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Nos  termos  do  Artigo  160  e  seguintes  do
Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro
a  Mesa  Diretora,  após  ouvido  o  soberano
plenário, que encaminhe expediente indicatório
ao  Excelentíssimo  Governador  do  Estado  de
Mato  Grosso  Senhor  Jose  Pedro  Gonçalves
Taques e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública Gustavo Garcia Francisco, que viabilize
a  possibilidade  da  Secretaria  de  Estado  de
Segurança  Pública  fornecer  defensores
(advogados)  a  todos  os  policiais  civis  e
militares  do  Estado  de  Mato  Grosso  para
defende-los  juridicamente  em  processos
administrativos e judiciais (cíveis e criminais)
oriundo  do  desempenho  de  suas  funções
policiais.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Jose Pedro Gonçalves
Taques e ao Secretário de Estado de Segurança Pública Gustavo Garcia Francisco, que
viabilize a possibilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecer defensores
(advogados) a todos os policiais civis e militares do Estado de Mato Grosso para defende-los
juridicamente em processos administrativos e judiciais (cíveis e criminais) oriundo do
desempenho de suas funções policiais.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma demanda recorrente da categoria de policiais de todo Estado de Mato Grosso,
que corriqueiramente, no desempenho de suas funções, muitas vezes são indevidamente
acusados, respondendo processos administrativos e judiciais, tendo que arcar com advogados
para fazer suas defesas por algo um delito que não cometeram.
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Percebe-se que há receio dos profissionais da segurança pública em fazer o devido
enfrentamento quando necessário contra suspeitos de crimes, haja vista a vulnerabilidade
existente atualmente pois um policial que dispara arma de fogo contra um suspeito em fuga ou
apontando arma para o policial ainda acaba sendo processado judicialmente e
administrativamente mesmo estando no cumprimento de dever legal de sua profissão.

Isso resulta em insegurança cada vez maior, tanto para a sociedade, quanto para os próprios
policiais, e a criminalidade, sabendo desses fatores atua de forma cada vez mais violenta por
nossas cidades e bairros.

Em outros Estados, como o Estado do Ceará, já existem ações por parte do Governo do Estado
em defesa dos policiais, naquele caso foi criado um conselho com trinta advogados voluntários
para atuarem em defesa dos policiais.

O policial civil CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR apresentou nesta casa de leis sugestão
desse importante tema e entendemos por bem, dar seguimento neste assunto a fim de trazer a
tona e conhecimento do Governador e Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, que é
profissional de carreira da policia civil (delegado de polícia) assim como este parlamentar
(investigador de policia).
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