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 V O T O

 A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):

 1. Busca-se na presente ação de controle abstrato questionar a validade
constitucional de lei estadual pela qual fixada a obrigatoriedade de
divulgação diária de fotos de crianças desaparecidas em noticiários de TV e
em jornais de Santa Catarina.

Tem-se na Lei catarinense n. 16.576/2015, de seguinte conteúdo:

“Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade diária de divulgação de
fotos de crianças desaparecidas nos noticiários de TV e jornais

 sediados em Santa Catarina  .
Parágrafo Único. Na imagem deverá constar o nome da criança e

 o Disque Denúncia 100.
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Tem-se na justificativa do projeto de lei:

“No Brasil não existem dados oficiais que determinem a
quantidade de crianças e adolescentes desaparecidos anualmente,
contudo, dos casos registrados, um percentual de 10 a 15%
permanecem sem solução por um longo período de tempo, e, às vezes,

 jamais são resolvidos.
Visando dar visibilidade a esta problemática a Secretaria Especial

de Direitos Humanos, desde 2002, constituiu uma rede nacional de
identificação e localização de crianças e adolescentes desaparecidos,
com objetivo de criar e articular serviços especializados de
atendimento ao público e coordenar um esforço coletivo e de âmbito

 nacional para busca e localização dos desaparecidos.
Hoje temos cadastrados no site da ReDesap 1.247 casos de

crianças e adolescentes desaparecidos no país. Desde sua criação já
foram solucionados 725 casos, sendo que se constatou que uma das
causas mais comuns de desaparecimento é a fuga do lar por conflito

 familiar.
Nesta luta, os meios de comunicação podem exercer uma papel

decisivo na localização de crianças desaparecidas. Temos que
possibilitar que esses meios além dos interesses econômicos também
exerçam sua função de responsabilidade social. Não custa nada,
diariamente, as redes de TV e os jornais sediados em SC apresentarem
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fotos de crianças desaparecidas e possibilitar a sociedade a percepção
 de que estamos atentos a este tipo de crime hediondo.

Através deste projeto, estaremos dando uma grande contribuição
a sociedade na solução de dramas familiares que destrói lares e vidas”.

2. Não se põe em debate o dever constitucional do poder público, além
da família e da sociedade, de implementar políticas públicas de proteção
integral e prioritária às crianças, a elas assegurando respeito a direitos
fundamentais, como vida, saúde, alimentação, educação, lazer e
convivência familiar e comunitária.

Tendo em conta a peculiar situação de desenvolvimento e
vulnerabilidade da criança, o Estado deve protegê-la contra toda forma de
omissão, descaso ou negligência, de atos de discriminação, exploração ou
violência. É da Constituição brasileira:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade

 e opressão” .

3. Conforme o Conselho Federal de Medicina, em audiência pública
realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do
Senado em 6.4.2018, estima-se que 250 mil crianças e adolescentes estejam
desaparecidos no Brasil e que, em média, há 50 mil casos de
desaparecimentos por ano. Não se olvide que o desaparecimento de
crianças e adolescentes não raro está associado ao crime de tráfico de
pessoas para submissão a trabalho escravo, remoção de órgãos, exploração
sexual ou adoção ilegal.

Tenha-se presente que “a criança e o adolescente, pela posição de
fragilidade em que se colocam no corpo da sociedade, devem ser
destinatários, tanto quanto possível, de normas e ações protetivas voltadas
a seu desenvolvimento humano pleno e à preservação contra situações

 potencialmente danosas a sua formação física, moral e mental” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 2.404, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 1º.
8.2017).
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 4 . Na espécie, em que pese o escopo da lei estadual de implementar
política pública para localização de crianças desaparecidas, a atuação do
legislador estadual contraria a repartição de competências legislativas
estabelecida na Constituição da República.

Cabe à União explorar os serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens e legislar privativamente sobre a matéria posta nas normas
questionadas. Tem-se na Constituição da República:

 “Art. 21. Compete à União: (...)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou

 permissão:
 a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (...)

 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e

radiodifusão”; 

Pelo inc. XII do art. 48 da Constituição da República, cumpre ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, disciplinar
as telecomunicações e a radiodifusão.

A outorga ou renovação de concessão, permissão ou autorização de
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens são atos exclusivos do
Poder Executivo federal, com produção de efeitos após aprovação do
Congresso Nacional, pelo determinado na Constituição:

“Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o princípio da

 complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º

 e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de

aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em
 votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos

 parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido

 o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as

 emissoras de rádio e de quinze para as de televisão”.



