
LUTAR POR

FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERLUTAR PELO

CARTILHA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER (3 e 4)

Enfrentamento da

situação de violência

DENÚNCIA E
QUESTÕES
JURÍDICAS
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A denúncia é importante no processo de enfrentamento da violência
porque institucionaliza a situação, ou seja, é a partir dela que os órgãos
competentes podem tomar as devidas providências. No entanto, a
denúncia é só uma parte deste caminho que é preciso trilhar no
enfrentamento da violência. 

O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA É A
INTERRUPÇÃO E AFASTAMENTO DO

VÍNCULO COM O AGRESSOR 

Enfrentamento da violência não é sinônimo de
denúncia!
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Se você não quer ou não consegue fazer a denúncia logo que a violência
ocorre, isso não deslegitima e não diminui todo o processo de
enfrentamento pelo qual você passa, seja na formação de rede de apoio,
no acolhimento psicológico ou na ruptura com o agressor.

TOMAR UMA ATITUDE JURÍDICA NÃO É UM
PROCESSO FÁCIL, MAS JUNTAS NOS

FORTALECEMOS!



HORA DE DENUNCIAR!
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como é este processo?

CONTATOS PARA TER NA MÃO!

Polícia Militar - 190: É o contato em casos de emergência! Através deste
canal é possível denunciar e pegar em flagrante a situação de violência. A
ligação pode ser feita tanto pela vítima, quanto por alguma pessoa externa
que esteja presenciando a situação.

Canal de atendimento à mulher em situação de violência - 180: Central de
atendimento que oferece orientação básica à vítima. Estas orientações
auxiliam a mulher a entender e definir o tipo de violência sofrida e como
agir, no seu caso específico, para o enfrentamento na esfera institucional.

Delegacia da Mulher - 6º DP - Florianópolis: É o local onde se inicia o
processo de autuação com o registro do Boletim de Ocorrência. Existe a
possibilidade de registrar o B.O online através da delegacia virtual da
Polícia Civil.
Endereço: R. Delminda Silveira, 65-83 - Agronômica, Florianópolis - SC,
88010-400
Telefone: (48) 3665-6528
Delegacia Virtual: https://delegaciavirtual.sc.gov.br/inicio.aspx

Fórum da Capital - Juizado da Violência doméstica contra à mulher:
Local onde onde os casos registrados são processados. Através dele é
possível enviar as provas, fazer pedidos de medida protetiva, dentre
outras solicitações.
Endereço: R. Álvaro Millen da Silveira, 208 - Centro - Florianópolis - SC
Telefone: 3287-6484 (para telefone fixo e whatsapp)
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O primeiro passo: comunicar a violência às
autoridades

Registrar o boletim de ocorrência (B.O) é o primeiro passo legal para
comunicar a violência às autoridades. Ao fazer um B.O, o estado solicita
uma investigação do caso de violência, ou seja, abre-se um inquérito
policial. A partir deste momento, diversas ações e caminhos podem
acontecer em tempos diferentes. São implicações importantes, às vezes
difíceis de entender, e que precisam de uma atenção especial para
conhecer nossos direitos e reivindicá-los.

Visualizando o processo de denúncia
Na tentativa de tornar a compreensão desse caminho mais simples,
construímos um guia com as diferentes implicações gerais do processo
de denúncia de violência doméstica que incluem: (1) o registro Boletim de
Ocorrência; (2) pedido de medida protetiva; (3)  os tipos de provas;  (4)
representação criminal; (5) análise do Ministério público; (6) audiência. 

Ao final do texto, você
encontrará um mapa com
os diferentes caminhos
que a denúncia pode levar.



FAZENDO UM BOLETIM
DE OCORRÊNCIA

O Boletim de Ocorrência é o primeiro
passo legal para comunicar a violência
às autoridades e pode ser feito em
qualquer delegacia. Como em
Florianópolis há a delegacia da mulher,
dê preferência a ela, pois nela o
atendimento será mais especializado.
Neste primeiro momento, você vai
narrar detalhadamente todos os fatos
ocorridos. 

MEDIDA PROTETIVA
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A autoridade policial NÃO
pode se negar a registrar
o Boletim de Ocorrência.

As medidas protetivas são
mecanismos legais que têm como
objetivo proteger a mulher em
situação de risco. Em qualquer
momento do processo de denúncia
(na abertura do B.O, durante o
andamento do inquérito ou até com
o caso sendo analisado pelo
judiciário), se você se sentir
ameaçada, é um direito seu fazer
um pedido de medida protetiva.

O descumprimento da
medida protetiva pode

levar à prisão do
acusado.
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A partir disso, será aberto um inquérito policial e, enquanto ele estiver
aberto, serão recolhidas provas dos fatos. Em qualquer momento você
poderá ser intimada a prestar mais depoimentos. 

