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PROJETO DE LEI
08/01/2021

Dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Homicidas
de Agentes de Segurança Pública e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública, reunindo
informações relativas a condenados pelo crime de homicídio cometido contra policiais militares e
bombeiros, policiais civis, policiais penais, agentes do sistema socioeducativo e guardas municipais, no
exercício da função ou em razão dele.

§1º. Interpretam-se como homicida de agentes de segurança pública, para os fins desta Lei, àquele que
tenha sido condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática de homicídio contra os agentes
elencados no caput deste artigo, ainda que cumprida a pena.

§2º. O Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública, conterá, no mínimo, os
seguintes dados:

I - dados pessoais completos, foto, características físicas e identificação datiloscópica dos cadastrados;

II - local de moradia e atividade laboral desenvolvida pelo cadastrado que esteja em livramento
condicional nos últimos três anos.

Art. 2º. Os indivíduos com nome inscrito neste cadastro, ficam vedados a investidura em cargos públicos
da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações, no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 3º. O cadastro deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social do Estado do Ceará, observado o seguinte:

I - deverão ter acesso ao cadastro às Polícias Civil, Militar e Penal, agentes do sistema socioeducativo,
guardas municipais, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, e demais autoridades, a
critério da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará;

II - qualquer cidadão poderá acessar o cadastro estadual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública
desde que limite as informações disponibilizadas somente ao acesso a identificação e fotos dos
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cadastrados, observado a condição de ter tido a condenação transitada em julgado e até a reabilitação
penal.

Parágrafo único. Os servidores dos órgãos públicos indicados no inciso I terão acesso ao conteúdo
integral do cadastro.

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

 

JUSTIFICATIVA

A proposta apresentada tem o objetivo instituir o Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de
Segurança Pública, reunindo informações relativas a condenados pelo crime de homicídio cometido
contra policiais militares e bombeiros, policiais civis, policiais penais, agentes do sistema socioeducativo
e guardas municipais, no exercício da função ou em razão dele.

Os servidores públicos que labutam na área de segurança pública estão mais vulneráveis aos altos índices
de criminalidade, pois convivem diariamente com o perigo representado pelos criminosos, seja nas ruas
deste Estado, seja nas cadeias, delegacias e penitenciárias. As mortes de agentes públicos no exercício de
suas funções ou em razão delas não podem ser tratadas como efeito natural da política de segurança
pública. A defesa dos direitos humanos se aplica indistintamente a todos.

Não bastasse o já exposto, é imperioso destacar que a vida policial vale cargos, representatividade,
dinheiro e facilidades para quem é partícipe de organizações criminosas. Muitos jovens ao entrar no
mundo do crime e incorporados em facções criminosas tem como teste de fogo tirar a vida de um policial,
leia-se agente de segurança pública, o que não podemos permitir.

Segundo notícia veiculada no portal Último Segundo, paira a informação de que no Estado do
Pernambuco (vizinho ao Ceará) está se pagando a quantia de R$ 5.000,00 por cada policial morto,
conforme se lê do link:

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-05/r-5-mil-por-morto-pcc-ameaca-policiais-no-agreste-de-pernambuco.html

Esse tipo de atuação do crime trata-se de uma suposta represália aos atos policiais, que essencialmente
combatem a criminalidade, servem e protegem a população. Não podemos permitir que agentes de
segurança sejam executados somente por serem identificados como tais ou por estarem no exercício de
suas funções. Esse quadro de homicídios praticados contra os agentes de segurança pública constitui um
problema alarmante, inaceitável e cruel, que não deve e não pode ser ignorado.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO

 

PROJETO DE LEI Nº 04/2021

AUTOR: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CADASTRO ESTADUAL DE
HOMICIDAS DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

RELATÓRIO

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa Legislativa, com esteio no Ato Normativo 200/96,
em seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico-jurídico quanto à sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, o Projeto de Lei nº 04/2021, de autoria do
Excelentíssimo Deputado André Fernandes, consubstanciado nos seguintes termos:

 

Art. 1º. Fica instituído o Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de
Segurança Pública, reunindo informações relativas a condenados pelo crime
de homicídio cometido contra policiais militares e bombeiros, policiais
civis, policiais penais, agentes do sistema socioeducativo e guardas
municipais, no exercício da função ou em razão dele. 

 

§1°. Interpretam-se como homicida de agentes de segurança pública, para os
fins desta Lei, àquele que tenha sido condenado, com sentença transitada em
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julgado, pela prática de homicídio contra os agentes elencados no caput
deste artigo, ainda que cumprida a pena.

