
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 23520
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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui o Procedimento Municipal de Notificação Compulsória da
Violência contra a Mulher

Art. 1º. Fica instituído o Procedimento Municipal de Notificação Compulsória da Violência contra a
Mulher nos serviços de assistência social e saúde, públicos e privados, no âmbito do Município de
Carazinho.

Art. 2º. Nos serviços de assistência social e saúde públicos e privados, será imprescindível a
notificação, em formulário oficial, de todos os casos tipificados como violência física, psicológica,
sexual, patrimonial ou moral causada contra a mulher, declarados ou não pela vítima.

Parágrafo único. O formulário referido no "caput" deste artigo será fornecido pelo Poder Público aos
serviços de saúde e assistência social, implantado nos modelos que se adequem às secretarias
competentes.

Art. 3º. O preenchimento do Formulário de Notificação Compulsória de Violência Contra a Mulher
será feito pelo profissional de saúde ou assistência social que realizou o atendimento à vítima.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, considera-se:
I – violência física, qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher;
II – violência psicológica, qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima
da mulher, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III – violência sexual, o estupro ou abuso sexual, ou, ainda, qualquer conduta que constranja a
mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a
force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV – violência patrimonial, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos



ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V – violência moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Art. 5º. Para disponibilizar os dados constantes dos Formulários de Notificação Compulsória de
Violência Contra a Mulher, o responsável deverá obedecer rigorosamente o sigilo das informações
prestadas, visando a garantir a privacidade das mulheres.

Parágrafo único. Os dados sigilosos a que se refere o caput somente serão disponibilizados para a
vítima, quando solicitado por escrito, e para autoridades policiais e judiciárias, mediante
determinação judicial.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Lei tem a finalidade de tornar compulsória a notificação de atos de violência
de qualquer espécie contra a mulher, sempre que forem atendidas por serviços públicos ou
privados de saúde e/ou assistência social, a fim de que possam ser otimizados os dados
pertinentes e, consequentemente, permitir o desenvolvimento de ações mais eficazes de prevenção
e combate à violação dos direitos das mulheres.

A violência contra a mulher é um dos graves problemas sociais que ainda persistem em nosso país.
Ela ocorre diariamente nas cidades brasileiras, estando o agressor na maioria das vezes bem
próximo, na esfera doméstica, tratando-se em grande parte dos casos do próprio companheiro,
marido, namorado.

Aliás, os motivos principais da violência contra a mulher, segundo pesquisas, são o uso do álcool e
o ciúme do marido, companheiro ou namorado.

Existe, assim, ainda grande resistência quanto ao reconhecimento desses atos de violência pela
mulher, em decorrência muitas vezes desta encontrar-se em situação de dependência econômica
e/ou emocional ao seu agressor.

Nesse contexto, importante registrar que boa parte das vítimas não toma a iniciativa de registrar
uma denúncia nas delegacias comuns ou delegacias da mulher.

E com o propósito de otimizar o registro e controle dos casos de violência contra a mulher,
clamamos aos pares pela aprovação deste Projeto de Lei.

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/08/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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