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Estabelece  prioridade  para  atendimento  e
emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal
(IML), no Estado de Mato Grosso, para vítimas
de estupro de vulnerável.

        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:

Art. 1º As vítimas de estupro de vulnerável terão prioridade para atendimento no Instituto médico Legal (IML),
no Estado de Mato Grosso, visando a realização de exames periciais para constatação de agressões e
outras formas de violência física.

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, configura estupro de vulnerável o disposto no artigo 217-A da Lei
Federal nº 12.015, de 7 de agosto de 2009.

Art. 2º Em caso de agressão ou qualquer outra forma de violência física praticada contra vulnerável que
venha a ser periciada por agentes do IML (Instituto Médico Legal), o laudo técnico que comprova o ocorrido
deverá ser emitido em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, estando à disposição tanto da
autoridade que investiga o caso quanto das partes envolvidas na agressão.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O estupro de vulnerável é uma espécie de crime clandestino, tal como o delito de roubo, onde, geralmente, é
praticado às escuras, longe dos olhos de testemunhas, e raramente deixam vestígios de sua ocorrência.
Nestes delitos, via de regra, as provas são poucas, trabalhando-se com o mínimo de elementos para
formalização da culpa.

O crime de estupro de vulnerável, que abrange além da conjunção carnal, outros atos libidinosos diversos,
em certas conjecturas, é ainda mais carente de prova, posto que não necessariamente restarão vestígios
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das ações lascivas.

A inclusão do tipo Penal Estupro de Vulnerável para prioridade no atendimento junto ao Instituto Médico
Legal (IML), visa auxiliar na celeridade de investigação dos casos e concessão de medidas cabíveis, uma
vez que hoje a demora do laudo emitido pelo orgão dificulta o afastamento do autor que muitas vezes faz
parte do núcleo familiar e social da vítima.

Por esta razão, dado a importância do tema, solicito aos meus nobres Pares o apoio para aprovação do
presente projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Agosto de 2021

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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