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 1

2/
11

/2
02

1 0
0:0

0

4

5. O contrato de concessão firmado entre a União e as concessionárias
do serviço impõem cláusulas que não podem ser alteradas por terceiros,
estranhos ao contrato e que alteram a programação das redes, influi em sua
forma de prestação concertada de prestação do serviço e, no caso, ademais,
adentra tema que é cuidado com projeções para além dos limites de cada
ente federado, pois há um cadastro nacional de desaparecidos, estabelecido
em norma nacional, que centraliza os dados e determina o convênio entre
os entes federados para a eficiência da proteção às crianças.

Portanto, ao definir unilateralmente e tornar obrigatória a divulgação
diária de fotos de crianças desaparecidas em noticiários de TV, a lei
catarinense impugnada invadiu a competência legislativa da União para
dispor privativamente sobre radiodifusão de sons e imagens, afrontado o
previsto no inc. IV do art. 22 da Constituição brasileira e cuidou de tema
entregue, constitucionalmente, ao legislador nacional, à Administração
Pública federal e aos cuidados e com os instrumentos de convênio fixados
em normas nacionais.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal:

“Direito Constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. Lei municipal que disciplina serviço de radiodifusão
comunitária. Usurpação de competência da União. 1. Arguição de
descumprimento de preceito fundamental contra lei do Município de
Uberaba que disciplina o serviço de radiodifusão comunitária. 2. Está
configurada a violação à competência da União para explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e para legislar
privativamente sobre a matéria, bem como outorgar concessões,
permissões e autorizações para o serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens (arts. 21, XII, a; 22, IV; e 223, da CF/1988). 2. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 235, Rel. Min.
Luiz Fux, por unanimidade, assentou a impossibilidade de lei
municipal dispor sobre serviço de radiodifusão comunitária no âmbito
de seu território, em virtude da violação à competência da União para
tratar da matéria. 3. Ação conhecida e pedido julgado procedente para
declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.418/2004, do Município de
Uberaba/MG. Fixação da seguinte tese de julgamento: É
inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a autorização e

 exploração de serviço público de radiodifusão comunitária” (Arguição
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de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 335, Relator o
Ministro Roberto Barroso, DJe de 16.9.2021).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA
SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. LEI
MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DA UNIÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O
PEDIDO. 1. O artigo 21, inciso XII, alínea ‘a’, da Carta Maior prescreve
ser competência da União explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão
sonora, e de sons e imagens, enquanto que o art. 22, IV, da
Constituição confere à União a competência privativa para legislar
sobre o tema. O artigo 233 da CRFB, a seu turno, normatiza a forma de
outorga das concessões, permissões e autorizações para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens. 2. A centralização da
regulação da radiodifusão no âmbito da União se justifica pela a
necessidade de administração racional do espectro de radiofrequência,
cuja exploração econômica não é ilimitada. 3. A Lei federal 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, instituiu o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, definido como a radiodifusão sonora, em frequência
modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada
a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede
na localidade de prestação do serviço (artigo 1º). 4. O Decreto 2.615
/1998, que aprova o Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, assenta, em seu artigo 9º, competir ao Ministério das
Comunicações o estabelecimento das normas complementares do
RadCom, indicando os parâmetros técnicos de funcionamento das
estações, bem como detalhando os procedimentos para expedição de
autorização e licenciamento; a expedição do ato de autorização para a
execução do Serviço; e a fiscalização da execução do RadCom, em
todo o território nacional, no que disser respeito ao conteúdo da
programação, nos termos da legislação pertinente. 5. In casu, é
formalmente inconstitucional a Lei 416/08, do Município de
Augustinópolis/TO, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
conceder a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária no
âmbito do território do Município, mercê da inexistência, na
sistemática jurídico-constitucional atual, de espaço para que o
legislador local busque tratar geral e abstratamente sobre o tema da
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária. 6. Arguição de
descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado
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procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei
Municipal 416, de 2 de junho de 2008, do Município de Augustinópolis
/TO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 235,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30.8.2019).

6. Ademais, ao impor a divulgação de conteúdo às emissoras, a Lei n.
16.576/2015 de Santa Catarina interferiu na atividade finalística dos
telejornais, criando obrigação à margem dos contratos de concessão dessas
pessoas jurídicas com a União - poder concedente -, em contrariedade ao
inc. XII do art. 21 da Constituição da República.