 

§2°. O Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública,
conterá, no mínimo, os seguintes dados:

 

I – dados pessoais completos, foto, características físicas e identificação
datiloscópica dos cadastrados;

 

II – local de moradia e atividade laboral desenvolvida pelo cadastrado que
esteja em livramento condicional nos últimos três anos.

 

Art. 2°. Os indivíduos com nome inscrito neste cadastro, ficam vedados a
investidura em cargos públicas da administração pública direta, indireta,
autarquias e fundações, no âmbito do Estado do Ceará.

 

Art. 3°. O cadastro deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico da
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará,
observado o seguinte:

 

I – deverão ter acesso ao cadastro às Polícias Civil, Militar e Penal, agentes
do sistema socioeducativo, guardas municipais, membros do Ministério
Público e do Poder Judiciário, e demais autoridades, a critério da Secretaria
de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará;

 

II- qualquer cidadão poderá acessar o cadastro estadual de Homicidas de
Agentes de Segurança Pública desde que limite as informações
disponibilizadas somente ao acesso a identificação e fotos dos cadastrados,
observado a condição de ter tido a condenação transitada em julgado e até a
reabilitação penal.

 

Parágrafo único. Os servidores de órgãos públicos indicados no inciso I
terão acesso ao conteúdo integral do cadastro.

 

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

 

Na justificativa, o parlamentar argumenta:
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A proposta apresentada tem o objetivo instituir o Cadastro Estadual de
Homicidas de Agentes de Segurança Pública, reunindo informações
relativas a condenados pelo crime de homicídio cometido contra policiais
militares e bombeiros, policiais civis, policiais penais, agentes do sistema
socioeducativo e guardas municipais, no exercício da função ou em razão
dele.

 

Os servidores públicos que labutam na área de segurança pública estão mais
vulneráveis aos altos índices de criminalidade, pois convivem diariamente
com o perigo representado pelos criminosos, seja nas ruas deste Estado, seja
nas cadeias, delegacias e penitenciárias. As mortes de agentes públicos no
exercício de suas funções ou em razão delas não podem ser tratadas como
efeito natural da política de segurança pública. A defesa dos direitos
humanos se aplica indistintamente a todos.

 

Não bastasse o já exposto, é imperioso destacar que a vida policial vale
cargos, representatividade, dinheiro e facilidades para quem é partícipe de
organizações criminosas. Muitos jovens ao entrar no mundo do crime e
incorporados em facções criminosas tem como teste de fogo tirar a vida de
um policial, leia-se agente de segurança pública, o que não podemos
permitir.

 

Segundo notícia veiculada no portal Último Segundo, paira  a informação de
que no Estado de Pernambuco (vizinho ao Ceará) está se pagando a quantia
de R$5.000,00 por cada policial morto, conforme se lê do link:

 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-05/r-5-mil-por-morto-pcc-ameaca-policiais-no-agreste-de-pernambuco.html

 

Esse tipo de atuação do crime trata-se de uma suposta represália aos atos
policiais, que essencialmente combatem a criminalidade, servem e protegem
a população. Não podemos permitir que agentes de segurança sejam
executados somente por serem identificados como tais ou por estarem no
exercício de suas funções. Esse quadro de homicídios praticados contra os
agentes de segurança pública constitui um problema alarmante, inaceitável e
cruel, o que não deve e não pode ser ignorado.

 

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em
razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus
nobres pares para a aprovação da presente propositura.
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É o relatório. Passa-se à fundamentação.

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 

Preliminarmente, pontue-se que a Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas
com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); Distrito Federal (artigo
32, §1°) e Estados-membros (artigo 25 – competência residual ou remanescente). A Carta Magna Federal,
em seu art. 25, §1º, c/c art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece, :in verbis

 

CF/88. 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.

 

ADCT. Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes,
elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação
da Constituição Federal, . obedecidos os princípios desta

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, tratando-se de emanação do poder constituinte derivado
decorrente, estabelece em seus artigo 1° c/c 14, inciso I, :ex vi legis

 

CE/89. Art. 1º O Estado do Ceará, unidade integrante da República Federativa do
Brasil, exerce a sua autonomia política no âmbito das competências que lhe

, regendo-se por estasão conferidas pela Constituição da República
Constituição e as leis que adotar.

 

(...)

 

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

 

(...)
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I –  e à unidade da Federação;respeito à Constituição Federal

 

(...)

