
APENSAMENTo' Projeto de Lei (PL) n 14012021- Deputado WILSON SANTOS.

coMrssÃo DE SEGURANÇA PÚBLICA Ê COMUNITARIA

053612112t
o. s. N' 053(tl202l

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 5312020, que o'Institui Banco de

Dados de Recoúecimento Facial e Digital de Crianças e Adolescentes

Desaparecidos, no âmbito do Estado de Mato Grosso".

Deputado SILVIO FAVERO.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n.' 5312020, de

autoria do Deputado SILVIO FAVERO, que "Institui Banco de Dados de

Reconhecimento Facial e Digital de Crianças e Adolescentes Desaparecidos,

no âmbito do Estado de Mato Grosso", recebido e registrado pela Secretaria

de Serviços Legislativos, por meio do Processo n' 8012020, Protocolo no

16512020,lido na lu Sessão Ordinária (0410212020), sendo colocada em

pauta em 1110212020 (f1.06-v), tendo seu devido cumprimento de pauta no

dia lSlOZl2O2O (fl.06-v), a propositura esteve em pauta sem receber

emendas ou substitutivos.

Em2010212020, os autos foram enviados e em2ll02l2020 recebidos

pelo Núcleo Social, conforme artigo 360, inciso III, alínea ('d)) do

Regimento Intemo, à Comissão de Segurança Publica e Comunitâia, pata

análise e emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

Fjm2110212020, recebeu parecer n'002112020 favorâvel à aprovação

do Projeto de Lei (PL) n" 53t2020, acatado na 2u reunião extraordinétna da

Comissão de Segurança Publica e comunitária realizada no dia 0910612020.

Ficando apto a apreciação em 0810712020, conforme folhas 08 a 1 l/verso.
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Em 0210912020 foi aprovado em 1o votação na 57u sessão ordinária,

sendo colocado em2" pauta em0210912020, tendo seu devido cumprimento

em 2310912020. Em 2310912020 os autos foram encamiúados ao Núcleo

Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR para emissão de

parecer.

Em 2310312021 recebeu apensamento do Projeto de Lei (PL) n"

14012021, de autoria do Deputado wILSoN SANTOS, cuja ementa dispõe:

"C/ia o Banco de Dados de Recoúecimento Facial e Digital pata a

prevenção ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes e dá outras

providências", lido na 4u sessão ordinária (2310212021).

Em24l03l202l os autos retornafam a CCJR para prosseguimento do

feito, em O9lO9l2O2l foi exarado o Despacho n' 08812021/SPMD^{CCJR, o

qual determinou a restituição dos autos a esta comissão para emissão de

parecer, em conformidade com o disposto nos artigos 195 §l', e 198, I, a e

á, todos do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Em l3l09l2o2l, os autos foram enviados para o Núcleo Social,

conforme artigo 360, inciso III, alínea o'd" do Regimento Interno, à

Comissão de Segurança Publica e Comunititia, para análise e emissão de

novo parecer quanto ao mérito e prejudicialidade do Projeto de Lei (PL) n"

14012021.

Em apertada síntese, é o relatório.

II - PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar parecer quanto ao mérito a todos os

projetos que tratem de assuntos concementes à segurança pública e

comunitária e demais temas contidos no Art. 369, inciso XI, do Regimento

Interno desta Casa de Leis.
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Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no rol de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no artigo

26, XXVIII daCartaEstadual de Mato Grosso.

Ao Estado cabe organizar, legislar leis justas, aplicar a justiça e fazer

políticas sociais que garantem a defesa e a promoção de direitos.

No tocante a análise desta Comissão, a proposição deve ser avaliada

sob três enfoques: oportunidade, conveniência e relevância social.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato

e de direito. O pressuposto de direito é uma disposição legal que a estrutura

disponibiliza e o pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a

administração à prática.

Um ato é conveniente, quando seu conteúdo jurídico produz

resultado que atenda a finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse

público e relevância social.

o interesse público refere-se ao 'obem geral", segue um conceito

central para política, a democracia e a nattxeza do próprio governo; já a

relevância social é justamente a verificagão da importância da proposta para

a vida da população.

Vejamos as ementas apresentadas nas Proposições que foram

apensadas ao Projeto de Lei (PL) n" 5312020:

PROPOSIÇAO PRIORIDADES

PL N" 53/2020
Dep. Silvio Favero
Lido: lu Sessão Ordinária
(04/0212020)

Institui Banco de Dados de Reconhecimento Facial e Digital de Crianças e

Adolescentes Desaparecidos, no âmbito do Estado de Mato Grosso'

PL N" 140/2021
Dep. Wilson Santos
Lido: 4u Sessão Ordinária
(23/02t202t)

Ctia o Banco de Dados de Reconhecimetrto Facial e Digital pam a

prevenção ao Desaparecitnento de Crianças e Adolescentes e dá outtas

providências.

Por serem Projetos de Leis (PL's) que tratam de assuntos

semelhantes e por força do § 1' do artigo 195 do Regimento Interno desta

Casa de Leis, conforme transcrito a seguir:
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Art. 195 - Ás proposições versando sobre matéria análoga e

interdependente serão anexadas a mais antiga.

§ /" - Á anexação se fará de o/ício pelo Presidente da

Assembleia Legislativa ou a requerimento de Comissão ou do

autor de qualquer das propo'sições, comunicqdo o fato ao

Plenário.

§ 2' - Não se admitirá a anexaçdo se sobre a ntais qntiga iá
houver se manifesÍado, favoravelmente, a Comissão de

Constituição, Justiça e Redação, devendo a proposição

apresentada ser encaminhada ao arquivct.

