
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria 810/2018 - PC

                                                              Fixa e especifica atribuições das

Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais,
especialmente com fulcro no art. 19, inciso XI, da Lei n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, a Lei Orgânica
da Polícia Civil do Estado de Goiás, e na Lei n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006 “Lei Maria da Penha” e
tendo em vista os serviços afetos a esta Pasta,

CONSIDERANDO  que  a  Delegacia  de  Polícia  é  a  principal  porta  de entrada  de
denúncias acerca de casos que envolvem violência de gênero contra a mulher e que o Delegado de Polícia
é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais das vítimas;

CONSIDERANDO o dever da Polícia Civil de prevenir, reprimir e apurar os casos de
violência de gênero contra a mulher;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o atendimento das vítimas de violência
de gênero contra a mulher, evitando-se a dupla vitimização;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  padronizar  a  atuação  das Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher – DEAMs no Estado de Goiás e de evitar eventuais conflitos de
atribuições com as demais unidades policiais;

CONSIDERANDO  a  jurisprudência  dominante  do  Superior  Tribunal de  Justiça  no
sentido de que o sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o
sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação
doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação (STJ HC 277561/AL,
STJ  HC  250435/RJ,  STJ  HC  181246/RS,  STJ  HC  175816/RS,  STJ  CC  88027/MG  e  STJ  RHC
046278/AL);

CONSIDERANDO  a  jurisprudência  dominante  do  Superior  Tribunal  de Justiça  no
sentido de que, feita a exceção da violência doméstica cometida pelo marido contra a esposa (STJ RHC
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55030/RJ e STJ REsp 1416580/RJ), a aplicação da Lei n. 11.340/2006 exige a demonstração da situação de
vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero (AgRg REsp 1430724/RJ, HC
181246/RS, HC 175816/RS e HC 176196/RS);

CONSIDERANDO que eventual conflito negativo de atribuições entre as Autoridades
Policias da DEAM e da Delegacia Municipal  ou Distrital  pode gerar vitimização secundária,  perda de
elementos informativos, lentidão no atendimento e anomia penal.

CONSIDERANDO que  a  DEAM é  uma  unidade  especializada  e preparada  para  o
necessário atendimento humanizado que a mulher vítima de violência de gênero precisa;

CONSIDERANDO  que  a  DEAM  foi  criada  para  atendimento  à  mulher vítima  de
violência de gênero e não apenas para casos em que seja aplicável a Lei 11.340/06;

CONSIDERANDO que o artigo 2º, I, da Lei estadual 18.052/2013 capitula atribuições
mínimas e exemplificativas das atribuições das DEAM’s;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 19, da Lei estadual 16.901/2010, é atribuição
do Delegado-Geral da Polícia Civil editar atos normativos para a consecução das funções de competência
da Polícia Civil;

RESOLVE:

Art. 1º. São atribuições das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher:

I  –  investigar  e  apurar  infrações  penais  praticadas  contra  a  mulher  em  situação  de
violência gênero;

II- investigar e apurar quaisquer infrações penais de natureza sexual praticadas contra a
mulher, independentemente de violência de gênero;

III – atuar em estreita colaboração e parceria com as demais Delegacias congêneres do
Estado, para troca de experiência e atualização dos métodos de atuação;

IV– cumprir requisições do Poder Judiciário, do Ministério Público e das autoridades
administrativas competentes, na forma da legislação vigente;

V  –  realizar  diligências  investigatórias,  visando à  prevenção  e  repressão  dos  crimes
mencionados no inciso I deste artigo;

VI – elaborar estatísticas mensais, anuais ou periódicas e, ainda, relatórios das atividades
desenvolvidas, quando determinados por autoridades superiores.
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§1º Nas cidades em que não haja Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher –
DEAMs,  a  atribuição  para  apuração  dos  crimes  que  envolvam  violência  de  gênero  contra  a  mulher
pertencerá  às  Delegacias  de  Polícia  Municipais  e  Distritais,  as  quais  deverão  dar  especial  atenção  e
celeridade aos procedimentos afetos à Lei n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006 “Lei Maria da Penha”;

§2º Tratando-se de crime de homicídio contra a mulher (sem violência de gênero) ou
feminicídio consumados a investigação e apuração do delito será realizada pela Delegacia Estadual de
Homicídios ou Grupo de Investigação de Homicídios, ou, quando estes não atuarem na circunscrição, pelas
Delegacias Municipais e Distritais.

§3º  Tratando-se de  tentativa de  feminicídio,  a  investigação e apuração será realizada
pelas DEAM’s, uma vez que envolve violência doméstica ou menosprezo e discriminação à condição de
mulher, fato que enseja a necessidade de um atendimento humanizado e especializado à mulher.

§4º Tratando-se de tentativa de homicídio contra a mulher (sem violência de gênero) a
investigação  e  apuração  dos  crimes  será  de  atribuição  será  das  Delegacias  Municipais  ou  Distritais,
ressalvadas as hipóteses em que houver deliberação diversa pela Delegacia Geral dando tal atribuição à
DIH ou aos Grupos de Investigação de Homicídios do interior, uma vez que não envolvem violência de
gênero ou menosprezo e discriminação à condição de mulher;

§5º  Tratando-se  de  notícia  crime  apresentada  às  DEAM’s,  de  fato  que  não  seja  de
atribuição das referidas especializadas, deverá ser realizado o Registro de Atendimento Integrado (RAI),
nos termos da Portaria 681/2016-SSPAP, com a destinação do feito à unidade policial afeta que possua
atribuição para a apuração dos fatos.

Art. 2°. O cumprimento de eventuais determinações judiciais, tais como mandados de
busca e apreensão, mandados de prisões e outros, em casos de investigações realizadas pelo Ministério
Público,  de infrações penais  que envolvam violência de gênero contra a mulher,  ressalvados os  casos
previstos nos parágrafos 2º e 4º do artigo anterior, são de atribuição das DEAM’s, que poderão solicitar
apoio das demais unidades em caso de complexidade das diligências;

Art. 3°. A investigação e apuração de crimes ou contravenções que apresentem conexão
ou continência,  nos termos dos arts.  77 e 78 do Código de Processo Penal,  com infrações penais que
envolvam violência de gênero contra a mulher, inclusive lesões corporais recíprocas, são de atribuição das
DEAM’s;

Art. 4°. A constatação fortuita de crimes ou contravenções, que não apresentem conexão
com as infrações penais que envolvam violência de gênero contra a mulher, por parte das equipes das
DEAM’s,  durante  as  investigações  ou  cumprimento  de  determinações  judiciais,  ensejará  o
encaminhamento dos objetos e procedimentos para unidade policial pertinente;

Art.  5°.  DETERMINAR o  envio  de  cópias  deste  ato  à Superintendência  de  Polícia
Judiciária  –  SPJ,  a  fim de  que  faça  sua  difusão  a  todas  as  unidades  Regionais  da  Polícia  Civil  e  às
Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher - DEAMs, à Assessoria Técnico-Policial, para fins de
arquivamento.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
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GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos 19 dias
do mês de julho do ano de 2018.

André Fernandes de Almeida
Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA, Delegado-Geral

da Polícia Civil, em 19/07/2018, às 18:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1

informando o código verificador 3125430 e o código CRC 56F09628.
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