 

IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência e à
probidade administrativa. (grifos e destaques inexistentes no original)

 

Na Constituição da República Federativa do Brasil são enumeradas as competências legislativas e
administrativas da União e dos Municípios, cabendo aos Estados as competências .remanescentes
Ressalte-se que são atribuídas aos Estados não só as competências que não lhes sejam vedadas, mas
também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23), assim como a competência
concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25, parágrafos 2º e 3º da
Carta Magna Federal. Os limites da Constituição Federal, contudo, prevalecem e devem ser respeitados
pelas Constituições Estaduais.

 

Consideradas essas iniciais premissas, passa-se à análise meritória.

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

O Projeto de Lei n° 04/2021 tenciona a criação de Cadastro Estadual de pessoas consideradas culpadas,
com trânsito em julgado de sentença penal condenatória, pelo crime de homicídio, descrito no artigo 121
do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, praticado contra policiais militares e
bombeiros, policiais civis, policiais penais, agentes do sistema socioeducativo e guardas municipais, no
exercício da função ou em razão dela.

 

A propositura legislativa é eivada de vícios de inconstitucionalidade formal e material. Por razões
organizacionais, opta-se por desenvolver esta análise técnico-jurídica segundo a localização topográfica
dos artigos do referido projeto.

 

Art. 1°

 

Em primeiro lugar, “homicida” é nomenclatura incompatível com nossa atual ordem político-jurídica.
Conforme disciplina o artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, “ninguém será considerado  até oculpado
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

 

Se alguém é suspeito de uma infração penal, indiciado pela autoridade policial, denunciado pelo
Ministério Público, acusado em processo penal e, posteriormente, vem a ser condenado pelo delito de
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homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, uma vez transitada em julgado a sentença penal
condenatória, o que se tem é a declaração judicial de culpa de um sujeito: este é considerado  peloculpado
crime de homicídio.

 

Além do art. 5°, LVII, consolidar o princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o ilustre
professor Cezar Roberto Bitencourt, trata-se também de manifestação do princípio constitucional da

, o qual projeta-se em múltiplas dimensões normativas.culpabilidade

 

Da adoção do princípio da culpabilidade e da consideração de suas múltiplas dimensões normativas
derivam importantes consequências materiais em sede de garantias fundamentais, sendo uma delas
somente poder atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico se este for
suscetível de um  (juízo de valor que permite atribuir responsabilidade pela práticajuízo de culpabilidade
de um fato típico e antijurídico a uma determinada pessoa para a consequente aplicação de pena), de
modo que [1]. a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor

 

O sistema penal do Estado Democrático de Direito brasileiro consagrou, através do princípio
constitucional da culpabilidade, a teoria do , pois Direito Penal do Fato busca punir o desvalor de uma

, ou seja, o agente será punido pela conduta praticada, ao contrário do que ocorr(ia)e naconduta
autoritária, inquisitiva e antidemocrática teoria do Direito Penal do Autor, segundo a qual pune-se o
agente sem a exteriorização da vontade, mas simplesmente pelo que ele é (ou pelo que aparenta ser)[2].

 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em outras ocasiões sobre a não recepção da teoria do
Direito Penal do Autor pela Constituição da República. O Decreto-Lei n° 3.688/41 – Lei de
Contravenções Penais – previa, em seu artigo 25, a figura delitiva da “vadiagem” ou “mendicância”:

 

Lei de Contravenções Penais. Art. 25. Ter alguém em seu poder, depois de
condenado, por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade
vigiada ou , gazuas, chavesquando conhecido como vadio ou mendigo
falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de
crime de furto, desde que não prove destinação legítima:

 

Pena – prisão simples, de dois meses a um ano, e multa de duzentos mil réis
a dois contos de réis. [grifamos]

 

A Lei das Contravenções Penais traz em seu artigo 59 uma norma interpretativa, semelhante ao §1° do
art. 1° deste PL, que define  como o sujeito que pratica a ociosidade com habitualidade, emboravadio
possuindo condições de trabalhar, não auferindo renda para lhe custear a subsistência, :in verbis
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Lei de Contravenções Penais. Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à
ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure
meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante
ocupação ilícita:

 

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses. [grifamos]

 

No julgamento dos Recursos Extraordinários 583523/RS e 755655/RS, em que era analisada a
constitucionalidade do tipo penal inscrito no art. 25[3] do Decreto-Lei n° 3.688/41 – Lei de
Contravenções Penais, o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, relator dos recursos, teceu as seguintes
considerações quanto à condição especial do sujeito ativo (“ser conhecido como vadio ou mendigo”):

 

Não se pode desconsiderar o momento histórico vivido à época da criação
da Lei das Contravenções Penais. O Decreto Lei n° 3.688/1941,
fundamentado no Código Penal, foi concebido durante o regime ditatorial
de Getúlio Vargas.

