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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo a demonstração do papel da Polícia Civil do 

Estado do Pará, no que concerne ao atendimento realizado aos grupos vulneráveis nas Delegacias 

Especializadas, cujo acolhimento é diferenciado das demais Unidades Policiais comuns de bairro, 

demonstrando que o ambiente de funcionamento das especializadas é estruturalmente preparado 

para receber as vítimas da forma mais humanizada e digna possível para garantir os direitos 

assegurados na Constituição da República e legislações especiais.  

Assim, o presente artigo também tem como escopo mostrar a interação da Polícia Civil 

com outros órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, esclarecendo como é o atendimento 

integrado no Propaz Criança e Adolescente e Mulher, visando que esse acolhimento realizado seja o 

menos traumático possível para a vítima e respeitando a sua vulnerabilidade.  

No que tange a metodologia adotada no presente estudo foram utilizadas pesquisas de 

campo, de dados existentes nas Unidades vinculadas à Diretoria de Atendimento aos Grupos 

Vulneráveis-DAV da Polícia Civil, materiais informativos de divulgação dos temas tratados, 

doutrinas e legislações que abrangem as matérias abordadas. 

Por fim, restou claramente demonstrada a diferenciação no atendimento realizado pelas 

Delegacias que têm a característica de especializada e as delegacias comuns de bairro e todo o 

aparato de atendimento às vítimas, ressaltando-se que todas as Unidades Policiais têm atribuição 

para registro de ocorrências e instauração de procedimentos, seja ou não de atendimento a grupos 

vulneráveis, razão pela qual faz-se mister que todos os policiais sejam constantemente capacitados 

com cursos que estimulem a sensibilidade nos mesmos para um acolhimento humanizado a tais 

grupos, esclarecendo conceitos, terminologias, as minúcias, dificuldades e peculiaridades de cada 

categoria considerada vulnerável..  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to demonstrate the role of the Civil Police of the State of 

Pará, regarding the assistance provided to the vulnerable groups in the Specialized Police Stations, 

whose reception is differentiated from the other common Police Units of the neighborhood, 

demonstrating that the is structurally prepared to receive the victims in the most humanized and 

dignified way possible to guarantee the rights guaranteed in the Constitution of the Republic and 

special legislations. 

Thus, this article also aims to show the interaction of the Civil Police with other bodies 

of the Executive and Judiciary, clarifying how is the integrated service in the Child and Adolescent 

Prophecy and Women, aiming that this reception performed is the least traumatic possible for the 

victim and respecting their vulnerability. 

Regarding the methodology adopted in the present study, data were used in the Units 

linked to the Directorate of Attention to Vulnerable Groups-DAV of the Civil Police, informative 

material on the topics covered, doctrines and legislation that cover the subjects addressed. 

Lastly, there was a clear demonstration of the differentiation in the service provided by 

the police stations that have the characteristic of specialized and the common police stations of the 

neighborhood and the whole apparatus of attendance to the victims, emphasizing that all the Police 

Units have attribution to record of occurrences and procedures, whether or not vulnerable groups, 

which is why it is necessary that all police officers are constantly trained with courses that stimulate 

the sensibility in them for a humanized reception to such groups, clarifying concepts, terminologies, 

minutiae, difficulties and peculiarities of each category considered vulnerable. 
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INTRODUÇÃO 

 

É notório que as Delegacias de Polícia do Brasil estão, em sua maioria, sucateadas, 

demandando uma ordem de providências de todos os níveis, quais sejam, político, governamental, 

das organizações civis, da sociedade em geral etc., para que o atendimento aos usuários seja 

adequado e, especialmente, aos grupos vulneráveis possa ser oferecido o acolhimento humanizado 

que a sociedade brasileira almeja de todos os órgãos públicos, mais especificamente da Polícia 

Judiciária.    

O art. 3º, inc. V, e art. 5º, caput, ambos da Constituição da República vislumbram a 

igualdade formal, ou seja, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, cor, etnia, 

religião etc., sem levar em consideração as diferenças de cada um. Nesse prisma, inferimos que 

existem situações em que as pessoas devem ser tratadas de forma diferente devido as suas 

peculiaridades, o que se denomina princípio da isonomia, que significa tratar “os iguais igualmente 

e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades”, o que aplicamos aos Grupos 

Vulneráveis, os quais devido a uma situação especial referente à idade, cor, deficiência, orientação 

sexual, gênero etc., tornam-se mais suscetíveis à violação de direitos e, portanto, vulneráveis a 

investidas de crimes. Essa é a igualdade material, consubstanciada, no que tange ao grupo de 

vulneráveis, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/2003), Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), Lei “Maria da Penha” de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), dentre outros. 

Assim, as diferenças relacionadas à etnia, ao gênero, à deficiência, à idade, dentre 

outros, integram a diversidade brasileira e, quando essas diferenças se convertem em desigualdade, 

criam um ambiente propício a violação de direitos, tanto no ambiente público quanto no privado, 

tornando vulneráveis as pessoas que estão na condição de diferentes.  

