sendo estes os itens c, d, e, f e g, conforme
sugestão do Exmo. Sr. Corregedor-Geral (fls. 10, mov. 6) e determinação do
Exmo. Sr. Chefe do Estado-Maior da PMPR (fls. 11, mov. 7), encaminho a
Informação no E00081/2021, ao Sr. Chefe da DP/7, para ciência e demais
consectários pertinentes.

Curitiba, 15 de abril de 2021.

Assinado eletronicamente.
1 Ten. QOPM Caroline Bail Rodrigues,
Chefe da SAS/DP-7.
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Documento: DESPACHO_5.pdf.
Assinado por: 1º Ten. Qopm Caroline Bail Rodrigues em 15/04/2021 18:02.
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POLÍCIA MILITAR - DIRETORIA DE PESSOAL
SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

19/04/2021 07:53

DESPACHO
Ciente;
2. Encaminho ao Sr. Chefe da DP-1 para análise, conhecimento e demais
encaminhamentos.
Cap QOPM Rafael Cordasco Penkal
Chefe da DP-7

Assinado por: Cap. Qopm Rafael Cordasco Penkal em 19/04/2021 07:53. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Cap. Qopm Rafael Cordasco Penkal em: 19/04/2021
07:53. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: bb127b76efe39379877e7797ce2b8b7.
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Documento: DESPACHO_6.pdf.
Assinado por: Cap. Qopm Rafael Cordasco Penkal em 19/04/2021 07:53.
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POLÍCIA MILITAR - DIRETORIA DE PESSOAL
GABINETE DO DIRETOR DE PESSOAL
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

19/04/2021 14:02

DESPACHO
Ciente;
II. Instruído pela Seção de Assistência social desta Diretoria de Pessoal,
restitua-se ao Exmo. Sr. Chefe do EMPM.
Cel. QOPM Marcos Sperka
Diretor de Pessoa

Assinado por: Cel. Qopm Marcos Sperka em 19/04/2021 16:13. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Ten-cel Qopm Valmor Anderson Pereira em: 19/04/2021 14:02.
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Documento: DESPACHO_8.pdf.
Assinado por: Cel. Qopm Marcos Sperka em 19/04/2021 16:13.
Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Ten-cel Qopm Valmor Anderson Pereira em: 19/04/2021 14:02.
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POLÍCIA MILITAR - ESTADO MAIOR
CHEFIA DO ESTADO-MAIOR
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

20/04/2021 16:08

DESPACHO
Versa o presente protocolado sobre o Requerimento de Informações
encaminhado pelo Exmo. Sr. Deputado Estadual Requião Filho, por meio do qual
solicita informações sobre as ações adotadas no âmbito da PMPR no que diz
respeito ao combate às eventuais violências vivenciadas dentro da Corporação
por Policiais Femininas.
2. Cabe esclarecer, que, preteritamente, foram encaminhados para a
PMPR os EPs 15.766.316-0 e 16.046.719-3, de autoria do mesmo Parlamentar, os
quais receberam o devido tratamento no âmbito da Corporação.
3. Em relação ao presente protocolado, cumpre informar que o
expediente foi instruído por meio do Ofício no 1.492/CLIPP COGER PMPR (fls. 810),
bem como, por meio da Informação no E00081/2021- DP/SAS (fls. 12-16), onde
foram realizados os esclarecimentos pertinentes, em atendimento às perquirições
formuladas na documentação exordial.
4. Acrescente-se, ainda, para complementação da instrução do presente
protocolado, que se encontra em fase de ultimação, por meio do ePROTOCOLO no
17.087.263-0, a proposta de minuta de Portaria do Comando-Geral com o
objetivo de "Estabelecer a Política de Prevenção e Combate ao Assédio
Moral e Sexual na Polícia Militar do Paraná", através da qual será criada a
"Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual".
5. Pelo exposto, de ordem, encaminhe-se ao GabCG, para apreciação e
demais encaminhamentos cabíveis.
Assinado eletronicamente
Maj. QOPM Carlos Alberto Rocha,
Adj. ao Chefe do Estado-Maior da PMPR.
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Documento: DESPACHO_10.pdf.
Assinado por: Maj. Qopm Carlos Alberto Rocha em 20/04/2021 16:08.
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POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO-GERAL
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

20/04/2021 18:36

DESPACHO
Registrado na Secretaria do Comandante-Geral;
2. Encaminhe-se ao Sr. Assistente do Comandante-Geral.
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Secretário do Comandante-Geral da PMPR.

Assinado por: Cap. Qopm Cecilio Campiolo Luz em 21/04/2021 16:23. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Sd Qpm 1-0 Vanessa Quareli Azevedo em: 20/04/2021
18:36. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
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Documento: DESPACHO_11.pdf.
Assinado por: Cap. Qopm Cecilio Campiolo Luz em 21/04/2021 16:23.
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POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - COMANDO-GERAL
ASSISTENTE DO COMANDO-GERAL DA PMPR
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

23/04/2021 07:47

DESPACHO
Ao Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMPR solicitando a competente
apreciação e deliberação.

