SESP/DPC/DPE/NUCRIA
NÚCLEO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE
CRIME
Unidade Especializada da Polícia Civil do
Paraná com atribuição para a apuração
de crimes praticados por adultos contra
crianças ou adolescentes.
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NUCRIA
O DECRETO 7843/13, elenca o rol de
atribuições do Nucria, os quais estão
em consonância com os crimes de
competência da vara criminal.
Apura crimes de lesão corporal grave,
gravíssima
ou
qualificadas
pela
violência doméstica; Estupros, situações
de pedofilia constantes no ECA, tortura,
etc.
Obs.: Jogo Baleia Azul (acolhimento)
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NUCRIA
Em Curitiba, O NUCRIA funciona 24 horas
por dia e tem em seu quadro funcional:
●

02 Delegados de Polícia

●

05 Escrivães

●

19 Investigadores

●

04 Psicólogos

●

11 Estagiários

●

13 Viaturas (12 descaracterizadas)
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NUCRIA

A Delegacia é divida em Setores
●

●

●

●

Atendimento:
plantão
(recepção,
orientação, triagem. telefonia e Bos);
Investigação: investigadores cumprem
ordens de serviço, MP e MBA,
responsáveis pela guarda e transporte
de presos.
Secretaria: todos papéis que entram na
Delegacia são protocolados – SISDOC.
Cartório Central: Atividades cartorárias)
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●

NUCRIA
composto
por

A.V.P.:
Setor
investigadores
responsáveis pela verificação de veracidade de
denúncias recebidas através do Disque 100, do
telefone da Delegacia, de outros órgãos (Conselho
Tutelar e MP), instituições de ensino e unidades de
saúde (postos de saúde ou hospitais).

São realizadas diligências externas (O.S.), oitiva de
supostas vítimas e testemunhas e avaliação
psicológica a fim de instruir o procedimento de
verificação da infração penal.
Alienação Parental (alta incidência)

NUCRIA
●

Setor de Psicologia: peritos nomeados
entrevistam a vítima, efetuam Relatório de
Psicológico. Na maioria dos casos, é
considerada prova
principal para
condenação.
Objetiva minimizar os danos que a
exposição investigativa e processual causa,
imprescindível no auxílio ao Policial, em
razão da dificuldade trazida pela tenra
idade ou trauma da vítima.
Acolhimento vítima em ambiente lúdico.
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EXAMES PERICIAIS:
Há protocolo no Estado, entre Secretarias de
Segurança Pública e da Saúde - Vítima de
violência sexual - Fato ocorrido até 72 horas,
encaminhamento a Hospitais de referência
onde é realizada a profilaxia de DSTs, dada a
Medicação contraceptiva e realizados Exames
de conjunção carnal, ato libidinoso e lesão
corporal por médico perito do IML que se
desloca ao Hospital. Após as 72 horas, a
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NUCRIA
Estatísticas:
Inquéritos Policiais: 5.022 (somando-se os
inquéritos em andamento e de pedido de
prazo na Justiça);
AVP: 802 em andamento. Responsável
Investigadora Juliana;
Boletins em Análise: 355 divididos em 04
Cartórios;
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NUCRIA
NECESSIDADES:
●
Criação de um centro integrado
composto pela Nucria, Sicride, Poder
Judiciário, Ministério Público, Defensoria
Pública, Conselho Tutelar, etc.
●
Aumento do número de funcionários;
●
Cursos de capacitação e sensibilização
para os Policiais;
●
Melhoria equipamentos de investigação
e tornar o ambiente mais agradável;
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NUCRIA
SESP
POLÍCIA CIVIL:
NUCRIAS (Curitiba (Dra.
Mônica), Cascavel (Dra. Raisa), Foz do
Iguaçú (Dra.Iane), Londrina (Dra.Livia),
Paranaguá (Dra.Maria Nysa) e Ponta Grossa
(Dra. Ana Paula);
POLÍCIA MILITAR:
-Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária
(BPEC) – criado pelo Decreto 2348/08 e Lei
15745/07 :
* Patrulha Escolar de Resistência às Drogas e10
à Violência (PROERD)

NUCRIA
O
Batalhão
de
Patrulha Escolar
Comunitária desenvolve ações junto as
Escolas, prevenção ao uso de drogas e
cultura da paz. Parceria da PM em
conjunto com os profissionais da
Secretaria de Educação, Secretarias
Municipais e Escolas Privadas,
propiciando envolvimento com toda a
Comunidade.
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NUCRIA
O Programa da PEC consiste no
desenvolvimento de três Módulos
que serão adotados pelo
estabelecimento de ensino de acordo
com a necessidade e interesse da
direção e comunidade escolar,
denominado:
Módulo de Segurança na Escola, Módulo
de Educação Preventiva sobre
Segurança e Módulo Suplementar de
Segurança na Escola.
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PROERD
O Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência é
baseado, originalmente
no Programa
Norte-Americano denominado
Drug Abuse Resistance Education
(DARE) e que hoje é aplicado em 60
países. No Paraná foi implantado no
ano de 2000.
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BPEC
Estão em 99 (noventa e nove) municípios,
correspondendo a 1.315 estabelecimentos de
ensino estaduais (805.059 estudantes
atendidos – 72.25% da comunidade escolar de
municípios em maior densidade demográfica),
dos 2.154 existentes no Estado (1.114.268
matriculados no ano de 2017). Salienta-se que
das ações e policiamento realizadas nas
escolas, aproximadamente 97% são atividades
preventivas, tais como palestras interativas e
mediação de conflitos. O Programa opera
atualmente com 339 policiais militares
formados em Curso de Promotor de Polícia
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Comunitária Escolar.

PROERD
Os policiais do PROERD respeitam o nível de
desenvolvimento psicológico e cognitivo
dos estudantes, e tem como objetivo a
prevenção ao uso de drogas e
comportamento que valorizem a vida,
resistir à pressão dos companheiros ou
grupos quando do oferecimento de drogas,
desenvolver auto-estima, aprendizagem de
alternativas positivas ao não uso de drogas,
resolução de problemas, dentre outros.
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NUCRIA
Muito obrigada!
Para maiores esclarecimentos, estou à
disposição no Nucria:
Av. Vicente Machado, 2560 – Curitiba/PR.
Telefone: (41) 3270-3370
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