As delegacias de polícia civil especializadas do Estado do Pará são unidades policiais 

que possuem propostas diferenciadas de estrutura, apuração de crimes e atendimento em virtude da 

própria especificidade da matéria.  

No Estado do Pará temos 240 (duzentos e quarenta) Delegacias de Polícia Civil, das 

quais 185 (cento e oitenta e cinco) estão localizadas no interior do estado e 64 (sessenta e quatro) na 

Capital e Região Metropolitana, sendo que dessas 05 (cinco) são de atendimento aos Grupos 

Vulneráveis, quais sejam: 1 – Divisão Especializada de Atendimento a Mulher-DEAM; 2 – Divisão 

de Atendimento ao Adolescente Infrator-DATA; Delegacia de Proteção ao Idoso-DPID; Delegacia 

de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos-DCCDH e Delegacia Especializada de 
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Atendimento a Criança e ao Adolescente-DEACA.    

Percebe-se, nos dias atuais, um esforço nacional com a finalidade de dar mais 

visibilidade aos grupos vulneráveis e, por conseguinte, maiores esclarecimentos para a sociedade, 

formando, desse modo, uma corresponsabilidade na formulação de leis e políticas garantidoras dos 

direitos das pessoas integrantes desses grupos. E é dentro desse contexto que se enquadra o policial 

civil, que, na sua atividade cidadã e institucional de proteção social, e como promotor de direitos, 

tem o dever de descobrir os anseios, as dificuldades, as necessidades e se engajar, no que se refere à 

segurança pública, na defesa e na promoção desses grupos.  

Desse modo, faz-se mister que sejam revistos atitudes e valores, para confrontá-los com 

a nova ordem social e política da sociedade brasileira, haja vista que esta tem o dever de erradicar o 

preconceito e a marginalização dos grupos vulneráveis.  

O Policial Civil, como profissional de segurança pública, precisa conhecer as normas 

legais, já que estas garantem os direitos voltados para a proteção dos grupos de vulneráveis. E como 

mencionado acima a Constituição Federal/88 assegura a não discriminação na promoção dos 

direitos coletivos, elevando a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a 

promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação.  

A igualdade/isonomia é objetivo fundamental, bem como princípio e direito 

fundamental devidamente garantida na Lei Maior, cujo objetivo é assegurar uma sociedade 

democrática, justa e igualitária.   

Para coordenar as Delegacias Especializadas no atendimento aos Grupos Vulneráveis da 

Polícia Civil do Estado do Pará foi criada a Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis – DAV 

– por meio da Portaria nº 105/2012-DGPC, tendo em vista a necessidade de implementação de 

“políticas e diretrizes de segurança pública para oferecer eficientes estruturas e mecanismos para a 

efetiva prevenção e repressão aos crimes discriminatórios de injúria racial, crimes contra crianças e 

adolescentes, contra idosos, a mulher, as pessoas com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais (LGBTT0)..”. 

De acordo com a norma acima mencionada as Unidades vinculadas à DAV são as 

seguintes: 

1 – DEAM – Divisão Especializada no Atendimento à Mulher 

2 – DATA – Divisão de Atendimento ao Adolescente 

3 – DEACAS Santa Casa e CPC Renato Chaves – Delegacias Especializadas no Atendimento à 

Criança e Adolescentes 

4 – DPID – Delegacia de Proteção ao Idoso 
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5 – DCCDH – Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos 

 

1) GRUPOS VULNERÁVEIS  

“Pode-se conceituar grupos vulneráveis como sendo o conjunto de pessoas, ligadas por 

ocorrências fáticas de caráter provisório, o qual não possui identidade, havendo interesse em 

permanecer nessa situação, sendo seus direitos feridos e invisíveis aos olhos da sociedade e do 

poder público. Exemplificando: idosos, mulheres, crianças e etc.” 
1
 

Assim, caracteriza-se como Grupo vulnerável o conjunto de pessoas que se tornam mais 

suscetíveis à violação de seus direitos, em face de matérias relacionadas a gênero, idade, condição 

social, deficiência e orientação sexual etc.  

Classificam-se, didaticamente, os grupos vulneráveis as seguintes categorias: 

a) Mulheres; 

b) Crianças e adolescentes; 

c) Idosos; 

d) Pessoas com deficiência ou sofrimento mental; 

e) Comunidade LGBT. 

 

2) ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS GRUPOS VULNERÁVEIS:  

2.1) DELEGACIA DA MULHER: 

A Divisão Especializada no Atendimento à Mulher funciona em Belém no regime de 

plantão de 24hs, nos 07 (sete) dias da semana, tendo em seu quadro Delegadas de Polícia 

(preferencialmente), Escrivãs de Polícia (preferencialmente), Investigadores de Polícia, Auxiliares 

Técnicos da Polícia Civil e servidores administrativos. Vale ressaltar que seu funcionamento oferece 

atendimento multidisciplinar, onde técnicos da área da saúde recebem, no mesmo espaço, a vítima 

de violência doméstica e familiar, ofertando serviços de assistência social, psicológico, médicos 

como ginecológico e perícia, além de estarem presentes também o Ministério Público, o Judiciário e 

a Polícia Militar no prédio, evitando a revitimização da ofendida, com o seu encaminhamento a 

diversos locais e espera demasiada nas decisões de medidas cautelares, como as protetivas. A esse 

serviço integrado entre Polícia Civil, Fundação Propaz, IML, PM, Judiciário e MP dá-se o nome de 

Propaz Mulher. 

