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Proíbe o ato de fotografar, filmar, publicizar em rede
social ou praticar qualquer outro meio capaz de
capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas
acidentadas ou em situação vexatória, no âmbito do
Estado do Ceará.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

 

Art. 1º – Fica proibido, no âmbito do Estado do Ceará, o ato de fotografar, filmar, publicizar em rede
social ou praticar qualquer outro meio capaz de capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas
acidentadas ou em situação vexatória, sem expresso consentimento ou autorização da vítima.

 

Art. 2º – O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator à multa de 700 UFIR - CE (setecentos
UFIRCE).

 

Parágrafo único – A multa será aplicada em dobro, na hipótese da conduta de que trata esta Lei ter sido
praticada contra pessoa menor de 18 (dezoito) anos ou contra pessoa que apresente qualquer problema ou
retardo mental.

 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

ANDRÉ FERNANDES
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DEPUTADO ESTADUAL

 

JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento da tecnologia transformou as relações sociais, facilitou a comunicação à distância,
promoveu o rápido acesso a inúmeras informações pela internet. Apesar dos benefícios, os conteúdos
compartilhados na rede se tornam vulneráveis devido à rapidez de propagação da informação.

A crescente prática de se postar tudo na internet, sem pudor, avaliação, critério ético ou de valor, aliada à
velocidade das redes sociais atropela o espaço para ponderações. No âmbito das redes sociais a lesão à
imagem é potencializada pela forma como as informações são expostas, sobretudo pela conectividade de
milhares de pessoas.

A presente proposta objetiva criminalizar a conduta de fotografar, filmar ou divulgar, por qualquer meio,
imagens de pessoas acidentadas, feridas, vítimas de tragédias ou em situação vexatória ou vulnerável,
sem a sua autorização.

A divulgação de fotografia de vítimas não fatais constitui ofensa à imagem e à privacidade, passível de
repercussão na esfera cível, se o ofendido promover ação indenizatória. Diante dos inúmeros casos de
violação desse direito nas redes sociais, percebe-se que a proteção legal conferida se mostra ineficaz,
tornando-se necessária a criação de dispositivos legais específicos, para garantir sua efetiva proteção.

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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SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 439/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: PROÍBE O ATO DE FOTOGRAFAR, FILMAR,
PUBLICIZAR EM REDE SOCIAL OU PRATICAR QUALQUER
OUTRO MEIO CAPAZ DE CAPTURAR OU DIVULGAR IMAGENS
QUE EXPONHAM PESSOAS ACIDENTADAS OU EM SITUAÇÃO
VEXATÓRIA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

PARECER

 

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo Senhor Projeto de Lei nº 439/2019

, que Deputado André Fernandes “PROÍBE O ATO DE FOTOGRAFAR, FILMAR, PUBLICIZAR
EM REDE SOCIAL OU PRATICAR QUALQUER OUTRO MEIO CAPAZ DE CAPTURAR OU
DIVULGAR IMAGENS QUE EXPONHAM PESSOAS ACIDENTADAS OU EM SITUAÇÃO
VEXATÓRIA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ”.

 

 

DO PROJETO
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Dispõem os artigos da presente propositura: 

 

“Art. 1º – Fica proibido, no âmbito do Estado do Ceará, o ato de fotografar,
filmar, publicizar em rede social ou praticar qualquer outro meio capaz de
capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas acidentadas ou em
situação vexatória, sem expresso consentimento ou autorização da vítima.

Art. 2º – O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator à multa de 700
UFIR - CE (setecentos UFIRCE).

Parágrafo único – A multa será aplicada em dobro, na hipótese da conduta
de que trata esta Lei ter sido praticada contra pessoa menor de 18 (dezoito)
anos ou contra pessoa que apresente qualquer problema ou retardo mental.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

 

DA JUSTIFICATIVA

 

Em sua justificativa, o Parlamentar destaca:

 

“O desenvolvimento da tecnologia transformou as relações sociais, facilitou
a comunicação à distância, promoveu o rápido acesso a inúmeras
informações pela internet. Apesar dos benefícios, os conteúdos
compartilhados na rede se tornam vulneráveis devido à rapidez de
propagação da informação.

 

A crescente prática de se postar tudo na internet, sem pudor, avaliação,
critério ético ou de valor, aliada à velocidade das redes sociais atropela o
espaço para ponderações. No âmbito das redes sociais a lesão à imagem é
potencializada pela forma como as informações são expostas, sobretudo
pela conectividade de milhares de pessoas.

