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Projeto de Lei nº 1012/2019 

Autor: Deputado José Esmeraldo.  

Ementa: “Obriga os hospitais, clínicas, prontos-socorros e demais estabelecimentos de 

saúde, de natureza pública ou privada, a divulgar nos respectivos sítios eletrônicos as 

fotografias e os demais dados disponíveis de pacientes internados e não identificados, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo”. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 1.012/2019, de autoria do Deputado José Esmeraldo, cujo 

conteúdo em síntese: “Obriga os hospitais, clínicas, prontos-socorros e demais 

estabelecimentos de saúde, de natureza pública ou privada, a divulgar nos respectivos 

sítios eletrônicos as fotografias e os demais dados disponíveis de pacientes internados 

e não identificados, no âmbito do Estado do Espírito Santo”. 

O Projeto foi protocolado no dia 06/12/2019, lido no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 09/12/2019. Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia 

da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode 

ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009). 

Após, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES 
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(Resolução nº 2.700/2009). Distribuída à matéria, coube-nos examiná-la e oferecer 

parecer técnico. 

É o relatório. 

 

 

II – PARECER DO RELATOR  

 

A – DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL  

 

A.1 – DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA DISPOR SOBRE A 

MATÉRIA E DA COMPETÊNCIA DE INICIATIVA DA MATÉRIA 

 

O Projeto de Lei nº 1.012/2019, de autoria do Deputado José Esmeraldo, tem 

como escopo tornar obrigatório para hospitais, clínicas, prontos-socorros e demais 

estabelecimentos de saúde, de natureza pública ou privada, a divulgação nos 

respectivos sítios eletrônicos as fotografias e os demais dados disponíveis de pacientes 

internados e não identificados. 

A iniciativa apesar de meritória, visto que objetiva auxiliar familiares na busca 

de seus entes queridos, muitas vezes dados como desaparecidos, conforme expresso 

pelo autor em sua justificativa: “A divulgação das imagens pelos hospitais na internet 

confere maior alcance à informação, constituindo mais um mecanismo de auxílio a 

familiares e conhecidos a fim de que possam encontrar seus entes queridos ou amigos, 

muitas vezes considerados desaparecidos”, acaba por ir de encontro ao que preceitua 

a Constituição Federal, como veremos mais a frente.  

O direito à imagem é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro 

protegido explicitamente na Constituição Federal:  

“Art. 5º............................  
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X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação;” A imagem é a própria individualização figurativa 
de uma pessoa.  
 
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

 

A imagem da pessoa faz às vezes de verdadeira senha a identificar de pronto o 

indivíduo, distinguindo-o dos demais. Daí por que confere a seu titular todos os meios 

de defesa e composição contra ataques ou divulgações não autorizadas, injustas ou 

distorcidas. 

Assim é o entendimento do jurista Walter Moraes. “Como decorrência da 

autonomia da vontade e do respeito ao livre-arbítrio, o direito à privacidade confere ao 

indivíduo a possibilidade de conduzir sua própria vida da maneira que julgar mais 

conveniente sem intromissão da curiosidade alheia, desde que não viole a ordem 

pública, os bons costumes e o direito de terceiros”. (MORAES, Walter. Direito à própria 

imagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 61, n. 443, setembro de 2002, p. 64). 

Logo, fica claro que a pessoa tem plena liberdade de escolher se seu retrato 

deve ou não ser veiculado, ainda que em exposições em recintos abertos ou fechados. 

Enfim, não é a qualquer um que interessa ver sua imagem reproduzida em diversos 

locais, no caso em comento, estamos falando dos sites de instituições de saúde. 

A doutrina majoritária entende que, da mesma forma que é preciso o 

fornecimento do Consentimento Livre e Esclarecido (CLE) do paciente para que possa 

ser realizado determinado tratamento/procedimento, para a obtenção/gravação das 

imagens também é necessário o consentimento do paciente, ou de seu responsável 

legal (no caso de incapaz). Porém, a imagem produzida somente poderá ser utilizada 

para os fins específicos a que se destinou inicialmente. Se porventura o profissional 

tiver intenção de usá-la, por exemplo, em publicações, precisará do consentimento 

específico para este fim. 
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A matéria também se encontra regulamentada pelo Código de Ética Médica 

vigente que estabelece normas para a utilização de informações e imagens de 

pacientes, para diferentes finalidades: 

“Art. 75. É antiético fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir 
pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de 
assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com 
autorização do paciente. 