(...)

Como bem acentou Luiz Flávio Gomes, e outros autores:

 

‘Tratava-se de uma ‘teratologia legislativa’, totalmente inconstitucional (e,
portanto, inválida), porque criminalizar a mendicância é, desde logo, um
atentado à dignidade humana. Cuidava-se, portanto, de norma vigente, mas
inválida (inclusive por discriminatória e elitista).’[4]

 

Desse modo, não há como deixar de reconhecer o anacronismo desse tipo
contravencional.

 

Não se pode admitir a punição do sujeito apenas pelo que ele é [ou
 – acrescentamos], aparenta ser mas sim pelo que ele faz, pois concluir de

forma diversa seria aceitar, num Estado Democrático de Direito, o
.indesejado e combatido direito penal do autor

 

Em segundo lugar, além da inconstitucional nomenclatura de , criar um Cadastro Estadualhomicida
discriminatório destinado especialmente para condenados por esse delito incorre em violação ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana.
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CR/88. 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:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

 

Acompanhando o magistério do Ministro, admitir essa qualificação do sujeito ativo para configuração de
uma infração penal vai muito além da intenção de penalmente tutelar determinados bens jurídicos
indisponíveis – o regular e escorreito funcionamento e organização das instituições de segurança pública
e a vida, saúde, integridade física e psíquica de seus agentes: trata-se de modelo político-criminal
incompatível com o preconizado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e
transgressor da própria dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional do Estado
jurídico-democrático brasileiro.

 

Observa-se que interpretações dessa natureza, que criminalizam segundo predicativos subjetivos e não
elementos, circunstâncias e contextos factuais-objetivos, destinam-se precipuamente a determinados
“tipos” de autores, incriminando-os – utilizando a  do aparelho repressivo estatal, que é oultima ratio
Direito Penal – não pela prática de fatos delituosos, mas consoante avaliações subjetivas do legislador,
supostamente justificáveis ou não, que consideram esses agentes como representação de “alto risco” para
a sociedade ou então porque há suspeitas de que podem destinar-se à prática de crimes específicos.

 

A dignidade, além de alicerce estruturante do Estado Democrático brasileiro e direito fundamental, é uma
 – todo e qualquer ser humano – que deve ser encarado não como umqualificação inerente ao ser humano

meio, mas como um  em si mesmo. Segundo o professor e Ministro da Corte Suprema Alexandre defim
Moraes (  - 2003, p. 129):Direito Constitucional

 

[a dignidade da pessoa humana] é um direito com o qual não há parâmetros
de comparação. Não é um direito valorativo, ou quantitativo, e por assim
dizer deve ser tido como supremo em relação aos demais. A dignidade é um
valor moral inerente ao indivíduo, que enseja o respeito de todos os outros
semelhantes, e a constituição de um conjunto mínimo de condições básicas
para o desenvolvimento de sua existência. Consiste num mínimo
invulnerável de direitos que o ordenamento jurídico deve assegurar a todos
de maneira indistinta.

 

Um dos componentes primordiais do princípio constitucional da dignidade  é o valor intrínseco da pessoa,
que impede que esta seja instrumentalizada, utilizada como , até mesmo para o atingimento demeio
objetivos coletivos nobres, como o da presente proposição[5].

 

Em terceiro lugar, o aludido Cadastro fere o princípio constitucional da isonomia em sua previsão geral,
inscrita no art. 5°, , da CR/88, que ostenta natureza jurídica de direito e garantia fundamental:caput
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CR/88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paísnatureza

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [grifamos]

 

A cláusula geral de igualdade na lei e perante a lei normatiza a impossibilidade de o legislador instituir
condições genéricas e discriminatórias, sem sólido amparo constitucional justificatório, como na proposta
legislativa sob comento, ao instituir um Cadastro Estadual com vistas unicamente a um determinado
perfil de sujeito infrator e violador de uma determinada área institucional e determinado agente público a
ela vinculado.

