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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 780/2019 

Autor (a): Deputado Estadual Marcos Garcia 

Assunto: 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. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 780/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Marcos Garcia, cuja finalidade é dispor 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, nos seguintes termos: 

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. 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta que objetivo da proposição é 

gerar mais um meio que facilite o retorno de pessoas desaparecidas ao convívio 

familiar, 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 
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rede pública de saúde, onerando os cofres públicos e ferindo, de fato, a integridade 

moral das pessoas nessas condições. 

A matéria foi protocolada no dia 12.09.2019. Lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 16.09.2019, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora proferiu 

despacho denegatório, com fulcro no art. 143, VIII do Regimento Interno da Casa 

(Resolução no. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação da matéria, por entender, a 

priori, existir manifesta inconstitucionalidade na proposição, por afronta ao art. 63, 

parágrafo único, III e VI da CE/1989. 

Em seguida, foi deferido o pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do art. 143, parágrafo 

único do Regimento Interno. 

Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de 

publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Não consta, ainda, 

estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação. 

Em seguida, 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 (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico quanto ao despacho denegatório. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 780/2019 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 
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2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar se a 

competência para elaboração da proposição é da União, do Estado ou de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva dispor 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. Trata-se de matéria relacionada a saúde. 

A CRFB/1988, em seu art. 24, XII estabelece a competência legislativa 

concorrente para tratar da matéria. In verbis: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia 
da lei estadual, no que lhe for contrário. 
 
 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Não localizamos norma federal editada pela União que 

normatiza a matéria. Assim sendo, nos termos do § 3º do art. 24 supratranscrito, o 

Estado possui competência legislativa para preencher as lacunas existentes nas 

normas federais. 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa suplementar para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 

780/2019, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme arts. 24, XII da CRFB/1988. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, 

da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 173. 

Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem 

estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da 

separação dos Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.4 

                                           
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
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Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 615, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único6, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

Entendemos que, ao ser proposta por parlamentar, a proposição não 

incorre em vício de iniciativa, especialmente porque não cria nova atribuição a órgão 

do Poder Executivo. 

Destaca-se o julgamento da ADI 2.875, na qual o Supremo julgou 

constitucional lei distrital que obriga médicos públicos e particulares a notificarem a 

Secretaria de Saúde sobre os casos de câncer de pele, verbis: 

Dispositivo de lei distrital que obriga os médicos públicos e 
particulares do Distrito Federal a notificarem a Secretaria de Saúde 
sobre os casos de câncer de pele não é inconstitucional. Matéria inserida 
no âmbito da competência da União, Estados e Distrito Federal, nos termos 
do art. 23, II, da CF. Exigência que encontra abrigo também no art. 24, XII, da 
Carta Magna, que atribui competência concorrente aos referidos entes 
federativos para legislar sobre a defesa da saúde. [ADI 2.875, rel. min. 
Ricardo Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.] 

 
 

Nesse sentido, opinamos no sentido de inocorrência de vício de iniciativa 

para propor a matéria, acompanhando a jurisprudência do STF, e deixando de 

                                           
5 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
6 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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acompanhar os fundamentos arguidos pela Mesa diretora para proferir o despacho 

denegatório nesta propositura.  

Feitas as reflexões supra, conclui-se que o Projeto de Lei no. 780/2019 

não contém vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre 

matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, 

parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, é plenamente possível que o 

Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos termos 

do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar 

em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, tem-se 

que o Projeto de Lei nº 780/2019 objetiva a promoção da saúde, não pretendendo 

emendar a Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses previstas no art. 

68, parágrafo único da CE/19897, que são reservadas à lei complementar. Assim, 

deve a matéria ser objeto de lei ordinária. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1488 do Regimento Interno da 

                                           
7 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 
sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 
V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 
X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
8 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
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ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, nos termos do art. 2219, observado o disposto no art. 22310 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19411 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l12, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II13 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

2.2. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

Em que pese o justo propósito do autor, a proposição incorre em vício 

insanável de inconstitucionalidade material. Ao determinar que os hospitais 

promoverão a divulgação em seus sites na internet, de fotos e informações dos 

pacientes não identificados, entende-se que poderia ocorrer violação ao direito de 

privacidade do indivíduo. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 5º., 

                                           
9 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
10 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
11 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
12 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
13 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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garante a todas as pessoas a inviolabilidade de sua honra, imagem, intimidade e 

vida privada, verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
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; 
 
 

O sigilo é direito do paciente e dever do profissional, sobretudo no que 

tange às relações interpessoais na área de saúde. É até mais dever que direito, 

porquanto assentado num compromisso de proteção que ultrapassa e dispensa o 

pedido do interessado. Ele é devido por todos aqueles que tiverem acesso aos 

dados pessoais do paciente em razão de sua atividade profissional. 

Se os pacientes estão inconscientes, certamente não será possível ter a 

sua autorização para divulgação de suas fotografias e outras informações. Portanto, 

apesar da boa intenção, essa divulgação sem autorização configura-se violação da 

intimidade e da imagem do indivíduo. 

A divulgação dessas imagens pode, inclusive, configurar dano moral e o 

dever de indenizar. Nesse sentido, a jurisprudência do STF: 

Dano moral: fotografia: publicação não consentida: indenização: 
cumulação com o dano material: possibilidade. CF, art. 5º, X. Para a 
reparação do dano moral não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do 
indivíduo. O que acontece é que, de regra, a publicação da fotografia de 
alguém, com intuito comercial ou não, causa desconforto, 
aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse 
desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde 
que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a 
Constituição, art. 5º, X. [RE 215.984, rel. min. Carlos Velloso, j. 4-6-2002, 2ª 
T, DJ de 28-6-2002.] 
 
 

Menciona-se, ainda, a Resolução CFM no. 2.217, de 27 de setembro de 

2018, que estabelece o Código de Ética Médica, cujo texto está em vigor desde 

30/04/2019. O Capítulo IX, ao tratar do sigilo profissional, determina que é vedado 

ao médico: 
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Art. 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou 
imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na 
divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, 
mesmo com autorização do paciente. 
 
 

Enfim, são estes os aspectos que acarretam a inconstitucionalidade da 

proposição. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da proposição, nos 

termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

do Projeto de Lei no. 780/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Marcos 

Garcia, e pela consequente MANUTENÇÃO do despacho denegatório da Mesa 

Diretora, porém com fundamento divergente daquele aposto ao despacho. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 24 de setembro de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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