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Dispõe sobre a criação, no âmbito da Diretoria
Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de
Mato  Grosso,  instituição  subordinada  à
Secretaria de Estado de Segurança Pública, do
Programa de Recuperação de Ativos de Origem
Ilícita no combate aos crimes de lavagem de
dinheiro  e  enfrentamento  da  criminalidade
organizada,  e  dá  outras  providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a
seguinte lei complementar:

Art. 1º. Fica criado, no âmbito da Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato
Grosso, instituição subordinada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Programa de
recuperação de ativos de origem ilícita, conforme dispõe o artigo 7º, I e § 1º da Lei Federal
n.º 9.613, de 3 de março de 1998.

Art. 2º. O Programa de recuperação de ativos de origem ilícita visa ampliar o combate e
repressão aos crimes previstos nas Leis Federais n.º 9.613 e 12.850, de 03 de março de 1998 e
02 de agosto de 2013, respectivamente, com alterações posteriores, bem como à repressão e
enfrentamento da criminalidade organizada e combate a lavagem de dinheiro.

Art. 3º.  A coordenação do programa de recuperação de ativos de origem ilícita caberá ao
Diretor de Atividades Especiais, que contará com o auxilio da Diretoria de Inteligência por meio,
principalmente, do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Judiciária Civil, e terá as
seguintes atribuições:

I – promover articulação com as demais Delegacias de Polícia com vistas à identificação e à
catalogação de inquéritos policiais que apontam a existência indícios da prática dos crimes
previstos nas Leis Federais n.º 9.613 de 03 de março de 1998 e 12.850 de 02 de agosto de
2013;

II – elaborar, a partir das informações recebidas de todas as Delegacias de Policia do Estado,
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relatórios estatísticos semestrais das ações desenvolvidas pela Polícia Civil no combate à
criminalidade organizada submetendo-os à apreciação do Delegado Geral da Corporação;

III – fornecer apoio material e humano às investigações policiais, bem como às operações
policiais que objetivem o desmantelamento de organizações criminosas e combate à lavagem
de dinheiro;

IV – proporcionar subsídio às investigações policiais em curso em outras Delegacias de Polícia,
fornecendo aos investigadores relatórios informativos produzidos com o apoio dos órgãos
conveniados com o Estado de mato Grosso;

V – apresentar ao Delegado Geral de Polícia Civil um plano anual de aplicação dos recursos
financeiros do Fundo Especial de Apoio ao Combate ao Crime Organizado e Lavagem de
Dinheiro – FEACCOLDI – da Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso;

VI – promover articulação com os órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério
Público, do Ministério da Justiça, bem como com o conselho de controle de atividades
financeiras – COAF – com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional – DRCI - , com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB -, com o Instituto
Nacional da Seguridade Social – INSS -, com as Secretarias de Estado da Fazenda ou de
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, com vistas à assinatura de protocolo de mútua
colaboração e troca de experiência.

Art. 4º. Os Delegados de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso informarão ao Diretor de
Atividades Especiais, a formulação de representações por medidas assecuratórias de bens,
direitos e valores, com fulcro na Lei Federal n.º 12.850, de 02 de agosto de 2013 ou na Lei
Federal n.º 9.613 de 03 de março de 1998, resguardado o sigilo dos fatos e dos investigados.

Parágrafo único. Os Delegados de Polícia Civil deverão representar nos termos do artigo 4º e
4º A da Lei Federal n.º 9.613 de 03 de março de 1998, pela alienação antecipada dos bens e
direitos apreendidos sempre que estes estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou
depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

Art. 5º. Os bens, valores e os direitos provenientes, direta ou indiretamente, da prática de
crimes de lavagem de capital, incorporados definitivamente ao patrimônio do Estado serão
alienados na forma da Lei Estadual n.º 7.696, de 1º de julho de 2002, do Decreto Estadual n.º
840, de 10 de fevereiro de 2017 e da Lei Federal n.º 86666, de 21 de junho de 1993.