Esse serviço é essencial às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, haja 

vista que ainda nos tempos hodiernos a mulher é alvo de discriminação, seja no meio familiar, na 

                                                 
1
 http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/2319/1814 
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comunidade e no ambiente de trabalho, o que espelha uma cultura historicamente marcada pelo 

poder patriarcal e pelo machismo, a qual já não condiz com os nossos ditames constitucionais e com 

o processo dinâmico de empoderamento feminino. 

Pode-se definir discriminação contra mulheres qualquer distinção, exclusão ou restrição 

baseada no sexo que tenha como objetivo ou efeito comprometer ou destruir o gozo ou o exercício 

pelas mulheres dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no campo político, econômico, 

social, cultural, civil ou de qualquer outra natureza ou espécie, seja qual for seu estado civil, com 

base na igualdade garantida a homens e mulheres. 

Atualmente quando se fala em violência contra a mulher, temos a violência doméstica e 

familiar como a mais recorrente. Desse modo, visando prevenir e coibir a violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, a qual se 

configura em uma forma de violação de direitos humanos, foi editada a Lei nº 11.340/2006, 

conhecida como “Lei Maria da Penha”.  

Os artigos 10 a 12, da Lei nº 11.340/2006, norteiam o atendimento da vítima de 

violência doméstica e familiar contra a mulher pela autoridade policial e todos os policiais civis: 

 

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as 

providências legais cabíveis. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida 

protetiva de urgência deferida. 

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade 

policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério 

Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, 

quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local 

da ocorrência ou do domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro 

da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, 

sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se 

apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 

circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido 
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da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros 

exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes 

criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências 

policiais contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. 

§ 1o O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 

§ 2o A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de 

ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por 

hospitais e postos de saúde. 

Dessa forma, é dever de toda a instituição Polícia Civil tratar a violência doméstica e 

familiar contra a mulher não como um problema de família, mas como um mal contra a sociedade, 

devendo dar a devida atenção ao caso, demonstrar sensibilidade e profissionalismo.  

Finalmente, faz-se relevante citar que, como política pública afirmativa de proteção à 

mulher, houve um importante e recente avanço normativo com a edição da Lei nº 13.104/2015, ao 

instituir a figura do feminicídio que passou a tratar como qualificado o homicídio perpetrado contra 

a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime envolver violência 

doméstica e familiar ou quando envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  

Assim, ressalte-se que existem orientações quanto à atuação de policiais civis no 

atendimento e na abordagem à mulher vítima de violência doméstica e familiar, a saber: 

 atendimento humanitário e urbano de preferência por uma policial feminina; 

 garantia de proteção policial, quando necessário; 

 encaminhamento da vítima ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

 fornecer transporte para a vítima e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando 

houver risco de vida; 

 acompanhar a vítima para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou 

do domicílio familiar; 

 na DEAM, bem como em qualquer Unidade policial, a equipe de Policiais Civis deve 

mostrar interesse na ocorrência e incentivar a mulher vítima de violência a fazer o registro 

do fato. 
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A Legislação que pode ser aplicada à matéria, por ocasião da instauração dos 

procedimentos policiais, são as seguintes: 

 Lei “Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006); 

 Convenção Relativa aos Direitos Políticos da Mulher (1952) (Vigor: 21/02/1956); 

 Convenção Relativa à Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 

(1979); 

 Declaração sobre a proteção da mulher e da criança em estado de emergência e de conflito 

armado (1974); 

 Protocolo de emenda da Convenção para Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças 

(1921) e Convenção para Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (1933). Ver Decreto 

Legislativo nº 7 – 1˚/02/1950; 

 Artigo 249 do Código de Processo Penal – CPP. 

 

2.2) DIVISÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES (DATA): 

A nossa Lei Maior prevê em seu artigo 227 direitos destinados a garantir às crianças e 

aos adolescentes absoluta prioridade no atendimento ao direito a vida, saúde, educação, convivência 

familiar e comunitária, lazer, profissionalização, liberdade e integridade. Ademais, é dever de todos, 

ou seja, Estado, família e sociedade, proteger a criança e o adolescente de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA considera-se criança a pessoa de 

até 12 (doze) anos incompletos, e o adolescente aquele entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos 

incompletos. O referido diploma legal também regula situações excepcionais de jovens que 

receberam medidas que se estenderam até depois dos 18 (dezoito) anos, como no caso do 

prolongamento da medida de internação e no caso de assistência judicial.  

Para atendimento dos casos de adolescentes em conflito com a lei, de crianças e 

adolescentes vítimas de crimes temos a Divisão de Atendimento ao Adolescente Infrator-DATA e 

Delegacias de Atendimento à Criança e Adolescente-DEACA’s (CPC Renato Chaves e Santa Casa). 

