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Estabelece a Notificação Compulsória dos casos
de Violência Contra a Mulher, a Criança e ao
Adolescente, atendidos em serviços de saúde da
rede  pública  ou  privada  do  Estado  de  Mato
Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:      

Artigo 1º. Fica criado o procedimento de notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher, a
criança e ao adolescente atendidos, declarados pela vítima ou presumidos pelos profissionais dos serviços
de saúde da rede pública ou privada.

Artigo 2º. Os profissionais de saúde que prestam atendimento nos serviços de saúde da rede pública e
privada serão obrigados a notificar, em formulário oficial, todos os casos de violência contra a mulher, a
criança e ao adolescente, tipificados como violências física, psicológica ou sexual, sofrida dentro ou fora do
âmbito doméstico, de natureza intra ou extra familiar.

Artigo 3º. Para efeito desta Lei, considera-se violência:

I - A violência psicológica entendida como: todo tipo de omissão ou de ação, gestos ou palavras tais como
ameaçar, injuriar, desvalorizar, humilhar, desqualificar, controlar, cercear, destruir objetos ou documentos, e
reter ou confiscar bens materiais, de tal forma que possam atingir, pelo conteúdo ou repetição, a dignidade e
a segurança da vítima, podendo causar várias formas de sofrimento psíquico tais como: perda da autoestima,
medo, ansiedade, frustrações e confusão mental, dentro ou fora do âmbito doméstico de natureza intra ou
extra familiar;

II - A violência física entendida como agressão corporal, sofrida dentro ou fora do âmbito doméstico, de
natureza intra ou extra familiar;

III - A violência sexual entendida como quaisquer das seguintes formas de abuso sexual praticadas dentro ou
fora do âmbito doméstico, de natureza intra ou extra familiar:

a) Estupro;
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b) Assédio sexual;

c) Exposição involuntária à pornografia;

d) Exploração sexual;

e) Contato físico indesejado.

Artigo 4º. O profissional de saúde responsável pelo atendimento da vítima deverá preencher formulário oficial
da notificação, que deverá conter, entre outras, as seguintes informações:

I - Dados de identificação pessoal da vítima e, no caso de criança ou adolescente, dos pais ou responsáveis,
devendo constar o nome, idade, profissão, número do documento de identificação, cor e endereço completo;

II - Número do (Boletim de Atendimento Médico), do Prontuário ou Registro equivalente.

III - Motivo inicial do atendimento.

IV - Descrição detalhada dos sintomas e das lesões.

V - Diagnóstico do tipo de violência, de acordo com o artigo 3º desta Lei.

VI - Relação vítima- agressor. 

VII - Presença de outras vítimas, testemunhas. 

VIII - Conduta, incluindo tratamento ministrado e encaminhamentos realizados.

IX - Quanto ao atendimento, identificar:

a) cargo/função do profissional que realizou o atendimento.

b) instituição e setor.

c) município.

§ 1º - O documento a que se refere este artigo deverá ser preenchido em três vias, sendo enviada uma à
Delegacia especializada de atendimento à vítima ou ao órgão policial equivalente existente no município, a
segunda remetida à Secretaria Municipal de Saúde num prazo de 08 (oito) dias a partir do atendimento e, a
última deverá ficar arquivada na unidade de saúde que prestou o atendimento.

§ 2º - A vítima ou seus responsáveis poderão exercer seu direito de privacidade mediante requerimento ao
órgão de saúde responsável pelo atendimento, para que na Notificação Compulsória de Violência à Mulher,
Criança ou Adolescente não conste os dados previstos no inciso I, deste artigo.

Artigo 5º. A Ficha de Notificação Compulsória da Violência Contra a Mulher, a Criança e o Adolescente
somente será fornecida:

I - Para a mulher atendida;

II - Para os pais ou responsáveis da vítima, se esta for menor de 18 anos;

III - Para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, mediante solicitação oficial.

IV - Para as autoridades constantes no § 1º, do artigo 4º, desta Lei.

Artigo 6º. As Secretarias Municipais de Saúde deverão encaminhar mensalmente ao setor competente da
Secretaria de Estado de Saúde os documentos de notificação da violência contra a mulher.

