
Raisa de Vargas Scariot 

 

- Nascida em Palmeira das Missões/RS 

 

- Formação acadêmica:  

- Graduação: Faculdade de Direito de Santa Maria-RS 

- Pós-Graduação: Criminologia, segurança  pública e política criminal – 

UNIDERP 

 

- Advogada – 2010 e 2014 

 

- Assessora do Ministério Público do RS – 2014 a Janeiro de 2016 

 

- Julho de 2016 – Delegacia da Mulher de Cascavel 



 

 A Lei Maria da Penha e sua aplicação pela Delegacia da Mulher 

 



 

 

Incumbe à Polícia Civil: 
 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares. 
 

Incumbe à Polícia Militar: 
 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; 

aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. 
 

 

  Diferenças básicas entre Polícia Civil e Polícia Militar 



  A Delegacia da Mulher de Cascavel 



 

Injúria – art. 140 do Código Penal; 

Ameaça – art. 147 do Código Penal; 

Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica – art. 129, § 9º do Código 

Penal; 

Estupro – art. 213 do Código Penal, desde que a vítima seja mulher; 

Estupro de vulnerável – art. 217 – A do Código Penal, desde que a vítima seja 

do sexo feminino; 

FEMINICÍDIO: 1 consumado (13/06/2016), quatro tentativas (02/02/2016, 

20/02/2016, 17/05/2016, 28/05/2016) – tramitaram na Delegacia de 

Homicídios; 

  Crimes mais comuns investigados pela Delegacia da Mulher 



  Números da  Delegacia da Mulher de Cascavel 

  

 

1.281 registros de Boletins de Ocorrência; 

 

Mais de 400 pedidos de Medida Protetiva de Urgência; 

 



Boletins de Ocorrência 

atualizado até agosto/2016 

AMEAÇA: 488 

INJÚRIA: 300 

LESÃO CORPORAL: 221 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE: 114 

VIAS DE FATO: 109 

ESTUPRO: 49 

TOTAL: 1.281 



  Quem é Maria da Penha? 



 Em 23 de maio de 1983, na cidade de Fortaleza, a 

farmacêutica Maria da Penha, enquanto dormia, foi atingida 

por disparo de espingarda desferido por seu próprio marido. 

Por força desse disparo, que atingiu a vítima em sua coluna, 

Maria da Penha ficou paraplégica. Porém, as agressões não 

cessaram. Uma semana depois a vítima sofreu nova violência 

por parte de seu então marido, tendo recebido descarga elétrica 

enquanto se banhava. O agressor foi denunciado em 28 de 

setembro de 1984. Devido a sucessivos recursos e apelos, sua 

prisão ocorreu somente em setembro de 2002. 

  Quem é Maria da Penha? 



  Quem é Maria da Penha? 



 A Lei 11.340/2006, popularmente conhecida 

como Lei Maria da Penha, publicada em 07 de agosto 

de 2006 e entrando em vigor em 22 de setembro de 

2006, criou mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher; dispôs 

sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher; estabeleceu medidas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar. 

  A Lei Maria da Penha 



Art. 5º.  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei 

complementar nº 150, de 2015) 

 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas (considera o mero 

aspecto espacial onde a conduta foi perpetrada); 

 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou 

se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa 

(considera a existência de vínculos familiares, pouco importando o local da ocorrência da 

violência); 

 

 

  Âmbito de Aplicação da Lei Maria da Penha 



III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (relações com conotação 

sexual ou amorosa, desde que não seja passageiro, fugaz ou esporádico); 
 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. 
 

Art. 6°.  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos. 

  Âmbito de Aplicação da Lei Maria da Penha 



 A proteção diferenciada contemplada pela Lei Maria da 

Penha para o gênero feminino terá incidência apenas 

quando a violência contra a mulher for executada em tais 

situações de vulnerabilidade. A contrario sensu, se uma 

mulher for vítima de determinada violência, mas o delito 

não tiver sido executado no ambiente doméstico, familiar ou 

em qualquer relação íntima de afeto (v.g. Briga de 

vizinhos), afigura-se indevida a aplicação da Lei 11.340/06.  

  Âmbito de Aplicação da Lei Maria da Penha 



A incidência da Lei Maria da Penha está condicionada a presença de cinco pressupostos 

cumulativos: 

1. Sujeito passivo mulher; 

2. Prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral (art. 7º da 

Lei11.340/06); 

3. Violência dolosa praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família 

ou em qualquer relação íntima de afeto (basta a presença de uma delas); 

4. Motivação de gênero; 

5. Condição de vulnerabilidade; 

  Pressupostos para a aplicação da Lei 11.340/06 



  Não há necessidade de habitualidade (art. 5º 

da Lei 11.340/06 prevê a prática de qualquer ação ou 

omissão); 
 

  Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher 



   
 

   

DOCUMENTÁRIO: 
 

 

 Dez anos da Lei Maria da Penha: O que 

esperar da próxima década? 
 

    https://www.youtube.com/watch?v=uFPUJUhLADs 



Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a 

autoridade policial deverá, entre outras providências: 

 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local 

seguro, quando houver risco de vida; 

 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences 

do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 

  O atendimento da vítima pela Autoridade Policial 



 

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 
 

 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 
 

  Medidas protetivas de urgência mais comuns: 



III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite 

mínimo de distância entre estes e o agressor; 
 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 
 

 

  Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor 



  
 

- De nada adiantaria a imposição de medidas protetivas de urgência 

se a elas não se emprestar força coercitiva. Nesse sentido, os arts. 20 

da Lei 11.340/06 e 313, inc. III do CPP permitem a decretação de 

prisão preventiva do agressor se houver o descumprimento 

injustificado das medidas protetivas de urgência. 
 

 

 

 

 

 

  Descumprimento injustificado das medidas protetivas de urgência 

fixadas 



  
 

REPORTAGEM TV TAROBÁ – CASCAVEL: 
 

https://youtu.be/oV2XkYG2lCE 
 

 

 

 

 

 Projeto de Lei 07/2016 - Possível alteração da lei Maria da Penha 

https://youtu.be/oV2XkYG2lCE 
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NÃO! 
 

Ação penal é incondicionada nos crimes de lesão 

corporal praticados no contexto de violência 

doméstica; 

Nos casos de delito que somente se procede mediante 

representação (ameaça), aplica-se o art. 16 da lei 

11.340/2016.  

  Voltei para o agressor, posso retirar a “queixa” na Delegacia? 







del.rvscariot@pc.pr.gov.br 

  Obrigada.  


