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  Norma de Serviço Nº 27,  de 24 de novembro de 2020

Altera o protocolo de inves gação de feminicídio constante no anexo I da Norma de
Serviço nº 004, de 08 de março de 2017 e o protocolo de acolhimento de mulheres ví mas de
violência doméstica e familiar, bem como dos crimes contra a dignidade sexual, sob a perspectiva de
gênero, nas Delegacias de Polícia, implantado pela Norma de Serviço nº 001, de 22 de março de
2019.

 

A CORREGEDORA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL EM EXERCÍCIO, no
uso de suas atribuições previstas no art. 10, incisos I, VII e XV, do Decreto Distrital n.º 30.490/2009,
que aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal, e,

CONSIDERANDO que no julgamento da Ação Direta de Incons tucionalidade por
Omissão nº 26/DF o Ministro Relator, CELSO DE MELLO, invocou a Introdução aos Princípios e
Yogyakarta, editado sob a coordenação da Comissão Internacional de Juristas e do Serviço
Internacional de Direitos Humanos, de novembro de 2006, com a redação de que “todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são universais,
interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados. A orientação sexual e a iden dade de gênero são
essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser mo vo de discriminação
ou abuso.”;

CONSIDERANDO que no supracitado julgamento é mencionado que o reconhecimento
da iden dade de gênero pelo Estado é de vital importância para garan r o gozo pleno dos direitos
humanos das pessoas trans, o que inclui a proteção contra a violência, tortura e maus tratos, o direto
à saúde, à educação, ao emprego e à moradia, o acesso à seguridade social, assim como o direito à
liberdade de expressão e de associação;

CONSIDERANDO que a Presidência da República reconhece a pessoa conforme o gênero
que ela se iden fica e se apresenta, conforme redação do Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016,
que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da iden dade de gênero de pessoas
travestis e transexuais no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 37.982, de 30 de janeiro de 2017, que dispõe
sobre o uso do nome social e o reconhecimento da iden dade de gênero de pessoas traves s,
transexuais e transgêneros no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal;

CONSIDERANDO o enunciado 46 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência
Domés ca e Familiar contra a Mulher- FONAVID o qual reconhece que a Lei Maria da Penha se aplica
às mulheres trans, independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação
sexual, sempre que configuradas as hipóteses do artigo 5º, da Lei 11.340/2006;

CONSIDERANDO o entendimento do TJDFT expresso no Acórdão 1184804,
20180710019530RSE, no qual a 3ª turma Criminal, aos 4/7/2019 admite como sujeito passivo de
feminicídio a mulher transgênero, quando demonstrado que o crime foi mo vado pelo menosprezo ou
discriminação à condição de gênero da vítima;

CONSIDERANDO o entendimento do TJDFT expresso no Acórdão n. 1089057,
20171610076127RSE no qual a 1ª Turma Criminal, aos 5/4/2018 entendeu ser da competência do
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Juizado de Violência Domés ca e não da Vara Criminal comum a apreciação de violência domés ca e
familiar contra a mulher transgênero no fundamento de que não há analogia in malam partem ao se
considerar mulher a ví ma transexual feminina, considerando que o gênero é um construto
primordialmente social e não apenas biológico;

CONSIDERANDO a decisão liminar prolatada pelo Ministro Roberto Barroso nos autos
da ADPF 527/DF impetrada pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros – ABLGT, na
qual é determinado a transferência de mulheres transexuais para presídios femininos, enquanto é
ordenado que as travestis permaneçam custodiadas no presídio masculino;

CONSIDERANDO a decisão da Magistrada da Vara de Execuções Penais nos autos do
processo nº 0408431-77.2019.8.07.0015 a qual determinou a imediata transferência de todas as
mulheres trans que es vessem alocadas nos presídios masculinos administrados pela Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária – SEAP para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

CONSIDERANDO que iden dade de gênero é a maneira pela qual a pessoa se iden fica
no mundo e se expressa nos papéis sociais de sua cultura e nesse sen ndo mulher cisgênero é a
mulher cuja iden dade de gênero coincide com seu sexo biológico de nascimento enquanto  mulher
transgênero é a mulher que adota o papel social do gênero feminino, independente de alteração do
nome no registro civil ou cirurgia de redesignação sexual;

CONSIDERANDO a inexistência de entendimento jurisprudencial sobre o
reconhecimento do gênero feminino à traves  que, segundo  o protocolo de acolhimento e tratamento
dispensado à população LGBT nas Delegacias de Polícia e demais unidades de atendimento ao público
implantado pela Norma de Serviço nº 04/2019-CGP é pessoa que vivencia papéis de gênero feminino,
mas não se reconhece como homem ou mulher, entendendo-se como integrante de um terceiro gênero
ou de um não-gênero, e

CONSIDERANDO o teor da Carta Pública de reivindicações do movimento de pessoas
trans e traves s sobescrito pelas TRAFEM – Cole va Trafeminista e e ANAVTRANS – Associação do
Núcleo de Apoio e Valorização à Vida de Traves s, Transexuais e Transgêneros do Distrito Federal e
Entorno apresentada à Polícia Civil do Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Alterar o Anexo I do Protocolo de inves gação e realização de perícias nos
crimes de feminicídio no âmbito do Distrito Federal estabelecido pela Norma de Serviço nº 004, de 8
de março de 2017 para incluir o seguinte parágrafo no item “2. CONCEITO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
DO PRESENTE PROTOCOLO”:

O presente POP será aplicado sempre que a ví ma seja do gênero feminino, seja
mulher cisgênero ou mulher transgênero.

Art. 2º Alterar o subitem II do item “2. CONCEITO, ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO
PROTOCOLO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS” do protocolo de acolhimento de mulheres ví mas de
violência domés ca e familiar, bem como dos crimes contra a dignidade sexual, sob a perspec va de
gênero, nas Delegacias de Polícia, implantado pela Norma de Serviço nº 001, de 22 de março de 2019
para a seguinte redação:

II. O protocolo é aplicado a todas as mulheres cisgênero e mulheres transgênero,
independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura e nível educacional, idade
e religião.

Art. 3º Esta Norma de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se em Boletim de Serviço e na Intranet.

Republiquem-se a os respectivos protocolos de atuação.
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ADVAL CARDOSO DE MATOS

Corregedor-Geral da Polícia Civil

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ADVAL CARDOSO DE MATOS - Matr.0027817-3,
Corregedor(a)-Geral da Corregedoria Geral Polícia Civil, em 24/11/2020, às 14:26, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 51369201 código CRC= 21B6081E.
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