


O QUE É

COMO FUNCIONA

Criada em 2019, a Patrulha Maria 
da Penha faz parte da Guarda Civil 
Municipal e atende mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar que têm 
medida protetiva emitida pela Justiça.

A Vara da Violência Doméstica e Familiar encaminha à Patrulha Maria da 
Penha  mulheres com medida protetiva para participar do programa. Após 
a inclusão dessas mulheres, começam os patrulhamentos preventivos nos 
locais frequentados pelas vítimas, visando a sua proteção física e psíquica.

As viaturas da Patrulha Maria da Penha não possuem identificação para 
preservar as vítimas e há sempre uma guarda feminina na equipe.



QUEM PODE FAZER PARTE
Para ter a proteção da Patrulha Maria da Penha é preciso que a vítima tenha 
registrado Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, tenha medida protetiva 
emitida pela Justiça e seja incluída no programa também por determinação 
da Justiça.

Ao entrar para o programa, a vítima recebe um dispositivo de emergência 
para ser acionado em caso de risco. O dispositivo dispara um alerta no CSI 
(Centro de Segurança e Inteligência) e fornece a localização da vítima em 
tempo real. 

Mudança de endereço ou telefone e informações sobre o processo, como 
prisão ou decisões judiciais, devem ser informadas de imediato à Patrulha 
Maria da Penha.

SAIBA MAIS

A Patrulha Maria da Penha atende somente 
mulheres com medida protetiva. Em casos de 
ameaça ou agressão a vítima que ainda não tenha 
medida protetiva, ligar para a GCM (153) ou para 
a Polícia Militar (190).

BOLETIM DE OCORRÊNCIA
O Boletim de Ocorrência por violência 
doméstica pode ser registrado on-line: 

www.delegaciaeletronica.policiacivil.
sp.gob.br/ssp-de-cidadão/home

Acesse o 
link pelo 
QR Code

DISPOSITIVO
DE EMERGÊNCIA



REDE DE APOIO À MULHER
Programas e ações da Prefeitura de São José dos Campos que ajudam 

vítimas de violência doméstica e familiar

CREAS

OUTROS SERVIÇOS

TELEFONES ÚTEIS

CREAS CENTRO-NORTE

CREAS SUL CREAS LESTE

Unidade de assistência social para atendimento a vítimas de violência

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Além dos Creas, a Prefeitura possui outros serviços para auxiliar as mulheres vítimas 

de violência:

• Auxílio Moradia Temporário

• Abrigo Protetivo

• Abrigo Feminino e LGBT

• Abrigo para famílias e indivíduos

• 153 (ligação gratuita - GCM) - 24 horas

• 190 (ligação gratuita - PM) - 24 horas

• 180 (ligação gratuita - Disque Denúncia) - 24 horas

• DDM (Delegacia de Defesa da Mulher): (12) 3941-4140

Rua Sebastião Humel, 523 • Centro 

Telefones: (12) 3923-7200 / (12) 3913-2827

                  (12) 3913-2829

Avenida Cidade Jardim, 5.431

Bosque dos Eucaliptos

Telefones: (12) 3922-5554 / (12) 3922-5558

                 (12) 3916-4306 / (12) 3966-2817

Praça José Molina 

Vila Industrial

Telefone: (12) 3941-2800


