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Você está recebendo uma notificação para comparecer à 
 Promotoria de Justiça de Sobradinho. Sua presença é muito im-
portante, pois pode garantir medidas protetivas para você, que 

foi vítima de violência doméstica.

: 13h
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Assistência jurídica gratuita

Advogados acompanham seu processo 
criminal e ingressam com outras ações 

judiciais (pensão e guarda dos filhos, par-
tilha de bens etc), por meio da parceria 
com o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Faculdade Projeção.

Acompanhamento psicossocial 

Psicólogas e assistentes sociais proporcio-
nam um espaço de cuidado e acolhimento 
para que as mulheres possam lidar melhor 
com as situações de violência, por meio de 
parceria com o Núcleo de Atendimento a 
Famílias e Autores de Violência Doméstica 

(NAFAVD) da Secretaria de Estado da Mulher.

Você sabe onde buscar ajuda se o agressor descumprir 
as medidas protetivas?

Sabia que é possível solicitar reparação por danos 
morais pela violência sofrida?

Você sabia que a Justiça concede pensão alimentícia 
emergencial em algumas situações?

Receba orientação sobre essas e outras questões que  
precisar no acolhimento realizado pela 
Promotoria de Justiça de Sobradinho.

Requisição de serviços 
públicos

A promotoria pode requisitar servi-
ços de saúde, educação, segurança, 

previdência, assistência social, dentre 
outros, inclusive benefícios socioas-
sistenciais (exemplo: bolsa família e 

auxílio vulnerabilidade emergencial).

Cursos profissionalizantes e 
técnicos

Em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial, são concedidas 
bolsas de estudo integrais para os cursos 

ofertados pelo SENAC Sobradinho.

Você já ouviu falar sobre a Casa Abrigo?

Mulheres vítimas de violência doméstica em grave situação de 
risco podem ser acolhidas pela Casa Abrigo, acompanhadas de 

seus filhos. É um local de moradia temporária, exclusivo para 
mulheres enquanto estiverem nesta situação de risco.

O MPDFT está de portas abertas para te acolher.

Conheça o atendimento feito pela Promotoria.

A Promotoria de Justiça de Sobradinho promove acolhi-
mento de mulheres em situação de violência doméstica, 
realizado por assistente social ou psicóloga.Todas as 
terças-feiras, às 13h, são esclarecidas suas dúvidas sobre 
o andamento da denúncia na Justiça.

A promotoria criou este espaço para que você seja ou-
vida. Seu relato será encaminhado, posteriormente, ao 
promotor(a) de Justiça e ao juiz(a) responsáveis pelo pro-
cesso, que conhecerão sua situação mais profundamente 
e poderão tomar as melhores decisões para o caso.

Se necessário, você poderá ser encaminhada a 
rede de serviços voltada ao seu fortalecimento pessoal. 
Confira ao lado os serviços disponíveis.
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Missão do MPDFT

Promover a justiça, a democracia,
a cidadania e a dignidade humana, 

atuando para transformar em 
realidade os direitos da 

sociedade.


