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INTRODUÇÃO 

 

Desde janeiro de 2010 o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos 

Constitucionais vem recebendo mensalmente as planilhas de reclamações dos serviços 

registrados na Central de Atendimento a Mulher - Ligue 180, referente ao Estado do Paraná. 

A depender da reclamação, como, por exemplo, cárcere privado, são tomadas 

medidas imediatas, encaminhando-se o inteiro teor ao Comando Geral da Polícia Militar e, 

também, a Promotoria de Justiça da localidade de onde ela se originou, para providências. 

 Além de encaminharmos o material para os setores responsáveis das Polícias Civil 

e Militar para averiguações e providências, foi realizado um levantamento anual destes 

dados, por Município, Comarca e tipo de reclamação (status). Este, por sua vez, tem a 

finalidade de mapear e divulgar as demandas do Estado, bem como encaminhar o estudo 

para as Promotorias de Justiça de onde as reclamações foram originadas, para 

conhecimento, análise e possíveis medidas, com vistas de melhorar a rede de 

enfrentamento de violência contra as mulheres. 

Reconhecendo a complexidade que envolve o atendimento às mulheres vítimas de 

violência, inicialmente, sob a coordenação deste Centro de Apoio, foram realizadas reuniões 

com outros setores do Ministério Público com atuação pontual na temática e no 

asseguramento dos direitos nas relações de gênero, a saber: Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais, Promotoria de Justiça 

da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba, Polícia Militar e ainda com 

Corregedoria da Polícia Civil. 

No decorrer, observou-se a necessidade de se conhecer toda a rede de atenção 

para realizar um diagnóstico e propor estratégias para incrementação. Neste ínterim, 

reativa-se a Rede Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Estado 

do Paraná, à qual integrantes da equipe deste Centro de Apoio passam a acompanhar. 

Essa, por sua vez, inicia um processo de identificação da rede ao tempo que se articula para 

a assinatura do Pacto de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, a revitalização do 

Conselho Estadual da Mulher e realiza ações de divulgação da rede. 

Com o objetivo de contribuir para o diagnóstico da rede estadual e para a análise dos 

setores do Ministério Público foi realizado o presente levantamento. 
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DADOS E ANÁLISE 
 

A análise realizada diz respeito apenas às reclamações que foram levadas à Central 

de Atendimento a Mulher - Ligue 180, portanto os dados apresentados e seus 

desdobramentos em Comarcas, municípios e órgãos não refletem necessariamente onde 

ocorre mais violência ou onde há mais problemas. Pode significar que em alguns municípios 

haja mais divulgação da Central ou que as mulheres destas localidades estejam mais 

informadas quanto aos seus direitos. 

Por este motivo, além da estatística, apresentamos também o teor de alguns relatos 

tais quais foram registrados, pois são indicativos de problemas que estão acontecendo. 

Note-se que a concentração de reclamações reporta-se às grandes cidades, mas também 

municípios de pequeno porte são identificados e nestes, geralmente, a reclamação 

menciona os Serviços de Atendimento ao cidadão -190 e as delegacias comuns.  

Dos diferentes municípios do estado do Paraná, foram registradas 279 reclamações 

de janeiro a dezembro de 2010, as quais se referem a 86 municípios declarados e a 7 não 

informados. 

A tabela 1 aponta os principais dados dos serviços reclamados, onde quase metade 

(44%) são reclamações de delegacias comuns e um terço (26%) são do Serviço de 

Atendimento ao Cidadão – 190. As Delegacias da Mulher equivalem a 17%, significando que 

o atendimento especializado também é frágil e necessita de mais atenção. 

 
Tabela 1: Reclamações por serviço de atendimento 

DADOS DO SERVIÇO RECLAMADO NÚMERO  
Delegacia Comum 122 
Atendimento ao Cidadão - 190 73 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) 47 
Não Informado 19 
Policiais Militares 6 
Defensoria Pública 3 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 2 
Conselho Tutelar 2 
Fórum 2 
Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CR) 1 
Ministério Público 1 
Posto Policial 1 
TOTAL 279 

                    

 A tabela 2 expressa o número de reclamações por Comarcas e municípios em que 

foram notificadas. Nota-se, diante do exposto, que há um número bastante relevante nas 
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seguintes cidades: Curitiba com 65; Foz do Iguaçu com 13; Ponta Grossa com 12; Maringá 

com 11; Colombo com 10; Londrina e São José dos Pinhais com 09 cada uma delas. Os 

demais municípios receberam o total de reclamações que variam de 8 a 1.   