Os serviços oferecidos nessas Delegacias também contam com o Propaz Integrado, por 

meio do qual as vítimas de crimes de pedofilia e sexuais, especialmente o chamado “estupro de 

vulnerável”, são atendidas por uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogas, médicas 

peritas e pediatras, além do acolhimento na delegacia de polícia realizado por policiais, 

preferencialmente, femininas, capacitadas e escolhidas em face do perfil para lidar com a temática.  

No que concerne ao atendimento à vítima criança e adolescente, esta deve receber 
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tratamento diferenciado e especializado. E esse atendimento humanizado e sensível à 

vulnerabilidade infanto-juvenil, deve ser compreendido e aplicado pelo policial civil na sua rotina 

de trabalho, considerando a doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente, insculpida no 

art. 227, da Constituição da República, e no art. 4º, do ECA.  

As orientações quanto à atuação de policiais civis no atendimento e na abordagem à 

criança e ao adolescente são as seguintes:  

   A apreensão, privação da liberdade, do adolescente deve ser informada imediatamente à 

autoridade judiciária, à família do adolescente ou pessoa por ele indicada; 

 O adolescente deve ser informado de seus direitos e do responsável pela apreensão; 

 O adolescente não deve ser algemado. O uso de algemas só pode ser feito em caso de 

justificada necessidade, devendo ser fundamentado no Boletim de Ocorrência Policial os 

motivos da ação, com referência aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade; 

 O adolescente, civilmente identificado, não pode ser submetido à identificação compulsória 

pelos órgãos policiais, de proteção ou judiciais, salvo para confrontação se existir dúvida 

fundada; 

 Em caso de condução do adolescente à DATA ou à delegacia comum, na ausência de 

especializada, o adolescente apreendido obrigatoriamente deve permanecer separado dos 

presos adultos, ainda que eles tenham praticado o delito juntos; 

 O adolescente infrator obrigatoriamente deve ser mantido separado em uma sala apropriada 

e não colocado em cela; 

 O adolescente não pode ser conduzido no compartimento fechado da viatura policial (art. 

178, ECA); 

A Legislação que pode ser aplicada à matéria, por ocasião da instauração dos 

procedimentos policiais, são as seguintes: 

• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 –13/07/1990); 

• Convenção Relativa aos Direitos da Criança (1989); 

• Declaração dos Direitos da Criança (1959) – D.L. 50.517 –02/05/1961; 

• Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (1990); 

• Protocolo Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente à participação 

das Crianças nos Conflitos Armados (2000); 

• Protocolo Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de 

Crianças, Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia (2000) (Vigor: 27/02/2004); 

• Declaração sobre a proteção da mulher e da criança em estado de emergência e de conflito 

armado (1974); 
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    • Súmula 11. Publicação: DJe nº 157/2008, p. 1, em 22/8/2008 (DOU de 22/8/2008, p. 1). 

 

 

2.3) DELEGACIA DE COMBATE A CRIMES DISCRIMINATÓRIOS E 

HOMOFÓBICOS(DCCDH):  

A Polícia Civil do Estado do Pará é uma das 05 (cinco) Instituições que possui uma 

Delegacia Especializada para atendimento a vítimas de crimes com motivação homofóbica, a qual 

funciona com a equipe de Policiais, capacitada e treinada para um adequado atendimento, assim 

como trata dos casos de vítimas de discriminação em relação à raça, cor, etnia etc.. Ademais, há 

também uma assistente social que realiza o acolhimento das vítimas quando necessário e solicitado. 

 

  Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

A sigla LGBT significa a contração dos termos lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais, o qual é utilizado para identificar todas as orientações sexuais minoritárias e 

manifestações de identidade de gênero divergentes do sexo designado no nascimento. 

Para entendermos melhor essa temática faz-se imperioso citarmos alguns conceitos, 

senão vejamos: 

a) Identidade de Gênero: diz respeito a sentimentos, posturas subjetivas, representações e imagens 

relativas a papéis e funções sociais. A noção de gênero expressa a recusa do determinismo biológico 

na construção da identidade. Ou seja, uma pessoa pode identificar-se com um gênero diverso de seu 

sexo biológico de nascença. 

b) Orientação sexual: refere-se à direção do desejo afetivo e sexual, esse termo substitui a noção 

de opção sexual, compreendendo que o objeto do desejo sexual não é uma escolha consciente, mas 

é fruto do processo complexo de constituição do indivíduo. Pode ser classificada em heterossexual 

(desejo afetivo e sexual por pessoas do gênero oposto), homossexual (desejo afetivo e sexual 

direciona-se a pessoas do mesmo gênero) e bissexual (desejo afetivo e sexual está direcionado a 

pessoas de ambos os gêneros). 

c) Transgênero: conceito utilizado para descrever pessoas que transitam entre os gêneros como 

travestis, transexuais, dentre outros. São pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi 

atribuído quando do nascimento e procuram alinhar a imagem corporal à imagem psicológica que 

possuem de si.  

d) Cisgênero: são pessoas que se identificam como o gênero do nascimento do indivíduo. 