Art. 6º. Os recursos decorrentes da alienação referida no art. 4º desta Lei serão assim
distribuídos:

I – 60 % (sessenta por cento) para o Fundo Especial de Apoio ao Combate do Crime
Organizado e Lavagem de Dinheiro – FEACCOLDI – da Diretoria Geral da Polícia Civil do
Estado de Mato Grosso;

II – 10% (dez por cento) para o Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP;

III – 05% (cinco por cento) para o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do
Poder Judiciário – TJ-MT.

IV - 05% (cinco por cento) para o Fundo Especial dos Sistemas de Execução de Medidas
Penais e Socioeducativas – Sejudh -;

V - 05% (cinco por cento) para o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso;

VI - 05% (cinco por cento) para o Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria
Pública do Estado;

2



VII- 05% (cinco por cento) para o Fundo de Manutenção e Reaparelhamento  da Procuradoria
Geral do Estado;

VIII - 05% (cinco por cento) para o Tesouro Estadual.

Art. 7º. Fica criado o Fundo Especial de Apoio ao Combate do Crime Organizado e Lavagem de
Dinheiro – FEACCOLDI – da Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

§1º É objetivo do FEACCOLDI o provimento complementar de recursos destinados ao
aperfeiçoamento profissional, reaparelhamento tecnológico e ao custeio das atividades
operacionais e investigativas das unidades da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso,
especializadas na repressão dos crimes previstos na Lei Federal n.º 12.850, de 02 de agosto de
2013 ou na Lei Federal n.º 9.613 de 03 de março de 1998, ou unidades policiais que de alguma
forma contribuam com esse enfrentamento.

§2º O Fundo terá contabilidade própria com escrituração geral e sujeitar-se-á ao controle
externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do controle interno e de
auditoria adotado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

§3º O prazo de vigência do FEACCOLDI será indeterminado.

Art. 8º. Os recursos do Fundo Especial de Apoio ao Combate do Crime Organizado e Lavagem
de Dinheiro – FEACCOLDI – da Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, têm
natureza complementar aos recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso
FESP/MT e aos investimentos necessários ao custeio e aos investimentos para consecução da
finalidade institucional da Secretaria de Segurança Pública.

§1º As despesas relativas ao pagamento de subsídios de servidores não poderão ser custeadas
pelo FEACCOLDI.

Art. 9º. Os recursos do Fundo Especial de Apoio ao Combate do Crime Organizado e Lavagem
de Dinheiro – FEACCOLDI – da Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
destinam-se:

I – à aquisição de material permanente, indispensável à constituição, ao funcionamento e à
operacionalidade do Programa de recuperação de ativos de origem ilícita, bem como ao custeio
de demais despesas necessárias para o desenvolvimento do programa;

II – à construção, instalação, manutenção e reestruturação das unidades da Polícia Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso especializadas na repressão dos crimes previstos na Lei
Federal n.º 12.850, de 02 de agosto de 2013 ou na Lei Federal n.º 9.613 de 03 de março de
1998, ou unidades policiais que de alguma forma contribuam com esse enfrentamento;

IV – à execução de ações e programas motivacionais e de capacitação relacionados ao
aprimoramento dos policiais civis do Estado de Mato Grosso que atuam na repressão dos
crimes previstos na Lei Federal n.º 12.850, de 02 de agosto de 2013 ou na Lei Federal n.º 9.613
de 03 de março de 1998;

V – à implementação de programas de esclarecimento, campanhas educativas, divulgação de
ações e pesquisas de opinião pública acerca das atividades desenvolvidas pelas unidades da
Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso especializadas nos crimes previstos na Lei
Federal n.º 12.850, de 02 de agosto de 2013 ou na Lei Federal n.º 9.613 de 03 de março de
1998, e no enfrentamento da criminalidade organizada;

VI – à manutenção de sua gestão;

Art. 10. Além das receitas previstas no artigo 5º desta Lei, constituem receitas do Fundo
Especial de Apoio ao Combate do Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro – FEACCOLDI –
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da Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, auxílios, subvenções, doações,
legados ou verbas oriundas de convênios, contratos ou ajustes celebrados com pessoas físicas
ou jurídicas de direito público ou privado.