 

Tabela 2: Reclamações por Comarcas e Municípios 

COMARCA (75) MUNICÍPIO (86) NÚMERO (279)  
Almirante Tamandaré 4 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 
Campo Magro 1 

ALTO PARANÁ São João do Caiuá 1 
ALTÔNIA São Jorge do Patrocínio 1 
ANTONINA  Antonina 2 

Apucarana 1 
APUCARANA 

Novo Itacolomi 1 
ARAPONGAS Arapongas 2 
ARAPOTI Arapoti 1 
ARAUCÁRIA Araucária 3 
CAMBARÁ Cambará 2 
CAMBÉ Cambé 1 
CAMPINA DA LAGOA Campina da Lagoa 2 
CAMPINA GRANDE DO SUL Campina Grande do Sul 1 
CAMPO LARGO Campo Largo 6 
CAMPO MOURÃO Campo Mourão 1 
CANTAGALO Cantagalo 2 
CARLÓPOLIS Carlópolis 7 
CASCAVEL Cascavel 2 
CASTRO Castro 2 

Cianorte 2 
CIANORTE 

Jussara 1 
COLOMBO Colombo 10 
CORBÉLIA Corbélia 1 
CRUZEIRO DO OESTE Tapejara 2  
CURITIBA Curitiba 65  
ENGENHEIRO BELTRÃO Engenheiro Beltrão 1 
FAXINAL Borrazópolis 1 

Agudos do Sul 1 
FAZENDA RIO GRANDE 

Fazenda Rio Grande 7  
FOZ DO IGUAÇU Foz do Iguaçu 13  
FRANCISCO BELTRÃO Francisco Beltrão 2 
GOIOERÊ Moreira Salles 1 
GUARAPUAVA Guarapuava 4 
GUARATUBA Guaratuba 2 
IBIPORÃ Ibiporã 1 
IPORÃ Iporã 1 
IRATI Irati 2  
IVAIPORÃ Lidianópolis 1 
JANDAIA DO SUL Marumbi 1 
LOANDA Loanda 4 
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Londrina 9  
LONDRINA Tamarana 1 
MANDAGUAÇU Ourizona 1 
MANDAGUARI Mandaguari 3  
MANGUEIRINHA Honório Serpa 1 
MARIALVA Marialva 1 

Maringá 11 
Floresta 1 MARINGÁ 
Paiçandu 2 

MATINHOS Matinhos 3 
Uniflor 1 
Florai 1 NOVA ESPERANÇA 
Nova Esperança 2 

PALMAS Palmas 2 
PARANACITY Paranacity 1 
PARANAGUÁ Paranaguá 5 
PARANAVAÍ Paranavaí 1 
PATO BRANCO Pato Branco 1 
PEABIRÚ Peabiru 2 
PINHAIS Pinhais 3 
PINHÃO Pinhão 1 
PIRAQUARA Piraquara 1 
PITANGA Pitanga 1 
PONTA GROSSA Ponta Grossa 12  
PORECATU Florestópolis 1 
PRUDENTÓPOLIS Prudentópolis 2 

Quedas do Iguaçu 3 
QUEDAS DO IGUAÇU 

Espigão Alto do Iguaçu 2 
RESERVA Reserva 2 
RIBEIRÃO DO PINHAL Abatia 1 
RIO NEGRO Rio Negro 1 
ROLÂNDIA Rolândia 1 
SANTA MARIANA Santa Mariana 1 
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA Santo Antônio da Platina 1 
SÃO JERÔNIMO DA SERRA São Jerônimo da Serra  2  
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS São José dos Pinhais 9 
SÃO MATEUS DO SUL São Mateus do Sul 1 
SARANDI Sarandi 2 
TELÊMACO BORBA Telêmaco Borba  1 
TERRA RICA Terra Rica 1 
TOLEDO Toledo 2 
UBIRATÃ Ubiratã 2 
UMUARAMA Umuarama 2 