Já que o atendimento é para vítimas de crimes cuja motivação é homofóbica faz-se 

mister mencionarmos o que vem a ser homofobia. 
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Homofobia está diretamente ligado à violência. Quando falamos em uma pessoa 

homofóbica estamos nos reportando a alguém que demonstra ódio, que pratica discriminação, que 

possui aversão a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Trocando em miúdos a 

homofobia é a intolerância em relação à diversidade sexual e de gênero. 

Além da violência física, o preconceito e a discriminação contra a população LGBT 

restringem os direitos de cidadania, o direito à livre expressão afetivo-sexual e de identidade de 

gênero. 

Saliente-se, ainda, que em importante conquista da população transgênero (travestis e 

transexuais) obtiveram o direito à Carteira de Nome Social, regulamentada por meio do Decreto 

Estadual nº 726/2013, denominação popular para o Registro de Identificação Social (RIS), a qual é 

um documento que goza de validade em todo o Estado e por meio do qual se garante o tratamento 

nominal em órgãos e entidades do Poder Executivo do Pará.  

 

- Procedimentos na abordagem policial 

No que concerne às orientações quanto à atuação de policiais civis no atendimento e na 

abordagem ao grupo LGBT, relevante saber o seguinte: 

- Como vivemos em uma democracia todos temos o direito à expressão pública de , desta feita essa 

manifestação, em público, entre pessoas heterossexuais ou homossexuais não constitui crime, desde 

que não seja um ato obsceno de cunho sexual. Assim, o policial civil deve orientar a população 

corretamente sobre essa questão. 

- a identificação social feminina caracterizada pela vestimenta e acessórios femininos de uso da 

pessoa abordada deve ser respeitada pelo policial; 

- deverão ser utilizados termos femininos ao se referir à travesti e mulheres transexuais – tais como: 

senhora, ela, dela, bem como termos masculinos ao se reportar aos homens transexuais, como por 

exemplo: senhor, ele, dele; 

- o nome social do(a) transgênero deve ser respeitado pelo policial civil, que tem o dever de chamar 

pelo nome indicado, não sendo permitido fazer comentários ofensivos sobre o nome informado; 

- preferencialmente, o efetivo feminino deve realizar a busca pessoal na mulher transexual e na 

travesti; 

- É primordial que a travesti ou a mulher transexual capturada ou detida seja mantida separada dos 

homens, visando sua proteção de constrangimentos e/ou violências homofóbicas; 

- O policial civil tem por dever o respeito à identificação social masculina dos homens transexuais 

que utilizam vestimenta e acessórios masculinos, dirigindo-se à pessoa com base nessa 

interpretação, além de utilizar pronomes masculinos ao se referir a essa pessoa – tais como: senhor, 
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ele, dele; 

- Apesar do policial proceder com a intenção de respeitar a identidade de gênero a ser expressa pela 

pessoa abordada, a busca pessoal no homem transexual deve ser realizada pelo efetivo feminino, já 

que existe legislação específica que regula a busca pessoal em mulheres; 

- o homem transexual capturado ou detido deverá ser conduzido em separado dos homens 

biológicos, pois há legislação específica relativa ao cárcere de mulheres, para prevenir violência 

homofóbica; 

- É dever do policial civil perguntar a forma como a pessoa abordada gostaria de ser tratada: nome 

social; 

- Devem ser considerados os procedimentos de segurança dentro da ação policial, avaliando-se o 

grau de risco que a pessoa abordada oferece e as diferenças de porte físico entre a policial e a 

pessoa abordada; 

- Caso seja diferente o nome social informado da identificação documental, o policial deve evitar 

repetir em voz alta o nome de registro da pessoa abordada (da cédula de identidade); 

- É preciso ser discreto ao pedir esclarecimentos, para não constranger a pessoa, sempre chamando 

pelo nome feminino ou nome masculino informado; 

- Os documentos oficiais, como registro de ocorrência, documentação administrativa policial, dentre 

outros, deverão conter o nome social informado pelo mesmo, devendo ser registrado também o 

nome de registro da cédula de identidade; 

- A travesti ou a mulher transexual vítima de violência deve ser amparada ao procurar atendimento 

na Delegacia de Polícia Civil, devendo o policial civil mostrar interesse na ocorrência e incentivá-la 

a fazer o registro do fato por ser a melhor forma de garantir seus direitos; 

- Em qualquer situação, seja discreto na revista de pertences, devendo ser respeitada a intimidade da 

pessoa abordada, evitando a exposição de pertences de foro íntimo.  

 Preconceito de Raça ou Cor 

Além do atendimento a crimes de motivação homofóbica, a delegacia especializada 

visa, também, o auxílio a vítimas de crimes discriminatórios, dentre os quais podemos citar o 

racismo e a discriminação racial.  

Racismo consiste na ideia de que algumas pessoas, por suas características físicas 

hereditárias ou por sua cultura, são superiores a outras. 