 

Ressalte-se que o legislador federal infraconstitucional, ciente da importância da proteção dos bens
jurídicos defendidos neste Projeto Legislativo, mas igualmente ciente da relevância e necessária
prudência com os  a serem empregados para atingir essa finalidade, estatuiu uma nova hipótese demeios
qualificação do crime de homicídio, através da inserção do inciso VII ao §2 do artigo 121 do Código
Penal, o qual foi incluído pela Lei n° 13.142/2015:

 

Código Penal. Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

VII – contra autoridade ou agente descrito  nos  arts. 142  e  144 da
Constituição Federal[6],  integrantes do sistema prisional e da Força
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência
dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até
terceiro grau, em razão dessa condição:     (Incluído pela Lei nº 13.142, de
2015)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

 

É dizer, a gravidade em abstrato dos delitos de homicídio cometidos contra as autoridades ou agentes
descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge,
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, já foi devidamente
considerada pelo legislador nacional.
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Destarte, a Corte Suprema, por unanimidade nos termos do voto do Relator, declarou a não recepção pela
Constituição da República do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais por violar os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia[7].

 

Em quarto lugar, a Constituição do Brasil assevera serem 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:

 

CR/88. Art. 5° (...) 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.

 

Na linha da proteção constitucional conferida pela Carta de Direitos à intimidade, à vida privada, à honra
e à imagem das pessoas, na seara dos direitos da personalidade – que podem ser entendidos como direitos
fundamentais sob a óptica do Direito Privado –, o Código Civil da mesma forma expressamente albergou
a tutela do  e da  das pessoas:nome imagem

 

Código Civil. Art. 17, do Código Civil/2002. O nome da pessoa não pode
ser empregado por outrem em publicações ou representações que a

, ainda quando não haja intençãoexponham ao desprezo público
difamatória. [grifamos]

(...)

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça
ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão
da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

 

Expor “dados pessoais completos, foto, características físicas e identificação datiloscópica dos
cadastrados” e “local de moradia e atividade laboral desenvolvida pelo cadastrado que esteja em
livramento condicional nos últimos três anos”, de acordo com o §2° do artigo 1° do PL em tela,
inexoravelmente vai de encontro aos preceitos constitucionais e legais do ordenamento jurídico brasileiro
e desborda de qualquer coeficiente de razoabilidade.

 

Vê-se, em verdade, uma abrupta e desproporcional extensão do  estatal a perdurar por tempojus puniendi
indeterminado, imposição flagrantemente inconstitucional e violadora da proibição do excesso da atuação
estatal frente à punição das condutas delitivas.
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Há uma violação frontal ao , consubstanciado não apenasdireito fundamental à identidade pessoal
pelas representações e reputações que as pessoas angariam no meio social em que vivem, mas pelas
próprias concepções e sentimentos perceptivos fundantes e fundadores que possuem acerca de si mesmas
e fundamentalmente integradores e desenvolvedores de sua personalidade.

 

Em quinto lugar, destaque-se a seguinte prescrição da Constituição da República:

 

CR/88. Art. 5°. (...) LVIII – o civilmente identificado não será submetido a
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

 

Trata-se de garantia fundamental e é necessário, para identificação criminal de uma pessoa, regulação por
intermédio de lei formal. Porém, não só isso: exige-se regulação por Lei de conteúdo penal/processual

:penal, matérias que estão sob competência legislativa privativa da União

 

CR/88. Art. 22. :Compete privativamente à União legislar sobre

 

I –  civil, comercial, , , eleitoral, agrário, marítimo,direito penal processual
aeronáutico, espacial e do trabalho; [grifamos]

 

Legislar sobre a criação de Cadastro Estadual de condenados por determinados usurpa competência
privativamente deferida à União pela Lei Maior para legislar sobre Direito Penal e Direito Processual
Penal, situação configuradora de vício de inconstitucionalidade formal.

 

É esse mesmo espírito que norteia o Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal – e a Leis 12.037/2009, com alterações introduzidas pela Lei 12.654/2012, que trata da
identificação criminal, dispondo sobre o sigilo do inquérito policial e dos bancos de dados de perfis
genéticos: procura-se evitar constrangimento e violação dos direitos fundamentais dos suspeitos,
indiciados, acusados, condenados e detentos.

 

A Lei 12.037/2009, a qual “Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado,
regulamentando o artigo 5°, inciso LVIII, da Constituição Federal”, inclusive, estabeleceu os seguintes
dispositivos normativos:

 

Lei 12.037/2009. Art. 4  Quando houver necessidade de identificaçãoº.
criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para
evitar o constrangimento do identificado.

(...)
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Art. 5 -A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão sero

armazenados em banco de dados de perfis genéticos, gerenciado por
unidade oficial de perícia criminal. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)

 

§ 1  As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfiso

genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das
pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas
constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e
dados genéticos. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)

 

§ 2  o. Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão
[8], respondendo civil, penal e administrativamente aquelecaráter sigiloso

que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos
nesta Lei ou em decisão judicial.(Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)

(...)