Esta medida é avaliada por um juiz em até 48 horas e pode impor
diferentes restrições ao agressor que dizem respeito sempre ao
afastamento da mulher e dos filhos.
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PROVAS

No momento de fazer o B.O na
delegacia, autoridades podem fazer o
pedido de algumas provas que achem
importantes. No entanto, a mulher
também pode colaborar de forma
mais ativa durante o processo de
investigação e entregar outras provas
que serão acresentadas no seu caso.
Pode, inclusive, entregar essas outras
provas diretamente para o Fórum da
Capital presencialmente ou via
WhatsApp. 
Algumas provas que podem ser
consideradas para a investigação:

A mulher não é 
obrigada a responder

questionamentos que não
tem a ver com o caso 

(intimidades, sobre hábitos
ou costumes...)

CORPO DE DELITO: Realizado em casos de agressões físicas e
sexuais, em que as autoridades fazem a solicitação para a perícia
médica e o laudo resultante será a prova para o caso. Mesmo que o
laudo seja inconclusivo (situação comum) ainda serve como prova
e é importante! Em Florianópolis, este exame pode ser feito
diretamente no Hospital Universitário.
LAUDOS INDIRETOS: Laudos médicos que não são da perícia
médica, mas de outros profissionais. Apesar de não ser um exame
médico solicitado por autoridade policial, no prontuário é
obrigatório que seja registrado que a ajuda médica foi decorrente de
agressões de violência doméstica. 
LAUDOS PSICOLÓGICOS: Auxiliam a embasar casos de danos
morais e consequências psicológicas.
TESTEMUNHAS DIRETAS E INDIRETAS: Pessoas que presenciaram
os fatos ou que tinham conhecimento da situação (por exemplo,
pessoas de confiança que você contou sobre as agressões).
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AS PROVAS SÃO ESSENCIAIS, POIS DETERMINAM
SE O PROCESSO É ARQUIVADO OU SE SEGUE EM

FRENTE.

REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL
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OUTRAS PROVAS: Imagens de câmeras de segurança (de lugares
públicos), prints, áudios com confissões do agressor. 
Fotos de machucados, roupas com amostra de material biológico
(em casos de violência sexual).
Exames toxicológicos e exames de sangue (caso a mulher
estivesse sob efeito de substâncias químicas).

Se a violência sofrida
tiver sido física ou sexual,

o inquérito policial é
automaticamente aberto,
ou seja, não depende de
representação criminal.

Neste caso, não há mais a
possibilidade de retirada

da denúncia.

Para que o inquérito policial seja
aberto, além do B.O, alguns crimes
necessitam de uma representação
criminal. A representação criminal é
uma autorização na qual a mulher
que sofreu a violência afirma que
deseja que o agressor seja
processado e punido. Nos casos em
que a representação criminal foi
necessária, a denúncia pode ser
retirada até que seja  julgada pelo
Ministério Público.
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ANÁLISE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Em casos de violência
doméstica, a lei Maria

da Penha prevê que toda
mulher tem direito a

uma defensora pública

Após o inquérito policial, o caso é
levado ao Ministério Público que
avalia se deve abrir uma ação
criminal. A ação pode não ser aberta
por não ter provas suficientes para
tal. Nesta situação, o caso é
arquivado.
Caso se entenda que existem todos
os elementos para a ação, abre-se
um processo judicial. O processo
agora é do Estado contra o agressor
e a mulher entra de forma a
assessorar o processo. 

AUDIÊNCIA

Se você não quiser estar
presente no local no

mesmo momento que o
acusado, você pode

solicitar salas separadas
junto ao Fórum

antecipadamente 

A audiência é o passo final do
processo. Nela, ambas as partes
são ouvidas: a mulher vítima da
violência e o acusado. Porém, deve
ser assegurado à ela espaços e
momentos de testemunho
diferenciados do autor da agressão.
Muitas vezes a sentença é dada na
própria audiência. 
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FAZENDO UM BOLETIM
DE OCORRÊNCIA

SOLITAÇÃO DE
MEDIDA

PROTETIVA

REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL

MINISTÉRIO PÚBLICO
DECIDE SE ABRE AÇÃO

CRIMINAL

PROCESSO ARQUIVADO

SEGUIMENTO NO
PROCESSO

AUDIÊNCIA COM
DECLARAÇÃO DA SENTENÇA

DO ACUSADO
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Investigação
permanece
durante o
período de

recolhimento de
provas

Dependendo do
tipo de violência

Mulher sente que
sua vida corre risco

Juiz entende que há provas
suficientes para julgamento

do caso

Depoimento de todas as
pessoas envolvidas no

processo

Geralmente por falta de prova

Mapa do Processo de Denúncia



LUTAR ATÉ QUE TODAS SEJAMOS LIVRES!

      NOSSA FORÇA MOVE O MUNDO, 
         LUTAMOS POR VIDA DIGNA!

@reporterpopular       reporterpopular.com.br/vidadigna

#nalutaporvidadigna
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