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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZHHO-BS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
051/2019

Matéria: PLL 013/2019
Ementa: PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DE 
VEREADOR. DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO 
OBRIGATÓRIO E INTEGRAL DE PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL. REPLICA 
INTEGRALMENTE A LEI FEDERAL 12.845/2013. 
VÍCIO EVIDENCIADO. NÃO VINCULAÇÃO. 
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n° 013, de 06 de 
março de 2019, de autoria de vereador, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e 
integral de pessoas em situação de violência sexual.

A exposição de motivos segue anexa.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O Projeto de Lei n° 013, de 06 de março de 2019, transcreve 
literalmente os termos da Lei Federal n° 12.845. de 1° de agosto de 2013. que dispõe 
sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual, em 
nada inovando ou acrescentando ao já previsto naquela normativa.

Abaixo, cita-se o texto da referida Lei Federal:

Ari. 1Q Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual 
atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento 
dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for 
o caso, aos serviços de assistência social.

Ari. 2® Considera-se violência sexual, para os efeitos desta Lei, 
qualquer forma de atividade sexual não consentida.

Ari. 3* O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais 
integrantes da rede do SUS, compreende os seguintes serviços:

I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e
nas demais áreas afetadas;

II - amparo médico, psicológico e social imediatos;
III - facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao 

órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser 
úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual;

IV - profilaxia da gravidez;
V - profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST;
VI - coleta de material para realização do exame de HIV para

posterior acompanhamento e terapia;
VII - fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos 

legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis.
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§ 1- Os serviços de que trata esta Lei são prestados de forma
gratuita aos que deles necessitarem.

§ 2^ No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar 
materiais que possam ser coletados no exame médico legal.

§ 3s Cabe ao .órgão de medicina legal o exame de DNA para
identificação do agressor.

Art. 4Q Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias
de sua publicação oficial.

Neste sentido, por não trazer qualquer suplementação à legislação 
federal (que possui validade em todo território brasileiro), o Projeto de Lei possui evidente 
vício de constitucionalidade1, pois a matéria nele disciplinada já recebeu tratamento 
normativo na esfera federal, não havendo aualauer especificidade capaz de justificar a 
oropositura legislativa em comento.

Ademais disso, replicar ipsis litteris lei federal é uma clara violação 
ao princípio da essencialidade da legislação, vez que se trata de expedição normativa 
desnecessária.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL 013/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 12 de marçQ_de 2019.

Mateus Fonte n^Casali 
Assessor Jurídico oqJV^a Diretora 

OAB/RS 75.302

Art. 30. Compete aos Municípios: [...]
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber: [...]
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