Art. 6  É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado emº
atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo
criminal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

 

Em sexto lugar, corroborando a correção e veracidade das afirmações feitas anteriormente, o Decreto Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal –, em consonância com o já mencionado inciso X[9]
do artigo 5° da Carta Magna, trata do instituto jurídico da reabilitação em seu artigo 93, :in verbis

 

Reabilitação

 

Código Penal. Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em
sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros

. [grifamos]sobre o seu processo e condenação

 

Segundo definição doutrinária , reabilitação é a “declaração judicial de que estão cumpridas ou[10]
extintas as penas impostas ao sentenciado”. A concessão da reabilitação pela autoridade judicial garante o
sigilo da condenação.

 

Contudo, leciona o ilustre professor Cezar Bitencourt que, a despeito da previsão do instituto da
reabilitação no Código Penal, o sigilo sobre a condenação já é assegurado imediata e automaticamente
pelo artigo 202 da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210, de 11 julho de 1984), independentemente de
qualquer providência jurisdicional ou administrativa:
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LEP. Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida,
atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da
Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir
processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em
lei. [grifamos]

 

É relevante mencionar que uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, um dos seus
efeitos primários é a inclusão do nome do acusado no . Não se deve confundir este rol derol dos culpados
culpados com um Cadastro   de “criminosos” por delitos penais específicos.ad hoc

 

Este rol dos culpados é um livro cartorário destinado à inclusão do nome de, por evidente, , suaculpados
qualificação e referência ao processo em que foi proferida sentença condenatória , e são[11]
administrativamente organizados e geridos pelo Poder Judiciário brasileiro.

 

Com o advento do constitucionalismo democrático propugnado pela nova ordem constitucional
inaugurada em 05 de outubro de 1988, o lançamento do nome do acusado neste rol (de ,culpados
conforme dicção constitucional), todavia, somente poderá ocorrer com o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da
CF).

 

Se por um lado a criação do Cadastro exacerba desmesuradamente a função punitiva do Direito Penal,
violando o princípio constitucional implícito da proporcionalidade, por outro frustra o objetivo de
harmônica integração social do condenado preceituado pela Lei de Execução Penal:

 

LEP. Art. 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado.

 

Em sétimo lugar, merece menção a teoria do  (do etiquetamento, da rotulação, dolabelling approach
interacionismo simbólico ou da reação social). Segundo as lições do professor Nestor Sampaio Penteado
Filho :[12]

 

A teoria do  (interacionismo simbólico, rotulação oulabelling approach
reação social) é uma das mais importantes teorias de conflito. Surgida nos
anos 1960, nos Estados Unidos, seus principais expoentes foram Erving
Goffman e Howard Becker. Por meio dessa teoria ou enfoque, a
criminalidade não é uma qualidade de conduta humana, mas a consequência
de um processo em que se atribui tal ‘qualidade’ (estigmatização). Assim, o
criminoso apenas se diferencia do homem comum em razão do estigma que
sofre e do rótulo que recebe. Por isso, o tema central desse enfoque é o
processo de interação em que o indivíduo é chamado de criminoso.
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A sociedade define o que entende por “conduta desviante”, isto é, todo
comportamento considerado perigoso, constrangedor, impondo sanções
àqueles que se comportam dessa forma. Destarte, condutas desviantes são
aqueles que as pessoas de uma sociedade rotulam às outras que as praticam.

 

A teoria da rotulação de criminosos cria um processo de estigma para os
condenados, funcionando a pena como geradora de desigualdades. O sujeito
acaba sofrendo reação da família, amigos, conhecidos, colegas, o que
acarreta a marginalização no trabalho, na escola.  

 

A predicação negativa de pessoas que cometeram delitos via criação de um Cadastro de “homicidas”, que
respondem e/ou já responderam por seus atos através da execução penal ou cumprimento de pena,
respectivamente, impõe um processo de estigma para os egressos do sistema carcerário e serve como um
catalisador de desigualdades. A estigmatização já é realidade na vida do cidadão com o sensacionalismo
midiático e com a folha de antecedentes criminais, ocasionando marginalização e grande dificuldade na
reinserção social .[13]

 

Pode-se perceber a incidência desta indevida estigmatização e rotulamento na previsão da norma
interpretativa inscrita no §1° do artigo 1° que, inclusive, preceitua considerar-se homicida “de agentes de
segurança pública, para os fins desta Lei, àquele que tenha sido condenado, com sentença transitada em
julgado, pela prática de homicídio contra os agentes elencados no caput deste artigo, ainda que cumprida

” [grifamos].a pena

 