Assinado eletronicamente
Ten.-Cel. QOPM Adilson Luiz Lucas Prusse
Assistente do CG

Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Ten.- Cel. Qopm Adilson Luiz Lucas Prusse em: 23/04/2021 07:47.
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POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - COMANDO-GERAL
Comandante-Geral
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

26/04/2021 07:50

DESPACHO
Ao Sr. Secretário do CG para expedir o respectivo ofício resposta.

Assinado eletronicamente
Cel. QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Comandante-Geral da PMPR

Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Cel. Qopm Hudson Leoncio Teixeira em: 26/04/2021 07:50.
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ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
GABINETE DO COMANDANTE-GERAL
Ofício nº E00609/Gab. CG
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Curitiba, 28 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor Deputado:

Cumprimentando-o respeitosamente, em atendimento ao Requerimento s/nº,
de lavra de Vossa Excelência, concernente ao pedido de informações acerca de
ações adotadas no âmbito da PMPR no que diz respeito ao combate à violência
contra policiais militares femininas, exponho que:
2. Sobre o assunto em tela, este Comando-Geral já instruiu outros
expedientes, encartadas nos protocolados 15.766.316-0 e 16.046.719-3, de autoria
do Exmo. Sr. Deputado Estadual Requião Filho, os quais foram devidamente
respondidos e remetidos para apreciação.
3. Com relação ao presente protocolado, a Corregedoria da PMPR, através
da expedição do Ofício nº 1492/CLIPP (fls. 8 usque 10) e a Diretoria de
Pessoal/Serviço de Ação Social, através da Informação nº E00081/2021 (fls. 12
usque 16), responderam aos questionamentos elencados e requeridos por vossa
Excelência.
4. Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada
estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

(Assinado eletronicamente)
Coronel QOPM Hudson Leôncio Teixeira,
Comandante-Geral da PMPR.
Ao Exmo. Sr.
Maurício Thadeu de Mello e Silva,
Deputado Estadual.
Nesta Capital.
/VQA
_______________________________________________________________________________________
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1.401 - REBOUÇAS - CURITIBA-PR - CEP 80.230-110
FONES: (41) 3304-4700 - E-MAIL: SECCG@PM.PR.GOV.BR - FAX: (41) 3304-4708
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POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO-GERAL
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

04/05/2021 13:22

DESPACHO
Registrado nesta Secretaria/CG.
2. De ordem, encaminho à Assessoria Militar/SESP com vistas ao Gabinete
da referida Secretaria de Segurança Pública, para conhecimento e medidas
julgadas necessárias.
Cap. QOPM Cecílio Campiolo Luz,
Secretário do Comandante-Geral.

Assinado por: Cap. Qopm Cecilio Campiolo Luz em 04/05/2021 13:22. Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Cap. Qopm Cecilio Campiolo Luz em: 04/05/2021 13:22.
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Documento: DESPACHO_14.pdf.
Assinado por: Cap. Qopm Cecilio Campiolo Luz em 04/05/2021 13:22.
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POLÍCIA MILITAR
ASSESSORIA POLICIAL MILITAR / SESP
DESPACHO: 04071 - 2021 - APM
REFERÊNCIA: 17.144.677-5

1. Versa o presente protocolo sobre
Requerimento s/nº, solicitando informações
acerca de ações adotadas no âmbito da PMPR
no que diz respeito ao combate à violência
contra policiais militares femininas.
2. Instruído no âmbito da PMPR.
3. Diante do exposto, restituo o presente
expediente ao Gabinete do Secretário / SESP,
para conhecimento e consectários considerados
pertinentes.

Curitiba, 5 de maio de 2021.
P.O.
Cel. QOPM Adilson Luiz Correa dos Santos,
Assessor Policial Militar/SESP.
aga
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GABINETE DO SECRETÁRIO
Protocolo nº 17.144.677-5
1. Trata-se de Requerimento de autoria do Deputado Estadual
Maurício Thadeu de Mello e Silva, encaminhado pela Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, solicitando informações sobre
as ações adotadas pela Polícia Militar do Paraná, para prevenção,
combate e repressão de eventuais casos de assédio e violência vivenciados por policiais femininas dentro da Corporação (fls. 2-4,
mov. 2);

