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TANIA FERNANDA PRADO PEREIRA

Delegados devem ser autorizados a
decretar medidas protetivas em
casos de violência doméstica? SIM
06/08/2016

02h00
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MAIS AGILIDADE NA PROTEÇÃO À
MULHER

Mais opções

PUBLICIDADE

leia também
Lei Maria da Penha completa dez
anos; saiba o que ela diz
Em São Paulo, mulher escolarizada
denuncia mais violência doméstica
Versão de Luiza é inverídica e
provarei inocência de Parisotto, diz
advogado
Ex da atriz Luiza Brunet vira réu sob
acusação de violência doméstica

Para maior efetividade da Lei Maria da Penha, que
completa dez anos neste domingo (7), é necessário
ampliar as medidas protetivas às mulheres vítimas de
violência doméstica, autorizando que sejam
concedidas pela primeira autoridade jurídica a
apreciar o fato, o delegado de polícia. É disso que

Promotoria denuncia ex de Brunet
sob acusação de violência doméstica

trata o PLC (Projeto de Lei Complementar) 7/2016, ora em tramitação no
Senado.

siga a folha

Nos últimos anos, a imprensa noticiou o aumento de casos de mulheres que
aguardam o deferimento dessas medidas, hoje só aplicadas por juízes. A
morosidade na proteção da vítima é a regra, podendose demorar até seis
meses para a concessão das protetivas, conforme o relatório final da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Doméstica.
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enviar

Enquanto esperaram, as mulheres continuam a sofrer violência doméstica. Ao
ser informado do registro do caso, o agressor passa a agir de modo ainda mais
hostil.
Pelo projeto de lei, os delegados de polícia, preferencialmente os designados a
atuar na delegacia de proteção à mulher, e inclusive os da Polícia Federal, nos
casos de delitos cometidos a bordo de navios ou de aeronaves, poderiam
aplicar ao agressor, provisoriamente, algumas das medidas protetivas de
urgência.

A Radiografia do
PUBLICIDADE

Golpe
Em livro, Jessé Souza
critica a trama do
impeachment de

PUBLICIDADE

Dilma Rousseff
De R$ 34,90

Por exemplo, proibilo de se aproximar da vítima e de seus familiares e de
frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e
psicológica da ofendida. A violação das medidas estabelecidas incorrerá em
crime de desobediência.
Os delegados teriam ainda a possibilidade de encaminhar a mulher que sofreu

Por R$ 29,90
Comprar

Os delegados teriam ainda a possibilidade de encaminhar a mulher que sofreu
agressão doméstica e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de
proteção.
A adoção dessas providências deverá ser comunicada ao juiz no prazo de 24
horas, podendo ele manter ou rever as medidas, ouvido o representante do
Ministério Público no mesmo prazo, a exemplo do que já acontece quando o
delegado determina uma prisão em flagrante delito, medida mais gravosa.
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R$ 1.119*

envie sua notícia
Fotos

Caso as medidas não sejam suficientes ou adequadas, o delegado representará
ao juiz pela aplicação de outras ou pela decretação da prisão do autor. Por
outro lado, se a autoridade policial avaliar que não há requisitos para a
adoção de tais providências, a vítima poderá postular a mesma medida
perante o Judiciário. O caso será encaminhado ao juiz em até 48 horas.
O Brasil precisa superar o histórico de violação à proteção da mulher. É
evidente que a autoridade policial reúne plenas condições de analisar o caso
concreto na delegacia, com a devida urgência, fora do horário do expediente
forense, para proteger a integridade da vítima.
Por tal motivo, as propostas de alteração legislativa contidas no PLC 7/2016
são harmônicas com os preceitos de nossa Constituição, uma vez que todas as
medidas protetivas de urgência determinadas pelo delegado de polícia serão,
necessariamente, analisadas pelo Poder Judiciário.
TANIA FERNANDA PRADO PEREIRA, mestre em segurança pública pela Universidade Jean Moulin
(França), é delegada de Polícia Federal em São Paulo e diretora regional da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal  Seção São Paulo
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Mais opções

Patrocinado

Veja cartum da
série "o pintinho"
publicado neste
domingo

Patrocinado

Aprenda a duplicar
sua renda
investindo apenas
10% do seu salário.

