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Dispõe sobre a afixação de cartaz informativo sobre
o dever legal de comunicação de casos de estupro e
assédio sexual às autoridades competentes,
conforme especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Fica estabelecido que os hospitais, clínicas, laboratórios e similares do setor
público e privado instalados no Estado do Amazonas devem afixar, em locais de fácil
visualização, cartazes ou placas informando sobre o dever legal de comunicação às autoridades
competentes em casos de estupro e assédio sexual.

Parágrafo único. Os cartazes ou placas, a que se refere o "cdput", deverão ter as medidas
mínimas de 500x250 mm (quinhentos por duzentos e cinquenta milímetros) e conter frase
informativa nos seguintes termos:

"Conforme art. 66, ll, da Lei de Contravenções Penais, comete
contravenção penal o profissionol de saúde que deixar de
comunicor à outoridode competente, cosos de estupro de que
teve conhecimento no exercício do medicino ou de outro
profissão sanitório. "

Art. 2s Os hospitais, clínicas, laboratórios e similares terão prazo de L20 (cento e vinte)
dias, a contar da data da publicação dessa Lei, para se adaptarem as exigências.

Art. 3s Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Observa-se que o referÍdo projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa exclusiva do
Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da
Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados e Deputadas, em setembro de 2018 entrou em vigor a Lei Federal
ne L3'7L8/2oL8, que trouxe alterações no direito penal e processual penal, dentre elas é a
alteração do art' 225 do Código Penal que torna os crimes contra a dignidade sexual uma ação
pública incondicionada, ou seja, nos casos de estupro e assédio sexual não mais necessita de
autorização da vítima, mas sim, da iniciativa do Ministerio público.

É importante a alteração penal citada, uma vez que é sabido que muitas vítimas de crimes
sexuais não informam às autoridades por receio de retaliação ou por estarem sob ameaças em
uma relação abusiva/passional. Com as alterações, o Ministério Público pode instaurar processo
independentemente de autorízação da vítima.

Assim, é dever de todos e não só da vítima, a comunicação do crime sexual ocorrido para
que a ação penalseja distribuída contra o suposto agressor. No caso dos profissionais de saúde,
o Decreto-lei ne 3'688/4L determina que os profissionais da saúde devam comunicar às
autoridades os crimes que tiveram conhecimento no exercício da sua função.

As estatísticas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo estudo do
Centro de Atendimento à Vítima (CAV), mostram número de atendimentos de vítimas de
violência sexual ou doméstica muito acima do número de ocorrências encontrado no sistema
de segurança pública. Tal fato evidencia a falta de comunicação entre essas duas áreas, o que
contraria o disposto no Decreto ne 7.958, de 13 de março de 2013, que estabelece diretrizes
para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da
rede de atendimento do Sistema único de Saúde.

Assim, evidencia-se a necessidade de melhorar a comunicação entre os profissionais de
saúde e a área de segurança pública sobre os casos atendidos de estupro e assédio sexual,
sendo necessário que os profissionais da saúde tenham conhecimento dessa obrigatoriedade e
sejam estimulados a cumpri-la.

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse
público e social.
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