Deve-se remarcar que “o Supremo Tribunal Federal possui firme
entendimento no sentido da impossibilidade de interferência do Estado-
membro nas relações jurídico-contratuais entre poder concedente federal ou
municipal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a
alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços
públicos, sob regime federal ou municipal, mediante a edição de leis
estaduais” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.866, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.9.2019) . Confiram-se, ainda, os
precedentes:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INVASÃO, PELO
ESTADO-MEMBRO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E
DOS MUNICÍPIOS - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO
ESTADO-MEMBRO NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS
ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL E AS
EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS - INVIABILIDADE DA
ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS
NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB
REGIME FEDERAL E MUNICIPAL - MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA. - Os Estados-membros - que não podem interferir na
esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder
concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as
empresas concessionárias - também não dispõem de competência para
modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação, acham-se
formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela

 União (energia elétrica - CF, art. 21, XII, ‘b’) e pelo Município
(fornecimento de água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as
concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa,
ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas
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devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia
elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e
abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o
equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de
direito administrativo” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.337
MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 21.6.2002).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.233
/2018, DO ESTADO DE RORAIMA. ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA.
TAXA DE RELIGAÇÃO E PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO
SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AUSÊNCIA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUANTO AO SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONHECIMENTO PARCIAL.
CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES E
SANÇÕES NÃO PREVISTAS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO
FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - Proposta de conversão da
análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito,
considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente
instruída e observando-se a economia e a eficiência processual.
Precedentes. II - A Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia
Elétrica – Abradee possui legitimidade ativa parcial para questionar a
constitucionalidade da Lei 1.233/2018, do Estado de Roraima.
Ausência de pertinência temática para a discussão da
constitucionalidade da proibição de cobrança da taxa de religação de
água. III – A lei estadual, ao estabelecer a proibição da cobrança de
taxa de religação de energia elétrica, em caso de corte de fornecimento
por falta de pagamento, interferiu na relação contratual estabelecida
entre essa concessionária e a União, constituindo verdadeira invasão
da competência privativa do ente federal, prevista no art. 22, IV, da
Constituição Federal, para legislar sobre energia elétrica. Precedentes.
IV - ADI conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente
procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões
‘energia elétrica e’ e ‘energia elétrica ou’, constantes dos arts. 1°, caput,

 e 2°, caput, respectivamente, da Lei 1.233/2018, do Estado de Roraima”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.190, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 6.10.2020).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 12.034
/2010 DO ESTADO DA BAHIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONIA. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE ASSINATURA
BÁSICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA
UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 1º, 21, XI, 22, IV, E
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175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. Ao
vedar a cobrança de tarifa de assinatura básica de telefonia fixa e
móvel, pelas concessionárias do serviço, a Lei nº 12.034/2010 do
Estado da Bahia, a pretexto de tutelar interesses consumeristas, altera,
no tocante à estrutura de remuneração, o conteúdo dos contratos
administrativos firmados no âmbito federal para a prestação do
serviço público, perturbando o seu equilíbrio econômico-financeiro. 2.
Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se
inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para
definir o regime tarifário da exploração do serviço público de telefonia
– espécie do gênero telecomunicação –, a lei estadual cujos efeitos não
se esgotam na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-
prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois
atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e
175, parágrafo único, da Constituição da República). Precedentes.

 Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 4.477, Relatora Rosa Weber, DJe de
31.5.2017).

7. Não bastasse a mácula de inconstitucionalidade formal, a Lei
catarinense n. 16.576/2015 estabeleceu indevida interferência na liberdade
de agentes econômicos privados ao obrigar a veiculação de conteúdo nos
jornais sediados em Santa Catarina.

A determinação da lei estadual de que os jornais catarinenses
divulguem, diariamente, fotos de crianças desaparecidas escapa à atuação
do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica (174
da Constituição da República), tendo-se por contrariado o princípio da livre
iniciativa:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os

 seguintes princípios: (...)”

A liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de
comunicação social, por disposição expressa do art. 220 da Constituição
republicana, não pode sofrer restrições pelo poder público:

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

 qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
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§ 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”.

 8. Deve ser realçado, ainda no que se refere às políticas públicas de
proteção à criança e como antes anotado, de que decorre a indeclinável
obrigação do Estado de busca por menores desaparecidos, que a União
instituiu o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos
(Lei n. 12.127/2009).

