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Pela Delegacia Virtual é possível registrar ocorrências de 
ameaça, vias de fato e lesão corporal contra mulher, criança e 
adolescente, idoso e pessoa com deficiência, além do registro 
de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Tenha muita atenção ao preenchimento para que 
sua ocorrência seja registrada com êxito!

Conforme previsto na Lei nº 23.644/2020, a Polícia Civil de Minas Gerais 
está autorizada a fazer o registro de violência doméstica e familiar 
contra mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência.

  Violência doméstica e familiar acontece:

Quando o agressor mora com a vítima;

Quando o agressor é parente da vítima (mesmo que ele more
em outro lugar);

Quando o agressor tem ou teve alguma relação de afeto com a 
vítima (namorado, ficante, ex-namorado/marido etc).
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Acesse: https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/

1º PASSO

Selecione a opção “Vias de Fato/Lesão Corporal” ou “Ameaça”

2º PASSO
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Serão então exibidos alguns ALERTAS:

Clique em ESTOU CIENTE. CONTINUAR para dar prosseguimento 
ao registro.

3º PASSO
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4º PASSO 

Preencha os campos com informações sobre sua identificação:

PREENCHA O CAMPO COM AS LETRAS E NÚMEROS QUE APARECEM NA 
CAIXA EM DESTAQUE E CLIQUE EM CONTINUAR.

ESSAS INFORMAÇÕES SÃO OBRIGATÓRIAS E DEVEM SER PREENCHIDAS 
COM CUIDADO PARA NÃO HAVER ERROS. ELAS VÃO POSSIBILITAR QUE 
A POLÍCIA CIVIL DÊ CONTINUIDADE AO SEU REGISTRO E TOME TODAS AS 
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
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5º PASSO

RESPONDA AS PERGUNTAS RELACIONADAS COM O SEU REGISTRO 
E, AO FINAL, CLIQUE EM CONTINUAR.

ATENÇÃO: A LEI Nº 23.644/2020 AUTORIZOU OS REGISTROS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER, IDOSO, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É QUANDO O AGRESSOR MORA COM A 
VÍTIMA, OU É PARENTE DA VÍTIMA, OU QUANDO TEM OU TEVE ALGUMA 
RELAÇÃO DE AFETO COM A VÍTIMA.



9

A última pergunta é para saber se a vítima tem interesse em solicitar 
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
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6º PASSO 

Se a vítima respondeu SIM, que quer solicitar medida protetiva de 
urgência, deverá então selecionar as medidas apresentadas a seguir, de 
acordo com as suas necessidades. 

Ao terminar de responder todas as perguntas, clique em CONTINUAR.
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7º PASSO

APENAS A VÍTIMA OU SEU REPRESENTANTE LEGAL PODERÁ SOLICITAR 
ESSE REGISTRO. PREENCHA O FORMULÁRIO COM SEUS DADOS 
PESSOAIS E QUAL A RELAÇÃO DO AUTOR COM VÍTIMA.

TERCEIROS NÃO PODERÃO REGISTRAR OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR PELA DELEGACIA VIRTUAL. PROCURE A 
DELEGACIA MAIS PRÓXIMA OU, EM CASO DE URGÊNCIA, DISQUE 190. 
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Preencha com atenção seu endereço, pois a Polícia Civil encaminha as 
notificações necessárias para o endereço informado.
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8º PASSO 

Nesta etapa, serão feitas as perguntas relacionadas com a agressão ou a 
ameaça: o dia em que ocorreu, onde aconteceram os fatos, os motivos da 
agressão ou da ameaça.
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9º PASSO 

Agora haverá um espaço para que a vítima ou seu representante legal conte 
à Polícia Civil o que aconteceu. Descreva com detalhes tudo o que ocorreu 
e que precisa ser investigado. Fale como foi a agressão/ameaça, se resultou 
em hematomas e machucados, e se o autor ou autores usaram algum tipo de 
ferramenta ou arma. Conte também sobre a relação com o autor: se ex-marido, 
ex-namorado, namorado, parente, padrasto, madrasta etc. 