Já a Discriminação Racial consiste na externalização, em atos e/ou em palavras, do 

racismo. Realiza-se em atitudes de distinção ou exclusão em função de cor ou raça, anulando ou 

restringindo o reconhecimento ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. 
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- Procedimentos na abordagem policial 

 No que concerne às orientações quanto à atuação de policiais civis no atendimento e na 

abordagem das vítimas do crime de Racismo, relevante saber o seguinte: 

 - Conhecer e respeitar as diversidades dos grupos sociais; 

 - Negros, brancos, índios e asiáticos – todas as pessoas – são iguais em direitos e deveres, todavia 

com diferentes culturas que devem ser respeitadas; 

 - Utilizar-se de termos como: cidadão, cidadã, senhor, senhora; 

 - Nunca usar expressões pejorativas, discriminatórios ou irônicos. 

 - Jamais desconfiar de uma pessoa em razão de sua cor, pois isso é discriminação: nunca usar o 

termo “elemento suspeito cor padrão”, o agente policial reforça uma associação injusta entre a cor 

da pele negra e ser suspeito. 

 - Deter a ação criminosa, caso esteja ainda ocorrendo; 

 - Prender em flagrante o autor do crime de racismo; 

 -Conduzir os envolvidos (preso, vítima e, quando possível, mais duas testemunhas) para a 

Delegacia. É recomendado conduzir preso e vítima separadamente; 

- Registro do BOP e instauração do procedimento policial pertinente. 

A Legislação que pode ser aplicada à matéria, por ocasião da instauração dos 

procedimentos policiais, são as seguintes: 

 Lei n˚ 7.716/89 (Lei de Crime de Racismo): define os crimes resultantes de preconceito de 

raça ou de cor; 

 Lei n˚ 9.459/97: altera a Lei de Crime de Racismo e institui o crime de injúria racial no Art. 

140 do Código Penal (Decreto-Lei n˚ 2.848/40); 

 Decreto n˚ 4.886/03: cria a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR); 

 Decreto n˚ 65.810/1969: promulga a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação Racial; 

 Lei 12.288/10: institui o Estatuto da Igualdade Racial. 

 

 Pessoas com Deficiência 

  A sociedade encontra dificuldades para uma convivência harmônica e consciente 

com pessoas nessa situação, haja vista que o espaço público, na maioria das vezes, não proporciona 

a devida estrutura para suprir às suas necessidades, sem falar na falta de políticas públicas mais 

eficazes no atendimento aos deficientes. Entretanto, verifica-se que nos últimos anos aconteceram 

grandes mobilizações nessa seara, e algumas leis sendo criadas que visam à melhoria de sua 

qualidade de vida.   
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É necessária a apresentação de alguns conceitos para uma melhor compreensão do 

assunto, além de que sejam evitados certos equívocos. 

Não se aceita mais o uso do vocabulário "deficiente(s)" como um substantivo, exceto 

quando for necessário no contexto de uma explicação. Logo, está em desuso o termo "Portadores de 

deficiência", pois o termo "portar" significa algo que se pode dispor dela: uma bola, uma caneta. A 

deficiência é inerente à condição de individuo, não tem como a pessoa separar-se dela.  

a) Deficiência: é toda a perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica.  Espécies: 

- Linguística: mudo;  

- Sensorial: auditiva e visual;  

- Mental: síndrome de Down, síndrome de autismo, algumas psicoses;   

- Física: hemiplegia (paralisia de um dos lados do corpo), paraplegia, amputações de membros ou 

partes do corpo;  

- Neurológica: paralisia cerebral;  

- Alterações do sistema nervoso central;  

- Psicológicas: distúrbios comportamentais do aprendizado e da sociabilidade;   

- Múltipla: mais de uma modalidade.  

b) Doença: é toda a perturbação da saúde, moléstia, mal, enfermidade, temporária ou definitiva.  

c) Incapacidade: é toda a restrição ou falta (por uma deficiência) da capacidade de realizar uma 

atividade, na forma ou na medida em que se considera normal a um ser humano.  

 

 Procedimentos na abordagem policial 

No que tange às orientações quanto à atuação de policiais civis no atendimento e na 

abordagem das pessoas com deficiência, é primordial: 

- manter contato visual no diálogo;  

- ser atencioso e paciente, especialmente se a pessoa tiver dificuldade de fala ou de audição; 

- não enfatizar o atendimento ou diálogo; 

- manter diálogo à pessoa com deficiência, mesmo que ela esteja acompanhada;  

- utilizar mais de uma forma de comunicação se necessário. 