Parágrafo único. As receitas do FEACCOLDI não integram o percentual da receita estadual
destinada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e prevista na Lei
Orçamentária Anual – LOA.

Art. 11. O Fundo Especial de Apoio ao Combate do Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro –
FEACCOLDI – da Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso será administrado
pelo Conselho Diretor, composto pelos seguintes membros:

I – Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

II - Delegado Geral Adjunto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

III - Diretor de Atividades Especiais da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

IV -  Diretor da Academia de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

V – Diretor Metropolitano da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

VI - Diretor de Execuções Estratégicas da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

VII - Diretor de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso do Interior;

VIII – Corregedor Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

IX – Diretor de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

X – Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a
Administração Pública – DEFAZ;

XI – Delegado de Polícia Titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO.

§1º O Conselho Diretor será presidido pelo Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil e, no seu
impedimento, ausência ou afastamento legal, pelo Delegado Geral Adjunto.

§2º Compete ao Presidente do Conselho Diretor aprovar e executar o plano de aplicação anual
e estabelecer as prioridades de execução de despesas.

§3º As atribuições dos demais membros do Conselho Diretor disciplinadas em regulamento.

Art. 12. Os bens adquiridos com recursos do Fundo Especial de Apoio ao Combate do Crime
Organizado e Lavagem de Dinheiro – FEACCOLDI – da Diretoria Geral da Polícia Civil do
Estado de Mato Grosso, serão incorporados ao patrimônio da Unidade Orçamentária da Polícia
Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Art. 13. Aplicam-se à administração financeira do Fundo Especial de Apoio ao Combate do
Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro – FEACCOLDI – da Diretoria Geral da Polícia Civil do
Estado de Mato Grosso, no que couber, as disposições das Leis Federais n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, n.º 9.613, de 03 março de 1998, e n.º 12.850, de 02 de agosto de 2013, bem
como da Lei Estadual n.º 7.696, de 1º de julho de 2002 e Decreto n.º 840, de 10 de fevereiro de
2017.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, instituição permanente do Poder Público,
essencial à defesa da sociedade e à prevenção da ordem pública, incumbida das funções de
Polícia Judiciária e da apuração das infrações penais, exceto das matérias de exclusiva
competência da Justiça Militar  e ressalvadas as de competência da União, se preocupa com os
altos índices de criminalidade, em especial aos crimes cometidos por organizações criminosas e
crimes de lavagem de dinheiro em nosso Estado de Mato Grosso.

A Lei Federal n.º 9.613, de 03 março de 1998 permite sua regulamentação, conforme
disposiçlão contida no artigo 7º, § 1º , que versa:

Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça
Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à
prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;                      

§ 1o  A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de
destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada,
quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos
federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos
crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual,
a preferência dos órgãos locais com idêntica função.                   

Nesse sentido, o presente projeto de Lei Complementar visa regulamentar a citada legislação
federal, trazendo incentivo financeiro a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, uma
vez que os bens e valores apreendidos, em ações contra organizações criminosas e lavagem
de dinheiro, serão investidos no aprimoramento do combate a esse tipo de crimes.

Por conta disso, se busca criar um programa de recuperação de ativos de origem ilícita, que se
destina à construção, instalação, manutenção, reestruturação, aparelhamento, e armamento
das unidades especializadas da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, na repressão dos
crimes de lavagem de dinheiro e no enfrentamento de organizações criminosas.

Também se destina à execução de ações e programas motivacionais e de capacitação
relacionados ao aprimoramento dos policiais civis e a implementação de programas de
esclarecimento, campanhas educativas, divulgação de ações e pesquisas de opinião pública
acerca das atividades desenvolvidas pelas unidades especializadas da Polícia Civil na
repressão de tais crimes, bem côo a manutenção de sua gestão.

Sendo assim, é de suma importância para a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a
criação do Programa de recuperação de ativos de origem ilícita, a fim de fortalecer o combate
aos crimes de lavagem de dinheiro, bem como, no enfrentamento de organizações criminosas.

Pelo exposto, diante de tão relevante tema a ser tipificado em nosso Estado de Mato Grosso,
peço o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei Complementar.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Setembro de 2018
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Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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