PROJETO DE LEI N.º 121, DE 2019
(Da Sra. Renata Abreu)
Dispõe sobre a notificação compulsória às autoridades sanitárias e a
comunicação obrigatória às autoridades policiais e ao Ministério Público
nos casos de violência física atendidos em serviços de saúde; altera a
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-10025/2018.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a notificação compulsória às autoridades
sanitárias e a comunicação obrigatória às autoridades policiais e ao Ministérios
Público de casos de violência física que forem atendidos em serviços de saúde
públicos ou privados, além de alterar a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
que esse mesmo procedimento seja adotado em casos de suspeita ou confirmação
de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Art. 2º Todos os casos de violência física atendidos em serviços de
saúde públicos ou privados devem ser objeto de notificação compulsória à
autoridade sanitária e de comunicação obrigatória à autoridade policial e ao
Ministério Público.
§ 1º Para os efeitos desta lei, entende-se por violência física qualquer
ação que cause morte, dano ou sofrimento físico.
§ 2º A comunicação obrigatória à autoridade policial deve ser realizada
em até vinte e quatro horas após o atendimento.

Art. 3º A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei constitui
infração administrativa, sujeitando o profissional de saúde ou o responsável pelo
estabelecimento à pena de multa, de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 2.000,00
(dois mil reais), aplicada em dobro no caso de reincidência, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.

Art. 4º Aplica-se à notificação compulsória prevista nesta Lei, no que
couber, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.

Art. 5º A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo 9-A:
“Art. 9-A. Os casos de suspeita ou confirmação de violência
doméstica ou familiar contra a mulher serão objeto de notificação
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à
autoridade

sanitária,

bem

como

serão
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comunicados por eles no prazo máximo de vinte e quatro horas
à autoridade policial e ao Ministério Público.”

Art. 6º Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Esta proposição consiste na reapresentação do Projeto de Lei nº
4.552/2016, de autoria do ex-deputado federal Arthur Virgílio Bisneto, nos termos do
substitutivo aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado. Arquivou-se a citada proposição ao final da 55ª Legislatura, conforme o
art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Todavia, esse projeto
mantém-se politicamente conveniente e oportuno, como se pode concluir de sua
justificativa:
“Não há dúvida de que a existência de dados estatísticos confiáveis é um
importante mecanismo para a elaboração de políticas públicas destinadas
ao combate de determinado problema.
Nesse sentido, entendemos ser crucial estabelecer uma notificação
compulsória dos casos de vítimas de violência atendidas em serviços de
saúde públicos e privados.
Essa medida, em nossa visão, possibilitará a elaboração de uma
estatística séria e confiável sobre a violência em nosso país, o que,
conforme já assentado, permitirá uma busca mais eficiente das possíveis
soluções para esse problema.
Além disso, cremos ser importante, também, determinar que esses casos
sejam obrigatoriamente comunicados à autoridade policial, aproximando-a,
em tempo hábil, dos casos de violência, e possibilitando uma apuração
mais célere do ocorrido, se for esse o caso.
Aponte-se, por oportuno, que, nos termos da legislação vigente, a
notificação compulsória já é exigida para os casos de violência contra a
mulher (Lei nº 10.778, de 2003) e de violência contra o idoso (art. 19 da Lei
nº 10.741, de 2003).
Pretendemos, todavia, ampliar a notificação compulsória para todos os
casos de violência física contra a pessoa, sem alterar essas legislações
apontadas, que continuam sendo importantes para que se crie uma
estatística específica para esses tipos de violência (contra a mulher e
contra o idoso, respectivamente).
Em suma, portanto, busca-se, com a presente proposição: i) melhorar as
estatísticas sobre os casos de pessoas vítimas de violência que chegam
aos estabelecimentos de saúde; e ii) aproximar a autoridade policial, em
tempo hábil, de casos de violência, para que se possibilite celeridade na
apuração do ocorrido.”
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Concordando com os argumentos apresentados nessa justificativa,
submetemos novamente a matéria ao Congresso Nacional, com esperança de sua
aprovação nesta legislatura.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019.

Deputada Renata Abreu
Podemos/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; altera o Código de Processo Penal, o
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR
Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será
prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança
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Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for
o caso.
§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de
violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal,
estadual e municipal.
§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar,
para preservar sua integridade física e psicológica:
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da
administração direta ou indireta;
II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local
de trabalho, por até seis meses.
§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar
compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e
tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e
outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.
CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL
Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, à autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de
imediato, as providências legais cabíveis.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de
medida protetiva de urgência deferida.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975
Dispõe sobre a organização das ações de
Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa
Nacional de Imunizações, estabelece normas
relativas à notificação compulsória de doenças,
e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Consoante as atribuições que lhe foram conferidas dentro do Sistema
Nacional de Saúde, na forma do artigo 1º da Lei nº 6.229, inciso I e seus itens a e d, de 17 de
julho de 1975, o Ministério da Saúde coordenará as ações relacionadas com o controle das
doenças transmissíveis, orientando sua execução inclusive quanto à vigilância
epidemiológica, à aplicação da notificação compulsória, ao programa de imunizações e ao
atendimento de agravos coletivos à saúde, bem como os decorrentes de calamidade pública.
Parágrafo único. Para o controle de epidemias e na ocorrência de casos de agravo
à saúde decorrentes de calamidades públicas, o Ministério da Saúde, na execução das ações de
que trata este artigo, coordenará a utilização de todos os recursos médicos e hospitalares
necessários, públicos e privados, existentes nas áreas afetadas, podendo delegar essa
competência às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
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TÍTULO I
DA AÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Art. 2º A ação de vigilância epidemiológica compreende as informações,
investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de
controle de doenças e de situações de agravos à saúde. (“Caput” do artigo retificado no DOU
de 7/11/1975)
§ 1º Compete ao Ministério da Saúde definir, em Regulamento, a organização e as
atribuições dos serviços incumbidos da ação de Vigilância Epidemiológica, promover a sua
implantação e coordenação.
§ 2º A ação de Vigilância Epidemiológica será efetuada pelo conjunto dos
serviços de saúde, públicos e privados, devidamente habilitados para tal fim.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.778, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003
Estabelece a notificação compulsória, no
território nacional, do caso de violência contra
a mulher que for atendida em serviços de
saúde públicos ou privados.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Constitui objeto de notificação compulsória, em todo o território nacional,
a violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra a mulher qualquer
ação ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade
étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no
âmbito público quanto no privado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.288, de
20/7/2010)
§ 2º Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e
psicológica e que:
I - tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra
relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a
mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual;
II - tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que
compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus-tratos de pessoas, tráfico de
mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em
instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar; e
III - seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que
ocorra.
§ 3º Para efeito da definição serão observados também as convenções e acordos
internacionais assinados pelo Brasil, que disponham sobre prevenção, punição e erradicação
da violência contra a mulher.
Art. 2º. A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de
notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei.
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade
e dignidade.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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