Paula Freitas 1 
UNIÃO DA VITÓRIA 

Bituruna 1 
Não informado 5 
Pelotas 1 INDEFINIDO 
São Pedro 1 
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A região metropolitana de Curitiba também foi destaque na pesquisa devido 

representar 40% do total das reclamações. Segue a tabela 3 para constatação: 

 

Tabela 3: Reclamações na Região Metropolitana de Curitiba 

COMARCA NÚMERO  
Curitiba 65 
Colombo 10 
São José dos Pinhais 9 
Fazenda Rio Grande 8 
Campo Largo 6 
Almirante Tamandaré 5 
Araucária 3 
Pinhais 3 
Campina Grande do Sul 1 
Piraquara 1 
TOTAL 111 

 

 
 

Na tabela 4, estão elencadas as principais categorias das reclamações, onde se vê 

que a omissão do Serviço de Atendimento ao Cidadão – 190, a recusa de registro de 

Boletim de Ocorrência, falta de providências sobre o Boletim de Ocorrência, mau 
atendimento e despreparo em caso de violência doméstica, são os principais problemas 

encontrados.  
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Tabela 4: Principais problemas encontrados 
Categorias Número 

Omissão 190 74 

Recusou a registrar o Boletim de Ocorrência 59 

Falta de providências sobre o Boletim de Ocorrência 50 

Mau atendimento 43 

Despreparo em caso de violência doméstica 22 

Ausência de Profissionais 14 

Maus Tratos 11 

Outro 5 

Omissão Órgão Público 1 
 

 
 

A omissão do Serviço de Atendimento ao Cidadão - 190 refere-se principalmente 

ao não comparecimento de viatura no local da violência e à falta de contenção ou outra 

providência em relação ao agressor, ambos geralmente associados ao desconhecimento da 

Lei Maria da Penha.   

 

Algumas observações registradas: 

- A vítima estava em situação de cárcere privado, porém a polícia não foi até a casa da 

mesma alegando que o agressor não estava na residência; 

- Polícia militar compareceu ao local da agressão e no entanto, não tomaram nenhuma 

providência. A vítima ficou na rua com 3 crianças, todos estavam machucados; 
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- A atendente informou que somente a delegacia da mulher poderia resolver o caso; 

 - Policiais informaram que só compareceriam ao local caso a vítima estivesse morta 

- Vítima entrou em contato no momento em que era agredida, o atendente não prestou 

socorro dizendo que só iria ao local se já houvesse Boletim de Ocorrência; 

- Os policiais presenciaram a agressão à vítima e nada fizeram com o agressor. 

 

A recusa de registro de Boletim de Ocorrência em delegacias especializadas 
agrega relatos sobre endereço da vítima não se localizar na cidade-sede da delegacia e do 

acusado ser pessoa conhecida na cidade.  

 

Algumas observações registradas: 

- A agente recusou devido a vítima ser menor de idade (16 anos) e ainda a tratou com 

descaso; 

- Escrivã recusou pedindo para que a vítima procurasse duas testemunhas, ainda orientou a 

mesma que fosse morar de aluguel para não haver "confusão". 

 
Nas delegacias comuns, os relatos confirmam desconhecimento, exigindo 

comprovação de agressão física e testemunhas e ainda, pré-julgamento por parte dos 

profissionais.  

 

Algumas observações registradas: 

- Recusa devido a vítima não possuir hematomas; 

- Delegada não registrou pois argumenta que a vítima está mentindo; 

- Policial "AA" alegou que a vítima já sofria violência doméstica há anos, por isso ele não 

podia fazer nada; 

- O esposo da vítima reteve todos seus bens e objetos pessoais, entretanto, na delegacia 

informaram à vítima que o agressor é seu marido, e portanto, isso não é roubo; 

- Recusaram alegando à vítima que respaldavam-se na Lei 11.340 (Maria da Penha), pois a 

vítima estava sem hematomas; 

- Alegaram que a vitima não possuía lesões para comprovar a agressão; 

- Recusou devido a vítima não possuir testemunhas. 