Essa estereotipia e a possibilidade de constância eterna do sujeito culpado em lista de “  dehomicidas
agentes de segurança pública”, por mais execráveis que tenham sido seus atos, transmuda-se em
verdadeira continuidade de sanção penal e viola diretamente o texto constitucional em seu art. 5°, XLVII,
:b

CR/88. Art. 5°. (...) XLVII – não haverá penas:

(...)

b) de caráter perpétuo;

 

Art. 2°

 

Padece de inconstitucionalidade material a vedação à investidura de indivíduos com nome inscrito no
Cadastro em cargos públicos da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações, no âmbito
do Estado do Ceará. Mais uma vez incidem as disposições normativas do art. 5°, XLVII, “b”, os quais
peremptoriamente vedam a possibilidade de estabelecimento de penas de caráter perpétuo[14].

 

18 de 26



O art. 5º, XLVII, “b”, da CF/88, consubstancia garantia precipuamente relacionada com sanções penais.
Apesar disso, a dogmática jurídica destaca a possibilidade de sua extensão eficacial para as sanções
administrativas, considerando que existe um vínculo entre essas duas esferas jurídicas de Direito Público
– Direito Penal e Direito Administrativo. Tanto a sanção penal como a sanção administrativa são esferas
do poder sancionatório estatal.

 

Recentemente a Suprema Corte brasileira se manifestou acolhendo esse entendimento doutrinário e
externando posicionamento favorável à aplicação do  art. 5°, XLVII,  para sanções administrativas:b,

 

O parágrafo único do art. 137 da Lei n° 8.112/90 proíbe, para sempre, o
retorno ao serviço público federal de servidor que for demitido ou destituído
por prática de crime contra a Administração Pública, improbidade
administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres
públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção. Essa previsão
viola o art. 5°, XVLII, “b”, da CF/88, que afirma que não haverá penas de
caráter perpétuo. STF. Plenário. ADI 2975, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 04/12/2020.

 

Art. 3°

 

Incorre em vício de formal inconstitucionalidade o teor do artigo 3° ao prescrever à Secretaria de
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará atribuição nova, qual seja, a obrigatoriedade de
disponibilização do Cadastro em seu sítio virtual eletrônico. A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, considerado o princípio constitucional da separação dos Poderes[15], expressamente
consignou que:

 

Art. 61. (...) §1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

(...)

II - disponham sobre:

 

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

(...)

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

 

(...)
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Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da
administração federal;

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos
públicos;              

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

 

O STF, ao interpretar esses dispositivos normativos, entende que a CF reservou ao chefe do Poder
Executivo a iniciativa para propor leis que tratem sobre as atribuições ou a estrutura dos órgãos públicos.
Foi conferido ao chefe do Poder Executivo o juízo político, de conveniência e oportunidade, para
estabelecer a engenharia administrativa necessária para viabilizar a sua gestão.

 

Apesar de os preceitos acima mencionarem “Presidente da República”, eles também são aplicados, por
simetria, aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, fazendo-se as adaptações necessárias.
Nesse sentido e de acordo com esses ditames, a Constituição do Estado do Ceará de 1989 normatizou
semelhantes competências ao Governador do Estado do Ceará:

 

Art. 60. (...) §2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
:leis que disponham sobre

(...)

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de
,Estado, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta

concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços
públicos; [grifamos]

 

(...)

 

20 de 26



Art. 88. :Compete privativamente ao Governador do Estado

(...)

II – , com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes daexercer
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da

;administração estadual

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
;Constituição

(...)

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei; [grifamos]

 

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social é órgão público subordinado ao Governo do Estado do
Ceará, consoante estabelece a Lei Estadual n° 16.710/2018, a qual disciplina o modelo de gestão do
Poder Executivo e altera a estrutura da Administração Estadual:

 

Lei Estadual 16.710/18. Art. 6º O Poder Executivo do Estado do Ceará terá
a seguinte estrutura organizacional básica:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

 

(…)

 

3. SECRETARIAS DE ESTADO: (numeração alterada pela Lei n° 16.863,
DE 03.06.2019)

(…)

3.6. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social;

 

De há muito o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no tocante à impossibilidade de
proposições legislativas parlamentares versarem sobre  de órgãos da Administraçãoatribuições
Pública[16]. Veja-se recente julgamento:

 

Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que
disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública (art. 61, §1°,
II, “e” e art. 84, VI, da Constituição Federal). STF. Plenário. ADI 3981, Rel.
Min. Roberto Barroso, julgado em 15/04/2020.
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CONCLUSÃO

 

