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O NUDEM encontra-se na Avenida Cora 
Coralina, nº 55, no Setor Sul. 

Telefone: (62) 3201-5922

E-mail: nudem@defensoriapublica.go.gov.br
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O Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos 
Direitos da Mulher (NUDEM), instalado em 7 de 
agosto de 2018, no dia do aniversário de 12 anos da 
Lei Maria da Penha, é responsável pelo atendimento 
especializado a mulheres, ou grupo de mulheres, 
submetidas a violência em razão do gênero: Ou 
seja, violência porque é mulher. O NUDEM realiza 
toda orientação jurídica que a mulher necessita, 
nele englobado o atendimento extrajudicial e o 
judicial, como os pedidos de medidas protetivas, 
além de petições iniciais de todas as áreas e o acom-
panhamento processual da vítima perante os Juiza-
dos de Violência Doméstica da Capital.  

Para ser atendida pelo NUDEM, basta que seja mulher 
(cis ou trans) e que esteja em situação de violência de 
gênero (violência psicológica, física, moral, sexual ou 
patrimonial), sendo ela doméstica ou não. 

Quem pode ser atendida 
no NUDEM?

Função PrimordialO que é o NUDEM? 
Assegurar a efetividade dos direitos das mulheres, 
com a adoção de todas as providências possíveis e 
necessárias para propiciar a aplicação dos direitos 
das mulheres no Estado de Goiás. O que pode ocor-
rer duas formas: pelas vias judicial, tutelando os 
direitos das mulheres vítimas de violência - postu-
lando medida protetiva, divórcio, alimentos, acom-
panhando processos em andamento nos Juizados 
da Violência Doméstica - ou extrajudicial, por meio 
da realização de acordos, inspeções, audiências 
públicas, recomendações, projetos e programas de 
educação em direitos. O NUDEM pode se valer de 
outros mecanismos de promoção de políticas públi-
cas, inclusive em âmbito internacional, caso 
a�gure-se necessário, garantindo-se ainda, o atendi-
mento individual da vítima ou a adoção de ações 
coletivas para amparar grupo de mulheres em 
situação de vulnerabilidade.
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É a instituição que cuida da orientação jurídica, 
promoção de direitos humanos e a defesa, de todos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e 
gratuita a quem necessitar (art. 134, CF). 