 

Quanto a falta de providências sobre o Boletim de Ocorrência, a maioria diz 

respeito à delegacias comuns (31), onde destacam observações sobre vários registros sem 

qualquer encaminhamento, principalmente no que tange às medidas protetivas de urgência 

e motivadas pelo fato do acusado ser “amigo ou conhecido “ dos policiais. 

Nas delegacias especializadas, a falta de resposta quanto a solicitação das medidas 

protetivas de urgência e o não comparecimento do agressor à delegacia são recorrentes. 
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Algumas observações registradas: 

- Foi enviada intimação ao agressor, mas o mesmo não compareceu a delegacia. Depois a 

própria vítima levou uma nova intimação, mas o agressor rasgou o documento. Na DEAM 

não informaram sobre as medidas protetivas de urgência; 

- Vítima relata que já solicitou as medidas protetivas de urgência, porém não houve 

resposta. Ressalta também que no ato do flagrante, policiais recusaram a prender o 

agressor pelo mesmo ser guarda municipal. A ofendida afirma que fez reclamação na 

Prefeitura porém sem retornos. Ela relata ainda que já fez, inclusive, reclamação no 

Ministério Público; 

- Vítima declara que já registrou 3 Boletins de Ocorrência; 

- Vítima informa que não foi tomada nenhuma providência pois os policiais são amigos do 

agressor; 

- Além disso, os policiais trataram a vítima com deboche, humilhando-a. 

 

A reclamação de mau atendimento no Serviço de Atendimento ao Cidadão - 190 

indica situações de negação, deboche e descaso, o mesmo ocorrendo nas Delegacias 

Especializadas e Comuns. Nestas, reclama-se da priorização do atendimento de outras 

situações em detrimento dos casos de violência contra a mulher.   

 

Algumas observações registradas:  

- Policial “BB” recusou a dar encaminhamento para o abrigo, alegando que o agressor seria 

"uma homem trabalhador”; 

- Policiais insinuaram que a vítima era culpada por ser agredida; 

- Vítima foi humilhada e ameaçada pelo sargento “CC”, o mesmo ainda recusou-se a 

registrar o Boletim de Ocorrência, dizendo que a vítima "não tinha decência e tinha que 

apanhar mesmo"; 

- Vítima registrou Boletim de Ocorrência, fez representação e solicitou medidas protetivas de 

urgência na delegacia de Curitiba. Contudo, pediu para que os policiais a acompanhassem 

até sua residência para pegar seus pertences, porém a ação foi negada; 

- Mandou a vítima embora sem escutá-la; 

- Policiais trataram a vítima com descaso e alegaram não terem curso sobre a Lei Maria da 

Penha. 

 

Das 22 situações de despreparo em caso de violência doméstica, 8 referenciam 

as delegacias especializadas, onde não houve repasse de informações ou estas foram 

equivocadas sobre o termo de representação e sobre as medidas protetivas de urgência:  
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Algumas observações registradas: 

- Vítima informa que não lhe passaram o termo de representação e nem as medidas 

protetivas de urgência.; 

- A escrivã não informou a vítima sobre o termo de representação nem sobre as medidas 

protetivas de urgência; 

- Autoridade policial informou a vítima que as medidas protetivas de urgência só poderiam 

ser concedidas após 6 meses; 

- Não recebeu orientações referentes às medidas protetivas de urgência; 

- Reclamante afirma que os policiais perseguem as mulheres, pedem propina e violam os 

direitos das mulheres; 

- Comunicaram à vítima que só fazem Boletim de Ocorrência caso haja flagrante; 

- A vítima foi mal atendida e a delegada informou a mesma que bigamia não é crime. 

 

Nas delegacias comuns (12 reclamações) também se associam as seguintes 

reclamações: tratamento com descaso por delegado, soltura do agressor e afirmação de 

mentira por parte da vítima, falta de serviço de abrigamento na cidade, falta de orientação 

sobre seus direitos, recusa em realizar o termo de representação, informação que delegacia 

comum não atende violência familiar.  