Destarte, é formal e materialmente inconstitucional em sua inteireza o artigo 1° e suas ramificações
normativas, pois a) estabelece inconstitucional nomenclatura de , violando o princípiohomicida
constitucional da culpabilidade e o desdobramento do Direito Penal do Fato por ele sustentado; b) fere o
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana; c) fere o princípio constitucional da isonomia; d)
fere os direitos fundamentais à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, ao nome e à identidade
pessoal; e) trata de matéria penal/processual penal, de competência legislativa privativa da União (via
Congresso Nacional); f) viola normas penais e processuais penais editadas pela União (art. 93 do Código
Penal, arts. 1° e 202 da Lei de Execução Penal e Lei 12.037/2009, com as alterações introduzidas pela Lei
12.654/2012); e g) indevidamente estigmatiza os culpados, , violando suamesmo após cumprida a pena
dignidade, igualdade e identidade pessoal e a vedação a penas de caráter perpétuo (art. 5°, XLVII, )b
prevista na Constituição Federal.

 

É materialmente inconstitucional o artigo 2° por igualmente incidir na violação à vedação de prescrição
de penas de caráter perpétuo (art. 5°, XLVII, ) prevista na Constituição Federal.b

 

Por último, é formalmente inconstitucional o artigo 3° por versar sobre atribuições de órgãos da
Administração Pública, violando competências conferidas ao Poder Executivo Estadual, segundo normas
constitucionais e entendimentos jurisprudenciais da Suprema Corte brasileira.

 

Diante do exposto, havendo óbice para a aprovação da matéria normativa em questão, opinamos pelo 
 , sendo formal e materialmente inconstitucional o presente projeto de lei.PARECER CONTRÁRIO

                              

É o parecer, salvo melhor juízo.
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[7] Nos dizeres do Ministro Gilmar Mendes: “É inadmissível no atual estágio da evolução dogmática do
Direito Penal do Fato permitir, como elementar constitutiva do tipo, a condição de que o agente seja
‘vadio” ou “mendigo’. Desse modo, observo que a condição exigida pela norma de o sujeito ativo ser
‘conhecido como vadio ou mendigo’, como necessária para configuração do tipo penal afronta os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, previstos nos artigos 1°, inciso
III; e 5°,  e inciso I, da Constituição Federal”.caput

[8] Importa ressaltar que está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da
coleta de DNA de condenados por crimes violentos ou hediondos com o objetivo de manter banco de
dados estatal com material genético. A matéria, objeto do Recurso Extraordinário (RE) 973837, teve
repercussão geral reconhecida, por unanimidade, pelo Plenário Virtual da Corte.

[9] CR/88. (...) 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;   

[10] BITENCOURT, Cezar Roberto.  – 10ª Ed. – São Paulo: Saraiva Educação,Código Penal Comentado
2019. P. 508.

[11] LIMA, Renato Brasileiro de. . 8ª Ed. rev., ampl. e atual. –Manual de Processo Penal: volume único
Salvador: Editora Juspodivm, 2020. P. 1639.

[12] PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio.  . São Paulo. Saraiva,Manual esquemático de criminologia
2020. P. 90.

23 de 26



[ 1 3 ]
http://www.salacriminal.com/home/cadastro-nacional-de-pessoas-condenadas-por-crime-de-estupro-e-a-teoria-do-labelling-approach.
Acesso em 05.02.2020.

[14]CR/88. Art. 5°. (...) XLVII – não haverá penas:

(...)

b) de caráter perpétuo;

[15]CF/88. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

 

CE/89. Art. 3º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário.

[16]São inúmeros precedentes. Exemplificativamente: ADI 1.703, rel. min. Alexandre de Moraes, j.
8-11-2017, P,  de 19-12-2017; ADI 4.102, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-10-2014, P,  deDJE DJE
10-2-2015; ADI 2.654, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-8-2014, P,  de 9-10-2014; ADI 179, rel. min. DiasDJE
Toffoli, j. 19-2-2014, P,  de 28-3-2014; ADI 3.343, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 1º-9-2011, P, DJE DJE
de 22-11-2011; RE 436.996 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 22-11-2005, 2ª T,  de 3-2-2006; ADIDJ
3.252 MC, rel. min. Gilmar Mendes, j. 6-4-2005, P,  de 24-10-2008; = ADI 770, rel. min. EllenDJE
Gracie, j. 1º-7-2002, P,   de 20-9-2002; = ADI 165, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 7-8-1997, P,   deDJ DJ
26-9-1997; ADI 676, rel. min. Carlos Velloso, j. 1º-7-1996, P,  de 29-11-1996 etc.DJ
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