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DIRETORIA DE PROCESSO LEGtSLATIVO
AREA DE CONSIJLTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N267/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n 9 167/99, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, que institui

normas para o atendimento pelo Sistema Unico de Saüde - SUS - nos casos que menciona e

dá outras providências.

A proposicao fol publicada no "Diário do Legislativo" de 25/3/99.

2- PONTOS DE ATENcAO
2.1 - A proposicão em exame objetiva possibilitar a realizaçao gratuita, pelo SUS, de

cirurgia plástica para correção de lesães resultantes de violência cometida contra muiheres,

mediante a apresentaçao do registro de ocorrência oficial e sempre limitando-se as lesOes e

sequelas de agressão comprovada.

- Além da cirurgia plástica propriamente dita, o art. 3, IV, do projeto prevê o

encaminhamento para clInica especializada dos casos indicados para complementação

diagnOstica ou tratamento, quando necessário, e o inciso Ill do mesmo artigo determina a

distribuicão gratuita de produtos farmacologicos durante o pré e o pós-operatório.

2.2 - 0 projeto engloba, inclusive, os casos de estupro em que haja necessidade de

cirurgia plástica reparadora e pretende que os prOprios hospitais e centros de saüde do SUS

se incumbam de informar a vItima da possibilidade de reparo por meio de cirurgia plástica,

procedendo a perIcia e fornecendo o laudo competente.

2.3 - Os casos de violência são amplamente tratados no COdigo Penal, em seu capItulo

II, sob o tItulo "Das Iesôes corporals", art. 129 e seguintes. Portanto, o presente projeto de lei

pretende tratar das conseqUências cIveis, mais especificamente do amparo a muiher que

necessite do socorro do Estado.
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Teoricamente, o agressor teria a responsabilidade de reparar o dano causado, não so

sendo-Ihe imputada a responsabilidade pela recuperação da vItima, como também em

termos de indenizacao por perdas e danos. Entretanto, tendo em vista as inümeras nuances

que cercam o assunto como, por exemplo, a impossibilidade de identificação ou a pobreza

comprovada do agressor, não seria justo que esta mulher, também sem condicoes para

cuidar-se, ficasse no desamparo.

2.4 - Cabe citar aqui o art. 52 da Constituiçao Federal, que, em seu inciso I, determina

que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigaçöes...". Ressalte-se que não

apenas muiheres, mas também homens e crianças, podem ser vItimas de violéncia. A Ie

deve ser obrigatoria, geral e abstrata, não podendo aplicar-se a grupo determinado, a não

ser quando o assunto assim o exija, como as leis que tratam de cancer de mama ou de

exames ginecolOgicos, as quais, por motivos Obvios, são diretamente voltadas para a mulher.

2.5 Em conclusão, conquanto seja viável, de reconhecida relevância e louváveis

objetivos, o projeto de lei sob comento necessita de reparos visando a sua clareza, o que

poderá será feito ao longo de sua tramitaçao nesta Casa Legislativa, mediante emendas ou

substitutivo apresentados nas comissOes permanentes ou em Plenário, observado,

obviamente, o procedimento previsto no Regimento Interno.

3- TRAM ITAçA0

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as ComissOes de Constituiçao e

Justica, de Saüde e de Fiscalizacao Financeira e Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 5/4/99.
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