 

Assim, a competência usurpada foi delegada a entidade de classe beneficiada, 

qual seja o Conselho Federal de Medicina, no que tange a elaboração de normas 

regulamentares e supervisoras, como acima descrito. 

 

Em suma, partindo da interpretação sistemática do assunto “Direito de 

Imagem” no Brasil, nota-se que, apesar da Constituição Federal e do Código Civil 

dispor sobre o direito à imagem, não há norma específica para os casos envolvendo 

pacientes e médicos, o que dá margem para abusos. 

Entretanto, em relação à divulgação das informações contidas nos prontuários 

médicos, o raciocínio é o mesmo, com algumas peculiaridades. A obrigação do médico 

de manter segredo quanto às informações de que tiver conhecimento no desempenho 

de suas funções escora-se na preservação da intimidade do paciente e sua infração 

constitui ato ilícito, tipificada no Código Penal Brasileiro, em seu artigo 154, senão 

vejamos: 

Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em 
razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa 
produzir dano a outrem:  
 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

Assim, está claro que o prontuário, exames, laudos e toda e qualquer 

informação atinente à saúde do paciente pertence a ele somente, e não ao médico, 

enfermeiro ou à instituição hospitalar, que apenas têm o dever de guarda destes 

documentos, como mencionado, conforme preceitua o Código Penal. 
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Logo, é notório que o assunto já se encontra disciplinado no Código Penal, e 

ao contrariar isto, a proposição acabaria por adentrar a competência privativa da União 

para legislar sobre direito penal, conforme artigo 22, I, da Constituição Federal, in 

verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 
 
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o 
exercício de profissões; 

 

Assim, se a Constituição da República atribui à União legislar sobre tal matéria, 

não cabe ao estado-membro editar leis que afetem a Lei Federal Penal, bem como os 

crimes e contravenções ali previstos não poderão ser revistos por Lei Estadual, que 

não pode inovar em fatos, salvo os que disserem respeito que interessem 

especificadamente a cada estado. Ao Estado somente cabe recorrer à técnica da 

remissão se puder legislar sobre a matéria de modo originário, o que não acontece no 

caso.  

Ademais, é privativa da União a iniciativa de legislar sobre o exercício de 

profissões e sobre o direito do trabalho, tem-se que o Estado do Espírito Santo, por 

meio deste Parlamento, não pode legislar sobre o terma, sem incorrer em afronta direta 

às referidas regras constitucionais. Evidentemente a competência privativa exclui a 

forma complementar. 

Logo, ao dispor sobre critérios de funcionamento e regulamentação de 

atividades profissionais, o presente Projeto de Lei como apresentado fere também ao 

inciso XVI do artigo 22 da Constituição Federal. 

Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os elevados 

propósitos do seu autor, confronta com o sistema constitucional de iniciativas 

reservadas estabelecidas pela Constituição Federal. 
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Por fim, salienta-se que por vislumbrar a inconstitucionalidade formal orgânica 

deste projeto de lei, resta prejudicada a análise dos demais aspectos intrínsecos ao 

parecer técnico legislativo, nos temos do paragrafo único do art. 16 do Ato n.º 

964/2018, que estabelece as normas de organização e funcionamento da Procuradoria 

- Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar 

Estadual n.º 287/2004), senão vejamos: 

 

Parágrafo único. Averiguada a inconstitucionalidade da 
proposição no exame de um dos aspectos previstos nos incisos 
do caput deste artigo, o Procurador poderá considerar 
prejudicado o exame dos demais, desde que não seja possível 
sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade 
apontado. 

São estas as considerações pertinentes na análise da propositura legislativa 

em foco. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei nº. 1012/2019, de autoria do Deputado José Esmeraldo, não devendo 

seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis, nos termos da fundamentação 

constante deste parecer. 

 

Vitória/ES, 03 de janeiro de 2020. 

 

 

SANDRA MARIA CUZZUOL LÓRA 
Procuradora Adjunta 
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