Ações da VALE:
Analistas apontam
tendência de curto,
médio e longo…

(Trovo Academy)

(Toro Radar)

Guia De Análise Da
Economia Brasileira
Estêvão Kopschitz Xavier
Bastos

De: R$ 38,50

Por: R$ 32,70

Renato Janine Ribeiro, Mario
Sergio Cortella
Patrocinado

De: R$ 36,90

O crescimento do
proﬁssional
groomer no Brasil

CHOCANTE: Nova
Pesquisa Sobre o
Ronco

Por: R$ 34,90

(Pet South America)

(Faixa Anti Ronco)
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A história de Boris
Onischenko Trapaças olímpicas
parte 1

Comprar

Tesouro Direto
Marcos Silvestre

De: R$ 34,90

Por: R$ 29,90
Comprar

A Radiografia Do Golpe:
Entenda Como E Por Que
Você Foi Enganado

Zika: do Sertão
Nordestino à Ameaça
Global

Poder e Manipulação

Jesse Souza

Debora Diniz

Jacob Pétry

Comprar

Comprar

Confira seleção com finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura
José Paulo Cavalcanti mistura ficção e realidade em livro de contos

De: R$ 39,90

Por: R$ 29,90
Comprar

Aproveite promoção com livros da editora Record com 50% de desconto
Lava Jato levou o país para sua mais dramática hora da verdade, diz livro
'A Vida é Sua!' ajuda leitor a tomar as rédeas da própria vida

Aproveite!

Comprar

Política para Não Ser
Idiota

Veja momento em
que caminhão
avança sobre
multidão em Nice

Compare preços:

'Minha Vida Anticâncer' ensina dicas de
alimentação e hábitos saudáveis

recomendado

Ciclista holandesa é
hospitalizada após
acidente em prova
da Rio-2016

Misto de scifi e Nouvelle Vague,
'Bulldogma' retrata cena artística
alternativa brasileira

Cartola ‐ Todo o
Tempo Que Eu Viver

Onix a partir de R$36.990,00!

'A Vida é Sua!' ajuda leitor a tomar as rédeas da própria vida

Tempo Que Eu Viver
1967 ‐ 1976 (Box 3
CDs)
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Ver todos os comentários (3)

Cartola

Por: R$ 69,90
Comprar

Marisa Sanematsu
Comente

Termos e condições

Caro leitor,
a área de comentários é exclusiva para assinantes da Folha. Queremos que
você continue conosco e o convidamos a assinar o jornal – os valores
começam em apenas R$ 1,90 no primeiro mês na versão digital.
Assine

LUIZ RUIVO FILHO ontem às 14h02

0

0

COMPARTILHAR

Denunciar

A função primordial do Estado reside zelar pelo bemestar e segurança da população dentre
outras, de sorte que, no caso, teremos invasão e usurpação de competência jurisdicional e
resultará em verdadeiro cáos.
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder

LUIZ RUIVO FILHO ontem às 13h28

0

0

COMPARTILHAR

Denunciar

Com respeito às Autoridades prós e contras, creio que salutar é a criação de Juizado Especial e
Específico para julgar "abinitio", decretando "prisão preventiva" mínima por 30 dias, senão mais
face a gravidade do caso, tendo em vista que não há violação do direito por ser "medida de
segurança" para evitar o pior. Se "fora do expediente", deve ser detido, também "por
segurança". Na prática, as "medidas protetivas" mostraramse inócuas, portanto a "prisão
mínima de 30 dias" é o caminho, ou não?
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder

jose walter da mota matos (06/08/2016 04h24) há 2 dias

0

0

Denunciar
COMPARTILHAR

Perfeita colocação, os Delegados(as) de Polícia possuem a mesma formação jurídica que os
Promotores de Justiça e os Juízes de Direito e estão legal e legitimamente aptos a avaliar a
real necessidade da aplicação imediata das medidas protetivas , até porque, quem realmente
essas vítimas no calor dos fatos são as Delegacias de Mulheres que devem receber
investimentos do Estado para melhor prestar esse tão importante é vital serviço público !
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder
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Anuncie aqui

Tenha muito mais velocidade 100 Mega por apenas R$ 59,90/mês
Vivofibra.com.br/oferta100mega

Vale Suiço Resort
10 piscinas, alta gastronomia A 1 hora de São Paulo
www.valesuico.com.br

Seios Lindos c/ Silicone
Tenha os Seios que Sempre Quis. Master Heath, Clínica Especializada
MasterHealth.com.br
UOL Cliques
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