Pelo Diploma, “a União manterá, no âmbito do órgão competente do
Poder Executivo, a base de dados do Cadastro Nacional de Crianças e
Adolescentes Desaparecidos, a qual conterá as características físicas e dados
pessoais de crianças e adolescentes cujo desaparecimento tenha sido
registrado em órgão de segurança pública federal ou estadual” (art. 2º)  .

No art. 3º da Lei n. 12.127/2009 se estabelece que a União firmará
convênio com os Estados e Distrito Federal para o compartilhamento das
informações constantes da base de dados do Cadastro Nacional de Crianças
e Adolescentes:

“Art. 3º Nos termos de convênio a ser firmado entre a União e os
 Estados e o Distrito Federal, serão definidos:

 I - a forma de acesso às informações constantes da base de dados;
II - o processo de atualização e de validação dos dados inseridos

 na base de dados”.

Também naquela Lei se teve o cuidado de prever os recursos para o
custeio do serviço (art. 4º): “os custos relativos ao desenvolvimento,
instalação e manutenção da base de dados serão suportados por recursos do

 Fundo Nacional de Segurança Pública”.

 9. Em 2019, a União editou a Lei n. 13.812, pela qual instituiu a Política
Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e criou o Cadastro Nacional
de Pessoas Desaparecidas. Pelo art. 3º, “a busca e a localização de pessoas
desaparecidas são consideradas prioridade com caráter de urgência pelo

 poder público e devem ser realizadas preferencialmente por órgãos
investigativos especializados, sendo obrigatória a cooperação operacional
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por meio de cadastro nacional, incluídos órgãos de segurança pública e
 outras entidades que venham a intervir nesses casos”.

Note-se que, para o cumprimento dessa prioridade estatal, a obrigação é
dirigida ao poder público – não ao particular – para que providencie e
suporte o ônus pela “disponibilização e divulgação, na internet, nos
diversos meios de comunicação e em outros meios, de informações que

 contenham dados básicos das pessoas desaparecidas ” (inc. V do art. 4º da
Lei nacional n. 13.812/2019).

Naquela Lei se prevê a possibilidade de cooperação com emissoras de
rádio e televisão, mediante convênio, com vistas à divulgação de pessoas
desaparecidas:

“Art. 12. O poder público envidará esforços para celebrar
convênios com emissoras de rádio e televisão para a transmissão de
alertas urgentes sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes,

 observados os seguintes critérios:
I - confirmação do desaparecimento pelo órgão de segurança

 pública competente;
II - evidência de que a vida ou a integridade física da criança ou

 do adolescente desaparecido está em risco;
III - descrição detalhada da criança ou do adolescente

 desaparecido, bem como do suspeito ou do veículo envolvido no ato.
§ 1º A transmissão de alertas restringir-se-á aos casos em que

houver informações suficientes para a identificação e a localização da
 criança ou do adolescente desaparecido ou do suspeito.

§ 2º O alerta de que trata o caput deste artigo não será utilizado
quando a difusão da mensagem puder implicar aumento do risco para
a criança ou o adolescente desaparecido ou comprometer as

 investigações em curso.
§ 3º O convênio referido no caput deste artigo pode ser celebrado,

ainda, com empresas de transporte e organizações não
 governamentais.

§ 4º A autoridade central federal e as autoridades centrais
 estaduais definirão os agentes responsáveis pela emissão do alerta.

Art. 13. O poder público também poderá promover, mediante
convênio com órgãos de comunicação social e outros entes privados, a
divulgação de informações e imagens de pessoas desaparecidas ainda
que não haja evidência de risco à vida ou à integridade física dessas

 pessoas.
Parágrafo único. A divulgação de informações e imagens de que

trata o caput deste artigo será feita mediante prévia autorização dos
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pais ou do responsável, no caso de crianças ou adolescentes
desaparecidos, e, no caso de adultos desaparecidos, quando houver

 indícios da prática de infração penal”.

As leis nacionais que disciplinam a busca de pessoas desparecidas, em
especial crianças e adolescentes (Lei n. 12.127/2009), estabelecem
instrumentos próprios de cooperação entre os entes federativos, facultada a
importante contribuição de emissoras de rádio e televisão, mas sempre
mediante convênio, não se cogitando – como realizado pela lei estadual
questionada – a imposição de divulgação de conteúdo por essas entidades
em total desapego às regras de repartição de competência e de respeito à
legislação nacional sobre a matéria.

10. Pelo exposto,  voto pela procedência da presente ação direta para
 declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.576/2015 de Santa Catarina.