A proposta dos autores tem por objetivo prevenir o desaparecimento

de crianças e adolescentes através da criação de um banco de dados para

recoúecimento facial, alimentado por meio do cadastro realizado quando

da confecção da carteira de identidade ou segunda via do documento.

A tecnologia de reconhecimento facial já é amplamente utilizada no

mundo todo, 109 países já usam ou aprovam o uso da tecnologia. No Brasil,

a tecnologia de reconhecimento facial jâ é adotada ou esta em vias de

implementação por cerca de 20 estados brasileiros, em geral a tecnologia

é empregada nas áreas da segurança pública, transporte, e controle de

fronteiras.

De acordo com o Centro Tecnológico da Policia Judiciária Civil,

em Mato Grosso estão em processo de instalação ferramentas que

possibilitarão a coleta biométrica associada ao reconhecimento faciall.

Além dos estados, a Polícia Federal também vai utilizar a

ferramenta. SegUndo o órgão, o sistema utilizado por eles vai permitir

coletar, aríÍLazenar e cruzar dados de 50,2 milhões de brasileiros -
aproximadanente 25oÁ da população do Brasil. As informações para
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alimentar o sistema virão de registros de reconhecimento facial e impressão

digital e de dados unificados das Secretarias de Segurança dos estados.2

Nesta seara vale citar dois decretos presidenciais que possibilitaram

a criação de uma grande base unificada de dados dos cidadãos, o Decreto n"

10.046 e o Decreto n" 10.047 ambos de 9 de outubro de2019, estes decretos

permitem que o aÍmazenamento de dados biométricos faciais, associados a

diversos outros dados biográficos, sejam compartilhados entre os órgãos do

governo federal e também do Legislativo e do judiciário3.

Portanto, verifica-se que a proposta que visa criar o banco de dados

de recoúecimento facial e digital de crianças e adolescentes está em

consonância com a política de segurança publica utilizada pela maioria dos

países do mundo, e dos estados brasileiros, bem como com a legislação

federal supracitada.

Noutro ponto, no cenário estadual dados da Secretaria de Segurança

Pública (Sesp) de Mato Grosso4 apontam que o Núcleo de Desaparecidos

recebe em média 70 a75 ocorrências por mês e a maior parte dos casos está

relacionado ao desaparecimento de adultos, com idades entre 18 a 64 anos,

totalizando 537 registros, sendo 399 de homens e 138 de mulheres.

o desaparecimento de adolescentes, entre 13 e 17 anos de idade,

vem em segUndo lugar, contabilizando 243 casos registrados. A unidade

também atuou em casos de desaparecimentos de crianças (0 a 12 anos),

sendo 65 ocorrências registradas e de idosos (mais de 65 anos), com 24

ocorrências.

Deste modo, entendemos que aprovação da criação de um banco de

dados para autilização da ferramenta de reconhecimento facial trará maior

2 htçs://olhardigital.com.brl2O2llOT/lOlseguranca./tecnologia-de-reconhecimento-facial-chega-a-20'
estados/
3 htps://www.revistas.usp.brlrdda/articl el víew I 17 3903 I 16839 5
o htp://www.sesp.mt.gov.br/-/13603157-nucleo-de-desaparecidos-localiza-816-pessoas-em-
20 I 9?iúeritRedirect:true
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eficácia e agilidade para solucionar os casos de crianças e adolescentes

desaparecidos no Estado. Ademais regulamentar :utílização de dados é

essencial para que se garantam as liberdades individuais e transparência no

uso da tecnologia e proteção de dados pessoais.

Desta feita, diante do exposto, quanto ao !q!&, na Comissão de

Segurança Pública e comunitária, manifestamo-nos pela aprovação do

Projeto de Lei (PL) no 53t2020, de autoria do Deputado SILVIO

FAVERO, lido na 1'Sessão Ordinária (0410212020). Restando preiudicado

o Projeto de Lei (PL) n' l4ol2o2l, de autoria do Deputado wILSON

SANTOS, que foram apensados e que ttatam de assuntos semelhantes e por

força do artigo 194, § único e do artigo 195 do Regimento Intemo desta

Casa de Leis.

É o parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

PARECERN" 053612021 o' s' N' 053612021

EMENTA Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 53t2020, que "Institui Banco de

Dados de Reconhecimento Facial e Digital de crianças e Adolescentes

Desaparecidos, no âmbito do Estado de Mato Grosso"'

Deputado SILVIO FAVERO.

ArENSAMENTo: projeto de Lei (PL) n' l41l212l - Deputado WILSON SANTOS'

Entendemosqueaprovaçãodapropostaparaacriaçãodeumbancode

dados paru autilização da ferramenta de recoúecimento facial trará maior

eficárcia e agilidade para solucionar os casos de crianças e adolescentes

desaparecidos no Estado. Ademais regulamentar utilização de dados é

essencial para que se garantam as liberdades individuais e transparência no

uso da tecnologia e proteção de dados pessoais'

Pelas razões expostas' quanto ao 4q1[!!9' posiciono-me pela

APROVAÇÃo do PROJETO DE LEI (PL) N" 53t2020' de autoria do

Deputado SILVIO FAVERO, lido na lu sessão ordinária (0410212020)'

RestandopreiudicadooPRoJEToDELEI(PL)N"140/202l,deautoria

doDeputadoWlLSoNSANTos,queforamapensadosequetratamde

assuntos semelhantes e por força do artigo 194, § único e do artigo 195 do

Regimento Interno desta Casa de Leis'
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