O policial deve evitar:  

- ter um diálogo célere; 

- completar as frases ou falar pela pessoa que está sendo atendida;  

- ficar olhando de maneira fixa ou repetidamente para algo que lhe chame atenção na pessoa; 

- ajudar sem que seja pedido, salvo em caso de acidente ou de a pessoa passar mal.  
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A Legislação que pode ser aplicada à matéria, por ocasião da instauração dos 

procedimentos policiais, são as seguintes: 

- Lei nº 7853/1989 que institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências; 

- Lei nº 8213/1991 que dispõe sobre os planos de beneficio da providencia social e dá outras 

providências; 

- Lei n° 8686/1993 que dispõe sobre reajustamento da pensão especial aos deficientes físicos 

portadores de Talidomida; 

- Lei n° 8687/1993 que retira da incidência do imposto de renda dos benefícios recebidos por 

deficientes mentais; 

- Lei n° 9533/1997 que autoriza o poder executivo conceder apoio financeiro aos municípios que 

instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas;     

- Lei nº 9615/1988 que institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências; 

- Decreto n° 3928/1999 que regulamenta a Lei n° 7853, de 24 de outubro de 1989, a qual dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de 

proteção e dá outras providências; 

- Decreto n° 3956/2001 que promulga a convenção interamericana para a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as pessoas com deficiência; 

- Decreto n° 5296/2004 que regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências.  

 

2.4 ) DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO AO IDOSO (DPID). 

Caso o idoso seja vítima de algum crime previsto no Estatuto do Idoso, como maus-

tratos, discriminação, desvio de bens, dentre outros, o Estado do Pará conta com uma Delegacia 

Especializada situada em Belém, responsável pela apuração desses crimes na capital e em seu 

quadro estão lotados policiais civis, servidores administrativos e uma técnica da área da saúde 

(assistente social), a qual intervém em casos de visitas ao local onde o(a) idoso(a) se encontrem em 

situação de vulnerabilidade. No mais, a DPID é o estabelecimento competente para receber 

denúncias de casos em que o idoso saiu para suas atividades diárias e não retornou à sua residência, 

configurando um possível desaparecimento. Se no município não tiver Delegacia Especializada de 

Proteção ao Idoso, a vítima deve se dirigir à Delegacia de Polícia Civil comum. 

Considera-se pessoa idosa aquele indivíduo que se encontra na faixa etária de 60 
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(sessenta) anos ou mais. 

a) Tipos de violência contra a pessoa idosa: 

- Física: Ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física do idoso. 

- Psicológica: Ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, 

crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou 

indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde 

psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. 

- Negligência: falta de cuidados devidos e necessários ao idoso, por parte do responsável (familiar 

ou não) ou instituição. Obs.: É preciso ter atenção também aos sinais de autonegligência, tais como 

o idoso não querer ir ao médico, não tomar remédios, não se alimentar, descuidar da higiene. A 

autonegligência pode levar ao suicídio; 

- Financeira e Econômica: Utilização indevida ou ilegal e/ou uso sem consentimento de recursos 

materiais e/ou financeiros do idoso; 

- Abandono: Ausência ou deserção do responsável governamental, institucional ou familiar, ou 

qualquer um que tenha por obrigação a responsabilidade de prestar socorro a uma pessoa idosa que 

necessite de proteção; 

- Maus-tratos: O mau-trato ao idoso é um ato (único ou repetido) ou omissão que lhe cause dano 

ou aflição e que se produz sem qualquer relação na qual exista expectativa de confiança; 

- Abuso e Violência Sexual: Refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, 

utilizando pessoas idosas sem o seu consentimento. Esses agravos visam obter excitação, relação 

sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. 

A Legislação que pode ser aplicada à matéria, por ocasião da instauração dos 

procedimentos policiais, são as seguintes:- Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 – 1˚/10/2003); 

- Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742 – 07/12/1993); 

- Lei de Seguridade Social (Lei nº 8.212 – 24/06/1991); 

- Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842 – 04/01/1994). 

 

3) DELEGACIAS COMUNS DE BAIRRO  

A atribuição das Delegacias especializadas vinculadas à DAV dá-se em razão da 

matéria, ou seja, da tipologia do delito a ser investigado, crimes que envolvem a violência em 

relação àqueles que são considerados vulneráveis. 

A atuação das Delegacias Especializadas consiste no desenvolvimento de ações 

específicas, tendo atribuições concorrentes com as Delegacias de bairro e, por esse motivo, 

precisam trabalhar em estreita parceria, potencializando a ação policial na área territorial da 
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respectiva especializada. Enquanto não houver número suficiente de Delegacias Especializadas, as 

Delegacias de Polícia terão atribuições concorrentes, em suas circunscrições, podendo fazer todo o 

atendimento realizado pela Delegacia especializada correspondente.  

De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública
2
, isso só foi possível porque 

a Polícia Civil passou por uma modernização decorrente de um novo contexto social, refletindo 

sobre as suas atribuições constitucionais. Porém, essa modernização trouxe novos desafios em 

relação ao atendimento da demanda de grupos específicos, impondo, assim, a necessidade de 

revisão de posturas e procedimentos operacionais comumente utilizados nas Delegacias de Polícia. 

Dentre esses desafios, podemos destacar: 

A necessidade de formação de policiais com posturas profissionalizadas por técnicas de 

gestão e ação operativa ao atendimento desses grupos específicos, conforme a legislação nacional e 

os tratados internacionais, particularmente no que se refere ao reconhecimento e respeito pelos 

direitos fundamentais; 

A conscientização da importância de uma polícia comunitária, pois a Polícia também 

deve desempenhar uma função pedagógica, atuando como educadora para a cidadania, na medida 

que informa a comunidade sobre técnicas, procedimentos e atitudes que resultam na efetiva 

prevenção ao crime, embora a Polícia Civil não tenha como a Polícia Militar a função de prevenção 

de caráter ostensivo, ela também abarca o sentido final de prevenir o delito, seja por dissuasão, 

eficiência e eficácia do método investigativo, seja pelo papel pró- ativo de interlocução. 