 

A presente proposta objetiva criminalizar a conduta de fotografar, filmar ou
divulgar, por qualquer meio, imagens de pessoas acidentadas, feridas,
vítimas de tragédias ou em situação vexatória ou vulnerável, sem a sua
autorização.

 

A divulgação de fotografia de vítimas não fatais constitui ofensa à imagem
e à privacidade, passível de repercussão na esfera cível, se o ofendido
promover ação indenizatória. Diante dos inúmeros casos de violação desse
direito nas redes sociais, percebe-se que a proteção legal conferida se mostra
ineficaz, tornando-se necessária a criação de dispositivos legais específicos,
para garantir sua efetiva proteção.
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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.”

 

DO PROJETO DE LEI

 

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in verbis:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

III – leis ordinárias;”

 

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 – D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

 

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária;

(...)

Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de
projeto:”

(...)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do
Poder Legislativo, com a sanção do Governador do Estado;”

 

Importante observar, a princípio, a competência, no âmbito do Estado do Ceará, para iniciativa de leis a
que se refere a Constituição do Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, :ipsis litteris
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“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

 

I – aos Deputados Estaduais;”

 

Vale ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo[1]. 

 

Preliminarmente, importa destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu bojo, assim prescreve no
que é pertinente à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.”

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, §1º, in verbis:

 

“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.” [grifos e destaques inexistentes no original]

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :ex vi legis

 

“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:

(...)

 

I –  e à unidade da Federação;” [grifos erespeito à Constituição Federal
destaques inexistentes no original]
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Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

 

Na Constituição da República são enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados
os poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhesremanescentes
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.

 

Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita
ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal, observando-se certos princípios
constitucionais.

 

Segundo José Afonso da Silva, a capacidade de  decorre das normas que distribuem asauto-organização
competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo
decorrente de tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as regras e
princípios elencados na referida Carta Magna Federal. 

 

DO MÉRITO

 

I – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA
DA UNIÃO

 

A presente propositura objetiva a proibição do ato de fotografar, filmar, publicizar em rede social ou
praticar qualquer outro meio capaz de capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas acidentadas
ou em situação vexatória, no âmbito do Estado do Ceará.

 

Em um exercício hermenêutico de interpretação, é preciso, ao proceder à exegese de determinada lei,
atentar-se à intenção do legislador e ao conteúdo, sentido e alcance com que quis preencher o comando
normativo sob análise.

 

Destarte, em um primeiro momento, o parlamentar deixou clara tal intenção quando mencionou na
justificativa que “A presente proposta objetiva  a conduta de fotografar, filmar ou divulgar,criminalizar
por qualquer meio, imagens de pessoas acidentadas, feridas, vítimas de tragédias ou em situação
vexatória ou vulnerável, sem a sua autorização”.
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Não compete ao Estado do Ceará legislar sobre questões de Direito Penal. A matéria é de competência
legislativa privativa da União, consoante estabelece a Carta da República Federativa do Brasil de 1988:

 

Art. 22. :Compete privativamente à União legislar sobre

 

I -  civil, comercial, , processual, eleitoral, agrário, marítimo,direito penal
aeronáutico, espacial e do trabalho; [grifos nossos]

 

Assim, incorre a atual propositura legislativa em vício de inconstitucionalidade formal por usurpar
competência legislativa constitucionalmente outorgada à União. Trata-se de entendimento pacífico e
consolidado da Suprema Corte:

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.570/03 DO
ESTADO DO PARÁ. SERVIÇOS DE LOTERIAS. REGRAS DE
EXPLORAÇÃO. SISTEMAS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS E
DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Ao
mencionar "sorteios" o texto da Constituição do Brasil está aludir ao
conceito de loteria. Precedente. 2. Lei estadual que disponha sobre espécies
de sorteios usurpa competência exclusiva da União. 3. Flagrante
incompatibilidade entre a lei paraense e o preceito veiculado pelo artigo 22,
inciso X, da CB/88. 4. A exploração de loterias constitui ilícito penal. A
isenção à regra que define a ilicitude penal da exploração da atividade
vinculada às loterias também consubstancia matéria de Direito Penal. 
Compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal --- artigo

. 5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade22, inciso I, CB/88
procedente. (STF - ADI: 3259 PA, Relator: EROS GRAU, Data de
Julgamento: 16/11/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ
24-02-2006 PP-00005 EMENT VOL-02222-01 PP-00157)”

 

II – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO

 

A proposta legislativa em comento acaba violando frontalmente o princípio fundamental da liberdade de
 um princípio e direito de estatura e envergatura constitucionais. Proibir o ato de fotografar,expressão

filmar, publicizar, capturar, divulgar ou de qualquer outra forma expor imagens de pessoas acidentadas ou
em situação vexatória, , fere a liberdade de expressão, constituindo indevida atividade dede forma prévia

, prática completamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Estabelece, assim, o art. 5°,censura
 e X:caput

 

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

(...)

