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Institui critérios para destinação das receitas
oriundas  de  arrecadação  de  bens  e  recursos
recuperados  através  de  atos  ilícitos  e  de
corrupção.

 

 

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 Os recursos públicos recolhidos ao Tesouro do Estado de Mato Grosso nas ações judiciais referentes
à casos de atos ilícitos e de corrupção, julgados em caráter definitivo, serão obrigatoriamente destinados aos
programas orçamentários de segurança, saúde e educação.  

 

Parágrafo Único – incluem-se na hipótese apresentadas no caput os recursos recolhidos voluntariamente
decorrentes dos acordos de delação premiada.

 

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

 

 

 

JUSTIFICATIVA
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Os recursos e bens oriundos de atos ilícitos e de corrupção tem sido frequentes em nosso país, suscitando a
arrecadação de quantias exorbitantes decorrentes de multas aplicadas pelos tribunais competentes e, por
vezes em razão de acordos de delação premiada.

Os setores da saúde, educação e segurança pública são sempre correntes de recursos e reconhecemos que
não há vinculação mais adequada do que a destinação desses recursos apreendidos por crimes para ações
nesses setores.

Com educação de qualidade, acreditamos que a redução de crimes haverá de ser reduzida, não apenas nos
casos de corrupção, mas em todos os casos de criminalidade.

Outro gargalo é a saúde pública de qualidade que seria também beneficiada com essas medidas.

O Brasil nos envergonha mundialmente nos relatórios elaborados pela ONG Transparência Internacional no
ranking mundial de corrupção.

A economia perde com a corrupção todos os anos de 1 a 4% do PIB.

Aqui em nosso Estado foram recuperados em decorrência da “Operação Ararath” mais de R$ 6 milhões de
reais pela Justiça Federal.

Em abril de 2015, foram apreendidos R$ 3,2 milhões sem origem comprovada, de um suposto proprietário
investigado por tráfico de entorpecentes. Houve tentativa de extorsão tanto dos policiais militares e civis,
quanto ao Delegado do município de Canarana.

Esse dinheiro foi repassado através de autorização da justiça para aquisição de armas, equipamentos,
coletes a prova de bala, serviço de inteligência e treinamento das forças policiais em nosso Estado.

Na Operação Ararath foi autorizada a utilização de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para confecção de
cartilhas estudantis.

Indubitável que o Poder Judiciário brasileiro tem se mostrado paradigmático em ações desse tipo, logrando
êxito em recuperar volumes consideráveis de recursos.

Todavia, o ordenamento jurídico carece de legislação que preveja objetivamente a correta destinação do
dinheiro recuperado. Dessa forma, nada mais justo destinar tais recursos às ações sociais mais prioritárias, e
com déficit orçamentário, como é o caso da saúde, educação e segurança pública, setores constantemente
afetados por atos praticados ilegalmente e criminalmente.

Proposições nesse sentido já foram apresentadas anteriormente, sem, contudo, uma especificação para o
setor da segurança pública em nosso Estado sem lograr êxito na sua tramitação.

Assim, dada à relevância do tema, conclamo meus Nobres Pares nesta Casa de Leis pela sua aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Fevereiro de 2019

 

João Batista
Deputado Estadual
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