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OFÍCIO - Nº 3675792/2020 - DPU MG/05OFR MG
Belo Horizonte, 03 de junho de 2020.
Excelentíssimo. Sr. Ministro Eduardo Pazuello
Ministro da Saúde
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo; Brasília/DF
CEP: 70058-900
Assunto: Revogação da Norma Técnica “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual
contra mulheres e adolescentes” e da Portaria nº 1.508/2005, que estabelece os Procedimentos de Justificação
e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o PAJ 2019.040-00025

Excelentíssimo Sr. Ministro Eduardo Pazuello

Filiando-me à maioria que parabeniza Vossa Excelência pela condução deste Ministério
neste singular momento por que passamos, o Defensor Público Federal signatário, que atua representando
a Associação Virgem de Guadalupe (Portaria GABDPGF DPGU Nº 95, DE 30 DE JANEIRO DE 2019),
atuando na defesa dos nascituros, vem solicitar informações acerca da possibilidade de revogação da
Norma Técnica “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e
adolescentes” e da Portaria nº 1.508, de 1º de Setembro de 2005, que estabelece os Procedimentos de
Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos no âmbito do Sistema Único
de Saúde, em razão dos motivos a seguir expostos:
Como cediço, a Portaria e a Norma Técnica estabelecem que o “Procedimento de
Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei” não necessita de
apresentação de Boletim de Ocorrência e que seus Termos ficarão arquivados anexos ao prontuário
médico, garantida sua confidencialidade (cf. artigo 2º).
Entretanto, os referidos regramentos são anteriores à entrada em vigor da Lei nº 13.718,
de 24 de setembro de 2018, que tornou pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra
a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável.
Em razão de tal fato, as normativas contidas na Portaria e referidas na Norma Técnica
acerca da desnecessidade de apresentação de Boletim de Ocorrência e garantia de sigilo do Médico de não

denunciar o delito contra a liberdade sexual devem s.m.j. ser revistas na medida em que a Lei das
Contravenções Penais, em seu Art. 66, inc. II, obriga os profissionais de saúde a comunicarem qualquer
crime de ação pública que tiverem conhecimento em razão de suas funções.
Desse modo, cientes de que este Governo tem reiteradamente manifestado seu
compromisso com a defesa da Vida e que a exigência de Boletim de Ocorrência ou a obrigatoriedade de o
Médico comunicar a autoridade competente a existência de um crime contra a liberdade sexual resultará
em um maior controle deste tipo de procedimento, a Defensoria Pública da União sugere que se adote
as medidas necessárias no sentido de revogar a Norma Técnica “Prevenção e tratamento dos agravos
resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes” e a Portaria nº 1.508, de 1º de Setembro
de 2005 por estarem dissonantes com a Legislação Pátria em vigor.
Caso Vossa Excelência entenda ser adequado, coloco-me à disposição para uma reunião
pessoal com o fito de tecer maiores esclarecimentos.
Ao ensejo, desejamos que Vossa Excelência seja bendita em seus misteres.
Respeitosamente,

JOAO MATHEUS
GOULART DE ABREU
CATTA PRETA

Assinado de forma digital por
JOAO MATHEUS GOULART DE
ABREU CATTA PRETA
Dados: 2020.09.24 16:31:46 -03'00'

Documento assinado eletronicamente por Danilo de Almeida Martins, Defensor(a) Público(a)
Federal, em 03/06/2020, às 23:19, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24
de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 3675792 e o
código CRC EEC5ED49.

08139.000354/2020-52

3675792v2