IV – , sendo vedado o anonimato;é livre a manifestação do pensamento

(...)

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, ;independentemente de censura ou licença

(...)

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
,  informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão

, observado o disposto nesta Constituição.qualquer restrição

 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

 

§ 2º  de natureza política, ideológica eÉ vedada toda e qualquer censura
artística.” [grifos e destaques nossos]

 

Importantíssimo esclarecer que incluem-se na liberdade de expressão faculdades diversas, como a de
comunicação de pensamentos, de ideias, de informações, de críticas, que podem assumir modalidade

 (comportamental, musical, por imagem etc.)não verbal . O grau de proteção que cada uma dessas formas
de se exprimir recebe costuma variar, não obstante todas terem amparo na Lei Maior.

 

A liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o
Estado não exerça censura; é também aplicável às relações entre particulares, por força da eficácia
horizontal dos direitos fundamentais consagrada por nossa Lei Maior. Em um caso ou outro, deve
preponderar diante de qualquer ação de censura – absolutamente proibida pelo ordenamento jurídico
brasileiro –, ao realizar-se um juízo de ponderação no caso concreto.

 

A  consiste na possibilidade de o Estado interferir no conteúdo da manifestação do pensamento.censura
A censura é proibida pela CF/88 em diversos dispositivos (art. 5º, IV, IX e XIV, bem como art. 220, §§ 1º
e 2º).

 

A liberdade de expressão, núcleo político-jurídico que fundamenta o Estado Democrático de Direito, é
um direito fundamental que goza, como dito, de posição preferencial em relação aos demais. Todos têm

. Adireito de pensar e de dizer, de manifestar o que quiserem – por mais genial ou mais absurdo que seja
censura prévia não é possível.
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Vale ressaltar, contudo, que nenhum direito constitucional é absoluto e, portanto, a liberdade de
expressão também não é. A própria Constituição impõe alguns limites ou qualificações à liberdade de
expressão, como por exemplo: a) vedação do anonimato (art. 5º, IV); b) direito de resposta (art. 5º, V); c)
restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e terapias (art. 220, § 4º); d)
classificação indicativa (art. 21, XVI); e e) dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas (art. 5º, X).

 

Tanto a liberdade de expressão como os direitos de privacidade, honra e imagem têm estatura
constitucional. Vale dizer: entre eles não há hierarquia. De modo que não é possível estabelecer, em
abstrato, qual deve prevalecer.

 

Em caso de conflito entre normas dessa natureza, impõe-se a necessidade de ponderação, que é uma
técnica de decisão que se desenvolve em três etapas: 1) na primeira, verificam-se as normas que postulam
incidência ao caso; 2) na segunda, selecionam-se os fatos relevantes; 3) e, por fim, testam-se as soluções
possíveis para verificar, em concreto, qual delas melhor realiza av vontade constitucional.

 

Em um cenário ideal, a ponderação deve procurar fazer concessões recíprocas, preservando o máximo
possível dos direitos em disputa. No limite, porém, fazem-se escolhas. Todo esse processo intelectual tem
como fio condutor os princípios instrumentais da proporcionalidade e razoabilidade.

 

Luís Roberto Barroso, em brilhante lição acerca dos critérios para ponderação entre a liberdade de
expressão e os direitos da personalidade (envolvendo intimidade, vida privada, honra e imagem das
pessoas – cerne da propositura legislativa em questão), ensina que um desses critérios é a preferência por
sanções , que não envolvam a proibição prévia da divulgação.a posteriori

 

O uso abusivo da liberdade de expressão pode ser reparado por mecanismos diversos, que incluem a
retificação, a retratação, o direito de resposta, a responsabilização civil e/ou penal e a proibição da
divulgação. Somente em hipóteses extremas se deverá utilizar a última possibilidade. Nas questões
envolvendo honra e imagem, por exemplo, como regra geral será possível obter reparação satisfatória
após a divulgação, pelo desmentido – por retificação, retratação ou direito de resposta – e por eventual
reparação do dano, quando seja o caso.