O dever de se estimular uma relação de solidariedade ética e técnica na atividade que 

envolvam as Polícias Civil, Militar e os demais atores responsáveis, Ministério Público, Poder 

Judiciário e Administração Penitenciária, a fim de que criem uma relação mútua de confiança e daí, 

possam executar de modo otimizado todo o procedimento em relação ao atendimento e modo de 

investigação. 

A falta de treinamento adequado dos policiais e a falta de um número efetivo de 

assistentes sociais, fazem com que as vítimas acabem por não receberem um atendimento adequado, 

fiquem em uma longa espera para serem atendidas a registrarem o boletim de ocorrências. Isso 

acaba por acarretar na revitimização dessas pessoas que se encontram, na maioria das vezes, 

fragilizadas e com o estado emocional debilitado. 

Por todo o anteriormente exposto, as Delegacias especializadas e de bairro devem 

buscar a sinergia do ponto de vista técnico e operacional e a integração no atendimento e 

encaminhamento das ocorrências envolvendo indivíduos hipossuficientes em situação de violência. 

      

                                                 
2
  Modernização da Polícia Civil Brasileira. Aspectos conceituais, perspectivas e desafios. Disponível em 

 <www.mj.gov.br/SENASP>. Acesso em 24 de novembro de 2017. 
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Isso significa que, se a vítima desejar registrar a ocorrência na Delegacia Comum de 

bairro, esta se deparando com uma situação que ultrapasse a esfera comum e seja considerado um 

caso de atendimento especial, deve realizar todo o atendimento adequado, humanizado e acolhedor 

à(s) vítimas e, somente quando não houver possibilidade de atingir esse objetivo encaminhá-las à 

Delegacia Especializada mais próxima de sua residência ou do local do fato. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O artigo ora exposto teve objetivo de demonstrar o quão é diferenciado o atendimento 

realizado por cada Especializada vinculada a Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis-DAV,  

buscando especificar o trabalho realizado pelas Delegacias Especializadas, assim como a atividade 

desempenhado pelos profissionais lotados nessas delegacias e, especialmente, o acolhimento 

realizado de forma humanizada e digna às vítimas pertencentes às categorias consideradas 

vulneráveis, quais sejam, mulheres em situação de violência doméstica e familiar, crianças a 

adolescentes vítimas de crimes, adolescentes em conflito com a lei, idosos, discriminados e vítimas 

de LGBTfobia, ressaltando a diferença existente comparando o atendimento realizado pelas 

Delegacias comuns.  

O maior propósito do presente artigo foi frisar que se faz imperiosa a constante 

formação em cursos específicos para que todos os Policiais e, especialmente, toda a equipe lotada 

nas Delegacias Especializadas no atendimento a Grupos Vulneráveis possam estar prestando sempre 

um serviço a contento a essas categorias, haja vista que o cuidado com o atendimento à vítima, 

assim como todas as orientações para com as mesmas devem ser sempre adotados. 

Tem o desiderato, assim, de esclarecer que os profissionais da segurança pública só 

serão habilitados para a prestação de um atendimento excelente, com a participação em cursos, 

seminários e afins, acerca do atendimento humanizado aos grupos vulneráveis. 

É cediço que as vítimas integrantes das categorias vulneráveis, especialmente, de 

violência doméstica e familiar sofrem bastante com a resistência dos policiais no acolhimento 

humanizado nas delegacias comuns, de vez que, são, muita das vezes, julgadas por estar sofrendo 

aquela violência há algum tempo e criticadas, o que é perceptível pelo atendimento que é 

dispensado, como por exemplo na expressão facial do policial, numa frase do tipo: “você não 

provou essa situação?”, bem como, por vezes, são desestimuladas a levarem em frente a ocorrência, 

quando o policial faz a seguinte pergunta: “você tem certeza que quer registrar, porque seu marido 

vai ser preso”, situações essas que são muito mais difíceis de ocorrer nas Delegacias Especializadas 

no Atendimento a Mulher.  

Por fim, vale ressaltar que um dos pontos mais delicados enfrentados pela Instituição 
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hodiernamente é a falta de recursos humanos, haja vista atualmente contamos com um deficit muito 

grande de profissionais na área de Segurança Pública, principalmente pela tão temida reforma da 

previdência que acarretará mudanças significativas sobre o tempo de aposentadoria dos policiais 

civis, dentre outras categorias. E, portanto, para suprirmos a exigência de excelência nos serviços 

prestados, faz-se necessário um quantitativo maior de recursos humanos, para que as vítimas, que já 

sofreram um grande trauma pelos crimes sofridos, possam ter um atendimento humanizado e 

adequado como a sociedade almeja.  
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