 

Algumas observações registradas: 

- Soldado declarou a vítima que só comparece ao local se houver morte e ainda afirmou que 

não presta socorro em casos de violência doméstica e familiar 

- Policiais militares foram à casa da vítima e a trataram com descaso, dizendo ainda que o 

agressor podia entrar e sair da casa quando quisesse. 

- Vítima declara que o delegado deu poucas informações sobre a Lei Maria da Penha, bem 

como não registrou Boletim de Ocorrência pela devida lei. 

- Vítima pediu encaminhamento para abrigo, no entanto, o delegado informou que na cidade 

não consta abrigo e que era para a vítima ligar no 180 para pegar endereço. 

 

No quesito ausência de profissionais, as reclamações se referem principalmente 

às delegacias especializadas no atendimento à mulher (29%) e as delegacias comuns 

(57%), as quais dizem respeito a: delegacia fechada e falta de profissionais em final de 

semana. Também há menção sobre a falta de Defensor Público na cidade e uma 

reclamação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher.  

 

Algumas observações registradas: 
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- Em contatos com a DEAM, não houve atendimento telefônico em nenhum horário. 

- Não havia profissionais na delegacia para atender a reclamante, pediram que a mesma 

retornasse na segunda-feira; 

- Vítima não pode registrar o Boletim de Ocorrência pois a delegacia de sua cidade 

encontra-se desativada, não possui nem delegado. Na cidade só há 2 policiais. 

 

Os maus-tratos no relacionamento com as mulheres que denunciam violência 

ocorrem principalmente em delegacias comuns e por parte de policiais militares que 

realizam o primeiro atendimento. Nestes casos, são relatadas violência física, psicológica e 

moral. 

 

Algumas observações registradas: 

- Agente “DD” destratou a vítima, recusou a fazer o boletim de ocorrência e impediu que ela 

entrasse na delegacia; 

- Reclamante relata que o agressor foi até a casa da vítima acompanhada de dois policiais, 

e que ainda, foi agredida por um deles (a qual era mulher); 

- Um policial militar estava agredindo o filho da reclamante, a mesma questionou a atitude 

do policial o que fez com que ele a algemasse e agredisse-a verbalmente. Ela relata ainda 

que ao registrar o Boletim de Ocorrência, o policial que a atendeu não o fez conforme 

relatado; 

- Vítima diz que, sempre que vai a delegacia, é maltratada pela escrivã. 

 
 

CONSIDERAÇÕES 

 
Levando-se em conta que cada vez mais as mulheres procuram os serviços de 

atendimento à violência esses ainda apresentam grande fragilidade na oferta e qualidade, 

em especial no sistema de segurança pública (delegacias comuns e especializadas).  

A segurança pública é a via de acesso para as situações-limite, de onde devem 

partir, na sequência, todas as medidas previstas na Lei Maria da Penha visando a proteção 

e orientação à mulher vitimizada e a sua família, inclusive, se for o caso, a punição do 

agressor. 

As poucas reclamações sobre os demais órgãos e instituições que integram a rede 

de enfrentamento, tais como centros de acolhimento e atendimento à mulher, Instituto 

Médico Legal - IML, serviços de saúde e de assistência social podem indicar que estes 

estejam satisfatórios, mas também o seu oposto: que inexistem ou ainda que não existem 

fluxos de encaminhamentos para estes locais. 
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Assim como é de extrema importância o trabalho desenvolvido pelas Varas e 

Promotorias especializadas (Lei Maria da Penha), conhecer a Rede Estadual de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher, participar da sua construção e funcionamento, 

intervir junto aos órgãos públicos para sua efetivação e divulgar os serviços do Ligue 180 

são desafios para o Ministério Público do Estado do Paraná. 

Este estudo, então, serve de inicial baliza ao Ministério Público e seus agentes com 

atuação na área da violência doméstica para percepção das possíveis deficiências no 

Sistema de Segurança Pública e de atendimento à mulher, para remoção das causas que 

promovem as críticas e reclamações aqui analisadas, para avaliação da verdadeira situação 

da violência contra a mulher no estado do Paraná, para superação de preconceitos e 

tecnicismos que impedem proteger o ser humano por detrás da norma e, por fim, para 

possibilitar uma atuação sempre mais humana, ágil e profissional. 


