
Projeto de lei - 3mfdive0

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 3mfdive0
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
03/04/2018
Projeto de lei nº 111/2018
Protocolo nº 1598/2018
Processo nº 308/2018
 

Autor: Dep. Wancley Carvalho

Fica  instituído  o  Dia  do  INVESTIGADOR DE
POLÍCIA a ser comemorado, anualmente, em 06
DE AGOSTO.

        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 Fica instituído o Dia do INVESTIGADOR DE POLÍCIA a ser comemorado,
anualmente, em 06 DE AGOSTO.

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

JUSTIFICATIVA

Os investigadores de polícia são os responsáveis de fato pela investigação criminal, fazendo as
atividades investigativas, levantamento de provas, entrevistas de pessoas e análise de laudos,
interceptações, análises financeiras, análise de vínculos, de quebras de sigilo e etc. Ao fim de
seus trabalhos, os investigadores de polícia elaboram o relatório investigativo que irá subsidiar o
inquérito policial.

A carreira policial é a única que expõe permanentemente a vida dos seus integrantes às
conseqüências do confronto contra a criminalidade em defesa da sociedade. Tanto nas grandes
cidades, quanto nas mais pacatas, têm ocorrido muitas mortes de policiais em serviço, no
cumprimento do dever legal.

Essas mortes, em geral, decorrem dos confrontos armados ocorridos durante as intervenções
da polícia realizadas para repressão da delinquência criminal ou prisão de criminosos em locais
de difícil acesso, sobretudo investigadores de polícia, que na maioria das vezes atuam no
campo, diretamente contra a criminalidade.

Em Mato Grosso esta triste realidade não é diferente, pois inúmeros investigadores são
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baleados e mortos em ação policial, quando atuam na defesa da sociedade.

Em outros Estados, como reconhecimento desta tão nobre e importante carreira de servidor
público, foi criado oficialmente o dia do investigador de polícia civil, a exemplo de São Paulo que
promulgou a Lei nº 14.575, de 4 de outubro de 2011, que marcou o dia 23/12 como dia do
investigador do Estado de São Paulo, data da criação da polícia civil daquele Estado.

Trazendo para nossa realidade, optou-se por comemorar o dia do investigador de polícia
mato-grossense o dia 06 de agosto, data da morte de um investigador de polícia em
atividade.

Trata-se do investigador de polícia JOAQUIM COSTA MAGALHÃES, morto dentro da
Delegacia de Poconé-MT. O mesmo estava de plantão na noite de 6 de agosto de 2005,
quando foi assassinado a tiros por bandidos armados com fuzis e metralhadoras, que
invadiram o prédio, e resgataram cinco detentos. Todos foram recapturados pela polícia
que prendeu também os responsáveis pelo resgate, que posteriormente foram
condenados a 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão.

Desta forma, nada mais justo que se comemorar o dia do investigador de policia civil, do que
homenagear um policial que perdeu a vida exercendo sua profissão, enfrentando a
criminalidade.

Em face do exposto, haja vista a relevância da proposta submeto o presente projeto de lei à
apreciação dos nobres parlamentares, contando com o imprescindível apoio para a sua
aprovação.
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Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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