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Projeto de Lei nº 1012/2019 
Autor: Deputado José Esmeraldo 
Assunto: “Obriga os hospitais, clínicas, prontos-socorros 

e demais estabelecimentos de saúde, de natureza 

pública ou privada, a divulgarem nos respectivos sítios 

eletrônicos as fotografias e demais dados disponíveis de 

pacientes internados e não identificados no âmbito do 

Estado do Espírito Santo.”  

  

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral,  

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

determinar que: “os hospitais, clínicas, prontos-socorros e demais estabelecimentos de saúde, 

de natureza pública ou privada, que tiverem pacientes internados no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, ficam obrigados a divulgar no respectivo sítio eletrônico as fotografias e demais 

dados disponíveis de pessoas que não possam ser identificadas em razão de seu estado de 

confusão mental, desorientação, falta de lucidez ou memória, ou de qualquer outra causa que, 

transitória ou permanente, impedir a expressão de sua vontade”. Para tanto, tal divulgação 

deverá ser realizada após decorridas quarenta e oito horas da internação do paciente não 

identificado. 

Em continuidade, a proposição prevê que o não cumprimento de sua ordem sujeitaria os 

nosocômios privados a sanções que preconiza; ao passo que o não cumprimento, por parte 

dos nosocômios públicos, ensejaria a responsabilização administrativa dos seus dirigentes na 

conformidade da legislação aplicável. Por fim, determina ao Poder Executivo que regulamente 

esta pretensa lei para que se efetive a sua aplicação.  

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 1012/2019, pois detectou que a normatização 

do referido projeto está em desacordo com a ordem constitucional, haja vista que o direito à 

imagem é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, nos termos do inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal. De igual monta, fere o inciso XIII, do art. 5º, da Constituição 

Federal, na medida em que não podem os profissionais médicos divulgarem a imagem de seus 

pacientes sem o fornecimento do Consentimento Livre e Esclarecido (CLE) dos mesmos (art. 75 

do Código de Ética Médica). Isto posto, a proposição invade matéria de competência legislativa 

privativa da União (art. 22, incisos I e XVI, da CRFB/88), ao tratar de Direito do trabalho 

(atuação médica e condições para o exercício de profissões) e de Direito Penal (retirando a 

antijuridicidade de fato, nos termos do art. 154 do Código Penal). Nesse sentido, a 

Procuradora carregou a sua fundamentação com adequada doutrina e legislação. 
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Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico pela mesma exarada (fls. 17 a 22 dos autos).  

Vitória (ES), 28 de janeiro de 2020.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350033003600320036003A00540052004100


		2020-01-30T11:49:54-0300




