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PROJETO DE LEI Nº               /2019 

 

  
 

 
 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1°. Os hospitais públicos e privados do Estado do Espírito Santo promoverão em 

seus sites oficiais da rede mundial de computadores, de forma clara e de fácil acesso, 

fotografias dos pacientes que derem entrada nos hospitais das redes públicas e 

privadas em estado inconsciente, sem documentos e desacompanhados. 

Art. 2º. Junto com a fotografia do paciente, deverão ser inseridas as informações que o 

hospital possuir, tais como idade aparente, cor, altura, peso, traços característicos 

como tatuagem ou cicatriz, bem como o endereço do hospital onde está internado. 

Art. 3º. No cadastro de dados também deverá conter o nome, o telefone e o e-mail de 

contato do serviço social da instituição de saúde, para que familiares do paciente 

internado e demais pessoas possam fazer o contato. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2019. 

 

 
Marcos Garcia 

Deputado Estadual - PV 
 
 
 
 
 

Dispõe sobre a divulgação, nos sites oficiais dos 

hospitais públicos e privados, fotografias dos 

pacientes não identificados internados na rede de 

saúde pública e privada do âmbito do Estado do 

Espirito Santo e dá outras providências. 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 

A medida proposta neste Projeto de Lei tem por objetivo gerar mais um meio que 

facilite o retorno de pessoas desaparecidas ao convívio familiar.   

A lei federal n° 13.812 de 16 de março de 2019 (Política Nacional de Busca de 

Pessoas Desaparecidas) estabelece, em seu artigo 13, que o Poder Público promoverá 

a divulgação de informações e imagens de pessoas desaparecidas com o intuito de 

facilitar a sua identificação, de forma que não se pode cogitar em agressão a direito de 

personalidade, nem de criação de regra desconhecida aos entes públicos. 

O que se pretende é viabilizar novo meio de divulgação, tendo em vista que a entrada 

de pessoas inconscientes em hospitais caracteriza prática relativamente comum e as 

dificuldades de identificação em tempo hábil acabam por acarretar situações de 

abandono de enfermos, especialmente na rede pública de saúde, onerando os cofres 

públicos e ferindo, de fato, a integridade moral das pessoas nessas condições.   

Ademais, o custo de uma medida desse porte é insignificante, já que a base da Internet 

já existe nas unidades, e as fotos podem ser feitas com o próprio telefone celular, que 

serão remetidas diretamente por meio eletrônico. 

Com a supracitada justificativa, apresento o presente Projeto de Lei, e peço, desde 

logo, o apoio dos nobres pares para aprovação da proposição.  

 

 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2019. 

 
 
 

Marcos Garcia 
Deputado Estadual - PV 
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