2. A Polícia Militar manifestou-se às fls. 8-10, mov. 6, respondendo pontualmente aos questionamentos apresentados pelo Deputado Estadual Maurício Thadeu de Mello, com informações acerca
das medidas que estão sendo adotadas pela PMPR para prevenção, combate e repressão de atos de assédio às policiais militares
dentro da Corporação, bem como que “todas as denúncias, informações, pedidos de providências ou qualquer documento que relate indícios da prática de crime ou transgressão disciplinar cometidas por militares estaduais e que chegam a conhecimento desta
Corregedoria-Geral são devidamente apurados. Após consulta ao
Sistema de Controle Processual (SISCOGER), através do qual são
mantidos registros de todos os processos e procedimentos administrativos instaurados na Polícia Militar do Paraná (...); no mesmo
sentido, foram encaminhados os esclarecimentos que constam na
Informação nº E00081/2021 (fls. 12-16, mov. 8) da Diretoria de
Pessoal/Serviço de Ação Social da PMPR e Despacho de fl. 22,
mov. 13 da Chefia do Estado-Maior;
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3. Outrossim, cumpre-se mencionar que os protocolos sob nº
15.766.316-0, 16.046.719-3 e 17.087.263-0 versam sobre o tema;
5. Restrito ao exposto, restitua-se a Casa Civil para ciência e encaminhamentos.

Curitiba, 6 de maio de 2021.

Luciana de Novaes,
Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Segurança Pública,
Delegada de Polícia.
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Documento: 17.144.6775LGCCinformacoeseprovidenciasnocombateaoscasosdeassedionaPMPR.pdf.
Assinado por: Luciana de Novaes em 06/05/2021 15:17.
Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Luizzi Garofani em: 06/05/2021 10:25.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
a084595a62febdb5e730199bd73c5fa0.

31
21

CASA CIVIL
COORDENADORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

06/05/2021 16:42

DESPACHO
1. Vistos;
2. Ao Centro de Edição de Expediente Oficial - CEE, para a preparação de
expediente.
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Documento: DESPACHO_15.pdf.
Assinado por: Johathan Baptista de Freitas em 06/05/2021 16:42.
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Palácio Iguaçu – Curitiba, 07 de maio de 2021
OF CEE/CC 1848/21
e-Protocolo n.º 17.144.677-5

Senhor Deputado,
Em atenção ao Requerimento de Informações que versa
sobre medidas adotadas para prevenção, combate e repressão a atos de
assédio à policiais femininas, encaminho a Vossa Excelência a resposta
recebida da Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio do
Despacho datado de 06/05/2021 e anexo (fls. 29, 30, 8 a 10, 12 a 16 e 22).

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

Anexo

Excelentíssimo Senhor
Deputado REQUIÃO FILHO
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
CURITIBA – PR
CEE/BOT/C
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Documento: OFCC1848_REQ.pdf.
Assinado digitalmente por: Luiz Augusto Silva em 07/05/2021 12:57.
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CASA CIVIL
CENTRO DE EDIÇÃO DE EXPEDIENTE OFICIAL
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

07/05/2021 14:37

DESPACHO
TENDO EM VISTA O ENCAMINHAMENTO DE RESPOSTA, VIA NOTIFICAÇÃO,
ENCAMINHO ESTE E-PROTOCOLO PARA ARQUIVO.
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Documento: DESPACHO_16.pdf.
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CASA CIVIL
ARQUIVO
Protocolo:

17.144.677-5
Pedido de informação referente a casos de assédio/abuso
Assunto:
sexual e moral na Policia Militar feminina.
Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

07/05/2021 17:27

DESPACHO
Tendo em vista a emissão do OF CEE/CC 1848/21, ao Deputado REQUIÃO
FILHO, encaminhe-se o presente expediente à Secretaria de Estado da Segurança
Pública, para conhecimento, com sugestão de arquivo.
Adriana Mulek
Centro de Apoio Operacional da Casa Civil
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Documento: DESPACHO_17.pdf.
Assinado por: Adriana Mulek em 07/05/2021 17:30.
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GABINETE DO SECRETÁRIO
Protocolo nº 17.144.677-5
1.

Trata-se de Requerimento de autoria do Deputado Estadual

Maurício Thadeu de Mello e Silva, encaminhado pela Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, solicitando informações sobre as
ações adotadas pela Polícia Militar do Paraná, para prevenção,
combate e repressão de eventuais casos de assédio e violência
vivenciados por policiais femininas dentro da Corporação (fls. 2-4,
mov. 2).
2.

Considerando a emissão do OF CEE/CC 1848/21, ao

Deputado REQUIÃO FILHO, fls. 32.
3.

Ciente. Arquive-se.

Curitiba, 10 de maio de 2021.

Assinado Digitalmente,
Luciana de Novaes,
Chefe de Gabinete da Secretaria
de Estado da Segurança Pública
Delegada de Polícia
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Documento: DespachoRequerimentoALEP17.144.6775.pdf.
Assinado por: Luciana de Novaes em 11/05/2021 17:53.
Inserido ao protocolo 17.144.677-5 por: Silvio dos Santos em: 10/05/2021 14:29.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
8100e07ec5c7e6dae3713d7832ba929d.

