
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002164/2021

Altera a Lei nº 16.538, de 9 de janeiro de
2019, que institui o Estatuto da Pessoa com
Câncer no Estado de Pernambuco, originada
de Projeto de Lei de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes e da Deputada Socorro
Pimentel, a fim de dispor sobre a publicação
de informações por instituições que recebem
doação de próteses, órteses, cadeiras de rodas,
equipamentos hospitalares, perucas e cabelos
naturais ou fios sintéticos para confecção de
perucas, para serem usados por pessoas com
câncer.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.538, de 9 de janeiro de 2019, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 14-A. A partir de 1º de janeiro de 2022, as pessoas físicas e
jurídicas, públicas ou privadas, que receberem em doação próteses,
órteses, cadeiras de rodas, equipamentos hospitalares, perucas e
cabelos naturais ou fios sintéticos para confecção de perucas, para
serem usados por pessoas com câncer, deverão disponibilizar para
consulta pública, em seus sítios eletrônicos e por qualquer meio físico,
as seguintes informações: (AC)

I - nome completo, quando autorizada a publicação dessa informação,
ou a razão social (com o número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, telefone de contato e endereço de atuação) de quem
doou o objeto, discriminando a quantidade e a data da doação; e (AC)

II - nome completo, quando autorizada a publicação dessa informação,
ou a razão social (com o número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, telefone de contato e endereço de atuação) de quem o
objeto foi dado para uso, discriminando a quantidade e as datas de
entrega e de devolução, se ocorrer. (AC)

§ 1º As pessoas físicas e jurídicas de que trata o caput deverão
disponibilizar às autoridades policiais e judiciárias, quando
requisitadas, todas as informações relativas às pessoas de que tratam
os incisos I e II, especialmente o número de inscrição no



Cadastro de Pessoa Física ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço e telefone
para contato. (AC)

§ 2º Na hipótese dos incisos I e II, quando não autorizada a publicação
das informações, a identidade da pessoa física deverá ser discriminada
através do uso das letras iniciais do seu nome completo. (AC)

§ 3º Quando se tratar de doação de cabelos naturais ou fios sintéticos
para confecção de perucas, a quantidade deverá ser discriminada pelo
peso (preferencialmente em gramas), informando quantas perucas
foram ou serão confeccionadas através do uso dessa matéria prima.
(AC)

§ 4º As pessoas físicas e jurídicas de que trata o caput também deverão
disponibilizar para consulta em seus respectivos sítios eletrônicos, o
seu nome completo ou razão social (com o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), endereço de atuação, telefone
de contato ou outro canal de comunicação.” (AC)

“Art. 14-B. O descumprimento do disposto no art. 14-A sujeitará o
estabelecimento infrator, quando pessoa física ou jurídica de direito
privado, às seguintes penalidades: (AC)

I - advertência, quando da primeira autuação de infração; ou (AC)

II - multa, a partir da segunda autuação de infração, a ser fixada entre
R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
considerando o porte econômico do infrator e as circunstâncias do
fato. (AC)

§ 1º Em casos de reincidências ou de divulgação de informações não
verídicas, o valor da multa poderá ser aplicado em dobro. (AC)

§ 2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista
neste artigo serão atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em
legislação federal que venha a substituí-lo, devendo ser revertidos em
favor do Fundo Estadual de Saúde - FES, instituído pela Lei nº 13.377,
de 20 de dezembro de 2007.” (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia
Assembleia Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no



art. 19, da Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno
desta Casa, uma vez que seu conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é
reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a
execução normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o
Poder Público, e nem implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado,
órgãos e entidades da administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição
Federal, no que tange a competência remanescente dos Estados-membros para
legislar sobre matérias que não foram incluídas nas competências enumeradas ou
implícitas da União e dos Municípios, bem como não incidam nas vedações
constitucionais que balizam a atuação dos entes federados, conforme previsto no §1º
do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, destacamos:

     Nosso Projeto de Lei objetiva estabelecer regras para dar maior transparência na
atuação de empresas que recebem doações de objetos de uso especial por pessoas
com câncer, mormente próteses, órteses, cadeiras de rodas, equipamento hospitalar,
perucas e cabelos naturais ou fios sintéticos para confecção de perucas.

     São objetos de valor comercial elevado e que merecem um olhar mais atento do
Estado quanto a fiscalização das instituições que atuam no ramo.

     No último domingo (25/04), a Rede Globo publicou, no Programa Fantástico, uma
matéria jornalística sobre como a polícia do Rio de Janeiro desmascarou uma
quadrilha que se aproveitava de doações de cabelo para pacientes com câncer. Vale
reassaltar que o mercado de cabelos e perucas, especialmente de fios naturais, é
altamente lucrativo. O golpe foi desvendado com a ajuda de uma doadora, que
resolveu investigar o esquema por conta própria.

     De acordo com a polícia, a quadrilha atuava através da ONG “Fundação Laço
Rosa”. O cabelo doado era separado e entregue para uma pessoa que com ele fazia
algumas perucas para a ONG, mas a maior parte das doações era desviada e vendida
no Brasil e no exterior.

     A quadrilha abriu fábrica, lojas e iniciou vendas também pela internet. Criou uma
rede comercial de cabelo humano com lojas até em Miami. A operação da polícia do
Rio de Janeiro foi a 13 endereços e apreendeu mais de meia tonelada de cabelo
humano doado para pacientes com câncer. Todos já estavam pesados e com preços.
Um dos mais caros custava mais de R$ 2 mil o quilo.

     Após a matéria, denúncias sobre esquemas ilegais semelhantes estão surgindo em
todo o Brasil. Por isso, precisamos estabelecer, como ação preventiva, uma legislação
de transparência pública acerca da utilização por instituições públicas e privas, de
objetos doados para pessoas com câncer.



     Isso trará maior controle e segurança para quem doa e ajuda pessoas com câncer através de
ONGs e instituições que fazem trabalhos realmente sérios.

     A nossa proposta se assemelha ao que já é feito pelo Poder Público, em todas as
esferas de poder, por meio dos portais da transparência, onde são publicados todos os
gastos com o dinheiro dos contribuintes.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 29 de Abril de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 14ª comissões.


