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Dispõe  sobre  o  serviço  telefônico  de
recebimento de denúncias e sobre recompensas
por informações que auxiliem nas investigações
policiais no estado de Mato Grosso e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º As empresas de transportes terrestres que operam sob concessão no estado de Mato Grosso ficam
obrigadas a exibir em seus veículos, em formato de fácil leitura e visualização:

I – a expressão “Disque-Denúncia”, relacionada a uma das modalidades existentes, com o respectivo
número telefônico de acesso gratuito;

II – expressões de incentivo à colaboração da população e de garantia do anonimato, na forma do
regulamento desta Lei.

Art. 2º Os serviços de recepção de denúncias por telefone poderão ser mantidos por entidade privada sem
fins lucrativos, por meio de convênio.

Art. 3º Poderão ser estabelecidas formas de recompensa, inclusive pagamento de valorem em espécie, pelo
oferecimento de informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou
ilícitos administrativos.

§ 1º As formas de recompensa serão definidas pelo Poder Executivo Estadual.

§ 2º Para ter direito à recompensa somente serão consideradas as informações primordiais para o caso, não
se considerando as vagas e imprecisas.

Art. 4º Os recursos para os fins desta Lei serão providos pelo Fundo Especial de Segurança Pública – FESP
e Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, observados os requisitos estabelecidos para o acesso.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo previsto no art. 38-A da Constituição Estadual.
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

 Na data de 10 de Janeiro de 2018 passou a vigorar a Lei nº 13.608, de 10 de Janeiro de 2018, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponham de serviço
telefônico de recebimento de denúncias e informações que auxiliem nas investigações policiais, bem como
da possibilidade desses entes federativos estabelecerem formas de recompensas pelo oferecimento de
informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos
administrativos.

A Lei surge amparada em comprovações de que os serviços de disque-denúncia são ferramentas
extremamente eficazes na prevenção, repressão ou apuração de crimes ou ilícitos administrativos e, a ampla
divulgação é medida que implica na capilaridade do aparato de combate ao crime.

É fato que a disseminação dos números dos disque-denúncias – para espécies como violência infantil, ao
idoso, à mulher, pedofilia, exploração sexual, trabalho infantil, trabalho escravo, etc -, é medida que deve ser
estimulada, e necessária para se conseguir alcançar o máximo de novos denunciantes possíveis. Já o
estabelecimento de premiação, inclusive em dinheiro, para os casos que efetivamente tragam informações
para a elucidação do crime e, principalmente, o salvamento de vítimas, é indiscutivelmente benéfica pois
incentiva o cidadão, de modo sigiloso, a denunciar a prática de crimes e a inibi-la pelos criminosos.

Os recursos para prover os gastos com esta Lei serão oriundos do Fundo Especial de Segurança Pública –
FESP e do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, fundo este instituído pela Lei 10.201/2001, no
âmbito do Ministério da Justiça, com o objetivo de apoiar projetos na área de segurança pública e de
prevenção à violência, enquadrados nas diretrizes do plano de segurança pública do Governo Federal e que
apóia projetos na área de segurança pública destinados, dentre outros, de serviço telefônico para
recebimento de denúncias, com garantia de sigilo para o usuário e premiação, em dinheiro, para informações
que levem à resolução de crimes, desde que obedecidos os requisitos legais para acesso aos recursos.

Assim, ante a importância do tema e a necessidade de sua regulamentação em nível estadual, conto com a
aprovação do presente Projeto de Lei.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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