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Dispõe sobre a colocação de Telas de Proteção
em espaço aéreo, nas Unidades Prisionais do
Estado de Mato Grossoe 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 unidades prisionais do Estado de Mato Grossodeverão possuir em seus espaços aéreos, nos
limites onde funcionam os locais destinados a banho de sol, recreação e afins, telas de proteção que
impossibilitem o pouso de VANT’s (veículos aéreos não tripulados), conhecidos como “drones”; bem como o
arremesso de objetos, para o interior daquelas instituições.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações próprias,
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei de acordo com o disposto no art. 38-A da
Constituição Estadual.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

       

JUSTIFICATIVA

Visa o presente Projeto de Lei tornar obrigatória a colocação de Telas de Proteção em espaço aéreo, nas
Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso, visando impossibilitar o pouso de VANT’S (veículos aéreos
não tripulados), conhecidos como “drones”, bem como o arremesso de objetos, para o interior daquelas
instituições.

De início, insta mencionar que a utilização e o comércio dos aparelhos de VANT’s (veículos aéreos não
tripulados), conhecidos como “drones”, popularizaram-se e infelizmente chegou até as mãos dos
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contraventores. Há registros de inúmeras ocorrências da utilização desses aparelhos para o envio de drogas,
armas e celulares para o interior das unidades prisionais em todo país.

        

Em nosso Estado, no dia 10 de fevereiro de 2017, um drone foi apreendido por agentes prisionais da
Penitenciária Central do Estado, no Bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá, em que estava sendo usado para
levar oito celulares a presos dentro da unidade prisional. Na ocasião, dois homens foram presos. Eles foram
localizados na esquina do presídio, de onde controlavam o aparelho.  Um dos denunciados confessou que
o  d r o n e  j á  h a v i a  e n t r a d o  n a  p e n i t e n c i á r i a  e  l e v a d o  t r ê s  c e l u l a r e s .
(https:/ /g1.globo.com/mato-grosso/not ic ia).

Insta mencionarmos que a utilização dessa ferramenta (“drones”) já vem sendo utilizada há tempos pelos
contraventores. Em maio de 2015 a Policia Militar de nosso Estado já noticiava a apreensão de “drones”.
Vejamos:

GEFRON APREENDE DRONE UTILIZADO PARA ENTREGAR DROGA NO PRESÍDIO DE CÁCERES

Assessoria de Marketing 
Carla Duarte - Assessoria Gefron

 Um drone que seria utilizado por traficantes para entregar drogas na Cadeia Pública de Cáceres (a 220
km de Cuiabá) foi apreendido neste sábado (23-05) em um matagal perto da unidade prisional.

Policiais do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) recebeu informações de que uma
quadrilha estava usando o aparelho para levar entorpecente aos presos. Nenhuma pessoa foi detida na
ocorrência.

Segundo o Gefron, na madrugada de sábado os policiais monitoravam as proximidades da cadeia. Uma
grande movimentação de veículos foi percebida, no entanto, os suspeitos fugiram assim que
perceberam a aproximação dos policiais.

“Vínhamos recebendo denúncias na região de que [traficantes] estariam utilizando essa tecnologia para
possivelmente deixar drogas e armas na Cadeia de Cáceres. O aparelho, seguramente, era usado no
período noturno. Ele é silencioso e deixa o que tem que deixar sem que ninguém ouça ou veja”, explicou
o comandante do Gefron, Tenente-Coronel Jonildo José de Assis.

O drone apreendido pelos policiais estava com fitas isolante sobre as luzes LEDs do aparelho,
supostamente para deixar o aparelho imperceptível ao sobrevoar. Isso deu uma indicação ao Gefron de
que realmente o aparelho era usado para entrega de drogas na cadeia. O drone foi entregue para a
Polícia Civil de Cáceres.

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) informou que existe uma investigação
sobre a suposta entrega de droga através de drones, no entanto, não vai se pronunciar sobre o caso.
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Segundo a delegado regional de Cáceres, AlessandrahMarquez de Alecrim, os policiais civis devem
investigar a origem do aparelho e confirmar se realmente o drone estava sendo usado para a entrega de
d r o g a s .  (
http://www.pm.mt.gov.br/-/gefron-apreende-drone-utilizado-para-entregar-droga-no-presidio-de-caceres).

 

Infelizmente, a maioria das Unidades Prisionais em nosso Estado mostra-se frágeis no item segurança,
somando-se ao fato de que o espaço aéreo em seus limites, tornou-se vulnerável à presença desses
aparelhos (drones), lamentavelmente, agora também utilizados pela bandidagem, com o intuito de levarem
para dentro dos presídios, drogas, armas e aparelhos celulares.

Por fim, em que pese a existência de tecnologias e softwares capazes de detectar a aproximação desses
equipamentos, a implantação de grades ou telas que impossibilitem seu pouso, ou ainda, que impeçam o
arremesso de objetos para o interior dos estabelecimentos prisionais, será de custo infinitamente menor e,
de funcionalidade imediata ininterrupta.

Portanto, espero dos nobres pares apoio para a sua aprovação do presente projeto.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Abril de 2018

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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