 

Ressalte-se que hipóteses extremas não podem ser tratadas como regra geral, sob pena de se desvirtuar a
exceção e ferir violentamente a liberdade de expressão e os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

 

Esclareça-se melhor: não é possível a edição de  versando sobre a proibição prévia de condutas que, emlei
tese, afrontem a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, pois estaria o legislador,
através de lei ordinária, desrespeitando norma principiológica fundamental – a liberdade de expressão -,
princípio de caráter constitucional, hierárquica, formal e materialmente superior à legislação
infraconstitucional, e verdadeira base fundante de um Estado Democrático de Direito.
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Caso haja ofensas, caso sejam violados direitos – de alguém ou da coletividade –, o ordenamento jurídico
brasileiro dispõe de instrumentos de combate e reparação do dano causado. É o que entende o Supremo
Tribunal Federal:

 

"Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de
expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística
de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de
reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente
vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 
2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de

 publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de
. intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões

3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado
  democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício

. esclarecido dos demais direitos e liberdades
4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado,

   preferencialmente, por meio de ¹retificação, ²direito de resposta ou ³
. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítioindenização

eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa
o r i e n t a ç ã o . "  
5 .  Rec lamação  ju lgada  p roceden te .
(Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG
09/05/2018 PUBLIC 10-05-2018) [grifos e destaques nossos]

 

Portanto, confere-se ampla liberdade de exteriorização do pensamento – seja pela via artística, científica,
filosófica, política, espiritual, religiosa. Caso alguém incorra em abuso desse direito, poderá ser
responsabilizado por isso segundo os instrumentos que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe – direito
de retificação; direito de resposta; direito de indenização, conforme excelentes ensinamentos do professor
constitucionalista e Ministro Luís Roberto Barroso.

 

DA CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, concluímos que o presente projeto de lei, uma vez feitas as considerações acima
citadas, encontra-se em desarmonia com os ditames constitucionais, havendo óbice para que caiba a
aprovação da propositura legislativa sobre a matéria em questão.

 

Destarte, opinamos pelo , uma vez que suas disposições invademPARECER CONTRÁRIO
competência legislativa privativa da União e violam o princípio constitucional fundamental da liberdade
de expressão, incorrendo em inconstitucionalidade formal e material.
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É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

[1] CE/89. Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, § 2º e suas alíneas.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Júliocesar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s):NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
16/03/2020

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 439/2019

 

PROÍBE O ATO DE FOTOGRAFAR, FILMAR,
PUBLICIZAR EM REDE SOCIAL OU PRATICAR
QUALQUER OUTRO MEIO CAPAZ DE
CAPTURAR OU DIVULGAR IMAGENS QUE
EXPONHAM PESSOAS ACIDENTADAS OU EM
SITUAÇÃO VEXATÓRIA, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do  proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual proíbe o ato deProjeto de Lei nº 439/2019
fotografar, filmar, publicizar em rede social ou praticar qualquer outro meio capaz de capturar ou divulgar
imagens que exponham pessoas acidentadas ou em situação vexatória, no âmbito do Estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto de Lei o autor destaca que "O desenvolvimento da tecnologia transformou
as relações sociais, facilitou a comunicação à distância, promoveu o rápido acesso a inúmeras
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informações pela internet. Apesar dos benefícios, os conteúdos compartilhados na rede se tornam
vulneráveis devido à rapidez de propagação da informação. A crescente prática de se postar tudo
na internet, sem pudor, avaliação, critério ético ou de valor, aliada à velocidade das redes sociais
atropela o espaço para ponderações. No âmbito das redes sociais a lesão à imagem é potencializada
pela forma como as informações são expostas, sobretudo pela conectividade de milhares de
pessoas.”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, às fls. 08/17, que apresentou parecer contrário à sua regular tramitação, por entender que não
se encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
projeto ora examinado.

Referido Projeto de Lei proíbe o ato de fotografar, filmar, publicizar em rede social ou praticar qualquer
outro meio capaz de capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas acidentadas ou em situação
vexatória, no âmbito do Estado do Ceará.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência privativa da União, uma vez que versa sobre direito civil e penal, conforme disposto no
art. 22, I, da Constituição Federal de 1988, proibindo uma atividade e configurando-a como um tipo penal
que confronta a liberdade de expressão, o que confronta as garantias fundamentais prevista neste diploma
e sendo claramente inconstitucional. Logo, já se inicia com a verificação de um vício formal que impede
a aprovação do presente projeto de lei, pois viola a competência privativa da União.

Quanto à iniciativa da Lei, constata-se que a presente proposição não segue os devidos ditames da norma
constitucional posta, uma vez que prevê conduta e competência do ente federal, não havendo necessidade
de discussão de iniciativa dentro da organização do ente estadual.

Diante do exposto, convencido de que a matéria não está de acordo com o que rea a nossa Carta Magna,
apresentamos o  ao ,  à regular tramitação doPARECER CONTRÁRIO Projeto de Lei nº 439/2019
presente.

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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