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REDES DE APOIO

Gama

Identificada a 
necessidade de 

assistência

Interação da mulher com as redes de apoio 
(familiar, comunitária e institucional)

Em caso de flagrante 
de crime

Identificada a necessidade 
de comunicação de violência

Mulher solicita 
apoio a uma das 
instituições da rede

Instituição 
acolhe e avalia 
as demandas 
da mulher



Gama

9º BATALHÃO DA PMDF

DELEGACIA DE POLÍCIA

Cumprimento das medidas 
protetivas acompanhadas 

pelo Provid

Inquérito instaurado

PM efetua prisão 
em flagrante

PM conduz ofensor, 
mulher e eventuais 
testemunhas à 
Central de Flagrante

Mulher registra o 
boletim de ocorrência

Coleta de dados para o 
requerimento de MPU 
e encaminhamento ao 
Judiciário

Provid realiza 
acompanhamento 
de MPU

Instauração do 
inquérito policial

A PM oferece atendimento 
24 horas por meio do 

número 190 e realiza ações de 
prevenção à violência doméstica 
por meio do Provid.

Orientar sobre os 
serviços da Rede.

Requerimento de 
Medida Protetiva 

de Urgência (MPU)
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PROMOTORIA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Réu possui 
direito ao 

benefício SCP

Réu aceita o 
benefício e 
cumpre as 

condicionalidades

Réu não aceita 
o benefício

Réu não possui 
direito ao 

benefício SCP

Audiência de 
suspensão 
condicional do 
processo

Processo 
arquivado

Audiência de 
instrução e 
julgamento

Sentença 
absolutória ou 
condenatória

Sentença de 
extinção de 
punibilidade

Oitiva da 
ofendida, 

testemunhas e réu

Após 2 anos

Acolhimento e 
encaminhamento 

realizados

Em caso de risco
Promotor é informado da 
decisão e da audiência de 
justificação

Promotoria de 
Justiça encaminha 
a mulher ao Setps

Prosseguimento 
do processo

Arquivamento 
do processo e 
da MPU

Audiência de 
ratificação

Audiência de 
justificação

Decisão do juiz 
sobre a MPU

Não acontece em 
todos os Juizados 

de Violência Doméstica.

Não acontece em 
todos os Juizados 

de Violência Doméstica.

Ocorre apenas quando 
a ofendida manifesta 

desinteresse após o início da 
investigação.

Autor e mulher em 
situação de violência 

são ouvidos separadamente.

Reavaliação da 
situação de risco e 

esclarecimentos à ofendida.

Medida 
Protetiva de 

Urgência (MPU)

A mulher 
pode ficar 

resguardada por 
MPU durante 2 anos.
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