Lembre-se de dizer se já existe medida protetiva em desfavor do autor e 
qual o número do processo; se tem filhos com o autor, qual o nome e idade 
deles. Informe também se foi submetida a atendimento médico por conta da 
agressão, em qual unidade e qual o número do prontuário. 

Preencha todos os campos com as informações adicionais sobre os fatos.
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10º PASSO

Neste campo, é possível anexar até duas imagens da agressão, eventuais 
marcas e hematomas, ou qualquer arquivo que possa ajudar no 
esclarecimento dos fatos. Em seguida, clique em CONTINUAR.
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Nesta etapa, será necessária a identificação do autor ou autores dos 
delitos. Preencha o formulário com o máximo de informações que puder 
fornecer sobre os envolvidos. Após o preenchimento adequado, clique em 
CONTINUAR.

11º PASSO
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Agora será possível selecionar as opções com as informações que se 
enquadram com o seu registro de ocorrência.

12º PASSO
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Em seguida, aparecerá na tela um pedido de confirmação - se a vítima deseja 
responder o formulário de avaliação de risco. Responda SIM ou NÃO e clique 
em CONTINUAR. 

Se responder SIM, preencha o novo formulário e clique em CONTINUAR.

13º PASSO
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14º PASSO 

É possível acrescentar, neste campo, o nome das testemunhas - pessoas 
que presenciaram os fatos ou que podem trazer informações relevantes 
sobre o autor e suas condutas. Mais uma vez, tenha em mãos as 
informações importantes para identificar as testemunhas, como nome 
completo, endereço, telefone etc.
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15º PASSO 

Para concluir o registro de violência doméstica, confirme seus dados e 
o e-mail para recebimento da ocorrência policial. Aparecerá um pedido 
de confirmação, perguntando se deseja acrescentar alguma informação. 
Responda SIM ou NÃO e conclua seu registro.
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DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 
PROTETIVA

VOLTAR
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A seguir, o passo a passo para registrar o descumprimento de 
medidas protetivas de urgência:

As medidas protetivas de urgência são providências garantidas por 
lei às vítimas de violência doméstica e têm a finalidade de garantir a 
sua proteção e de sua família.

A lei prevê que a autoridade judicial deverá decidir o pedido no 
prazo de 48 horas.

Desde 2018, a Lei nº 13.641 tipificou como crime o descumprimento 
de medida protetiva de urgência:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas 
protetivas de urgência previstas nesta Lei: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
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Acesse: https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/

Selecione a opção “Descumprimento de Medida Protetiva”.

1º PASSO

2º PASSO
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Serão então exibidos alguns ALERTAS:

Clique em ESTOU CIENTE. CONTINUAR para dar prosseguimento 
ao registro.

3º PASSO
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4º PASSO 

Responda as perguntas e preencha quais foram as medidas 
protetivas descumpridas. Clique em CONTINUAR.
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5º PASSO

Responda se é vítima ou representante legal de vítima. Preencha os campos 
com seus dados pessoais, endereço e contatos. Em seguida selecione o tipo 
de relação da vítima com o autor e clique em CONTINUAR.
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6º PASSO 

Preencha os campos com as informações sobre quando aconteceu o 
descumprimento da medida protetiva - a hora provável e o local em 
que ocorreu o descumprimento. Preencha as demais informações 
solicitadas sobre o descumprimento e, em seguida, será possível 
redigir um texto, contando os fatos da forma mais detalhada possível. 
Depois, clique em CONTINUAR.
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7º PASSO

Neste momento, preencha os campos com a identificação do autor. 
Neste campo é possível adicionar mais de um autor, se for o caso. 
Preencha os campos com o máximo de informações possíveis e clique 
em SALVAR.
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8º PASSO 

Marque as opções para informações adicionais sobre os fatos que estão 
sendo registrados. Em seguida, se houver, preencha os campos destinados 
aos dados das testemunhas, como nome, endereço e contatos. Clique em 
SALVAR. 

POR FIM, confirme ou altere as informações que estarão na tela e clique 
em SALVAR.
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