Parágrafo único - Recebidos os documentos, a Secretaria de Saúde do Estado efetuará estudos no sentido
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de identificar as situações de maior gravidade e incidência para nortear uma política estadual de prevenção à
violência contra a mulher.

Artigo 7º. O não cumprimento do disposto na presente Lei, pelos serviços de saúde, implicará em sanções a
serem definidas em regulamento a ser emitido pelo Poder Executivo

Artigo 8º. As instituições envolvidas terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem a esta Lei.

Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar um Fundo de Recursos destinado à prevenção, e
medidas que visem combater a violência contra a mulher, a criança e o adolescente.

Artigo 10º. O Poder Executivo Estadual fará a regulamentação da presente Lei.

Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A violência contra a mulher, a criança e o adolescente é um dos graves problemas sociais do nosso País. A
violência sofrida por tais pessoas ultrapassa até mesmo o âmbito individual, tornando-se, portanto, um grave
problema de saúde pública, tendo em vista a magnitude de sua incidência. Não obstante, pelos seus efeitos
prejudiciais sobre a saúde e a vida, reforça uma imagem negativa da nossa realidade social.

Além de sofrer uma agressão física a vítima mulher, criança ou adolescente, na maioria dos casos é
acometida pelo medo e uma sensação de desamparo, o que acaba por causar um trauma que muitas vezes
as acompanham para o resto de sua vida. Tais sentimentos são agravados naqueles casos em que o
agressor é pessoa próxima, tais como marido, amante, pais, padrastos, madrastas e a agressão ocorre no
ambiente familiar, pois há o receio de denunciar.

A necessidade da vítima em retornar ao lar em que reside juntamente com o agressor, acaba
desencorajando-as de registrar ocorrência, temendo uma reincidência ou violência ainda mais grave e, por
isso, deixam de procurar a Delegacia. Nestes casos, onde a maioria das vítimas mulheres, crianças e
adolescentes, por estarem fragilizadas e assustadas, em algum momento, irão procurar os serviços de saúde.

É exatamente neste momento, ou seja, quando do atendimento médico, que a Notificação Compulsória da
Violência Contra a Mulher, a Criança e ao Adolescente, presta um serviço relevante e de atenção plena às
vítimas em situação de violência.

Por outro lado, a implementação da notificação prevista na presente Lei em todos os serviços de saúde do
Estado, proporcionará à Secretaria de Saúde juntamente com a Secretaria de Segurança Pública um retrato
fiel da violência contra a Mulher, a Criança e ao Adolescente, de modo a gerar uma estatística que
demonstrem o problema, os locais onde ocorrem com mais frequência e o perfil dos agressores, aparelhando
o Estado para a tomada de medidas eficazes no combate à violência.

A notificação compulsória será efetuada pelo serviço de saúde, que não terá maior ônus operacional, senão
o de encaminhar à Delegacia Especializada, que deverá tomar as devidas providências, podendo, inclusive,
abrir inquérito policial. Medida semelhante já é utilizada nos casos de atendimento a pessoas com ferimentos
por armas de fogo.

A presente proposição vai ao encontro do clamor da sociedade que não suporta mais viver em clima de
violência constante, principalmente a violência do gênero. O parlamento, na qualidade de legítimo
representante da sociedade é, indubitavelmente, melhor local para que se inicie mudanças nessa difícil
realidade.

No âmbito federal, a Lei 10.778/03, regulamentada pelo Decreto 5.099/04 tratam da questão, no entanto, tal
procedimento não está sendo adotado pelos órgãos de saúde do Estado, razão pela qual, uma Lei Estadual
neste sentido terá o condão de reforçar a aplicação de uma norma de extrema importância para a melhoria
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na segurança pública da sociedade. Afinal, segundo o artigo 24, da Constituição Federal, aos Estados
cabem suplementar a legislação Federal no que couber, a exemplo do que aconteceu nos estados de São
Paulo e do Ceará, que recentemente editaram legislação no mesmo sentido.

Pelas razões expostas acreditamos na sensibilidade das deputados e deputadas que compõem esta Casa
Legislativa que possibilitará a tramitação da presente matéria, debatendo-a, aperfeiçoando-a e
posteriormente aprovando-a, de modo a oferecer ao poder público mais um instrumento destinando a
enfrentar a violência contra as mulheres, as crianças e os adolescentes.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Março de 2019

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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