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DISPÕE  SOBRE  A  RESTRIÇÃO  AO  USO  DE
ÁREAS NO ENTORNO DAS UNIDADES PENAIS
DO ESTADO DE MATO GROSSO E O PLANO DE
MITIGAÇÃO  DE  RISCOS  CONTRA  O  CRIME
ORGANIZADO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei cria a Área de Segurança Penitenciária Estadual – ASPE, no entorno dos estabelecimentos
penais do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de evitar fugas, arremessos de objetos e materiais ilícitos
e explosões, além do contato dos presos, por qualquer meio, com o exterior.

Parágrafo único Considera-se Área de Segurança Penitenciária Estadual – ASPE, para efeitos desta lei, a
área externa ao estabelecimento penal, definida a partir de seu muro, até o limite de 100 (cem) metros,
excetuando os já construídos em áreas urbanas com entorno ocupado dentro da legislação vigente.

Art. 2º O uso e a ocupação da Área de Segurança Penitenciária Estadual sujeitam-se às seguintes restrições
especiais em função da segurança:

I – o proprietário da área rural ou urbana e/ou o titular de sua posse deverão mantê-la sempre limpa, bem
iluminada e de viável acesso em caso de necessidade do sistema de segurança;

II – é vedada a exploração de qualquer atividade econômica em toda a sua extensão;

III – é vedada a construção de edificações que dificultem ou interfiram na segurança das unidades prisionais.

Parágrafo único Outras restrições, a bem do serviço penal, poderão ser estabelecidas em ato do titular da
secretaria responsável pela gestão das unidades penitenciárias.

Art. 3º Fica autorizado o patrulhamento dessas Áreas de Segurança Penitenciária Estadual (ASPE) por
agentes penitenciários e especialmente por grupos especializados do Sistema Penitenciário e das forças de
segurança do Estado, havendo necessidade e urgência, poderá bloquear vias nas adjacências das unidades,
realizar abordagens e em caso de atitudes suspeitos e de localizar ilícito, conduzirá o infrator da lei a

1



autoridade policial competente.

Art. 4º Fica vedada a instalação de tomadas de energia elétrica nas celas dos estabelecimentos penais,
devendo ser providenciada a retirada daquelas já instaladas antes da publicação desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa dispor sobre a restrição ao uso de áreas nos entornos das Unidades Penais do
Estado de Mato Grosso e o plano de mitigação de risco contra ações das organizações criminosas.

Tal medida torna-se necessária tendo em vista constantes ocorrências de ações coordenadas por
organizações criminosas, com objetivo de confrontar as forças de segurança publica, colocando em risco a
sociedade em geral.

Neste diapasão, destaca-se o registro de explosões do muro da Penitenciária Central do Estado de Mato
Grosso (PCE), apreensões de dinamites e drones, além de detenções efetuadas em flagrante por agentes
penitenciários de indivíduos arremessando drogas e celulares para dentro das unidades prisionais.

Deveras, a ausência de detectores e bloqueadores de celulares facilita à entrada ilegal e a utilização dos
aparelhos pela população carcerária, mesmo sendo tomadas medidas de fiscalização por parte dos agentes
a fim de evitar que tal prática seja efetivada.

Ademais, a existência de tomadas de energia nas celas dos estabelecimentos penais possibilita o
carregamento dos celulares, favorecendo a comunicação dos presos (alguns inclusive, chefes do crime
organizado), com outras pessoas, bem como, criminosos que ainda se encontram em liberdade, planejando
ataques, roubos e aplicando diversos golpes na sociedade, muitos deles executados com perfeição.

Em Mato Grosso, a maioria dos estabelecimentos prisionais está distante há mais de mil quilômetros da
Capital, não possuindo em suas instalações torres de vigilâncias, sistema de monitoramento e limitadores
externos para segurança orgânica.

É cediço que o quadro efetivo de servidores públicos do Estado se encontra com déficit, principalmente os de
agentes penitenciários, sendo indispensável como garantia da integridade física desses profissionais, bem
como de toda a sociedade, o emprego de posturas mais rigorosas de controle de fiscalização como forma de
prevenir e combater o crime organizado no nosso Estado, sendo esta a proposta apresentada neste projeto,
cuja matéria está amparada pela Lei Federal n. 10.792, de 1° de dezembro de 2003, artigos 4° e 5°, inciso III,
Lei Complementar Estadual n. 507/2013 e pela Lei de Execução Penal n. 7.210, de 11 de junho de 1984,
artigo 83-B.

Fortes nestes argumentos e com objetivo de assegurar o cumprimento de uma garantia estabelecida
constitucionalmente, qual seja o direito à segurança, que se reflete diretamente na proteção à vida (arts. 5º e
144 da CF), apresento o presente projeto de lei na certeza do seu integral acatamento pelos demais Pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Fevereiro de 2019

 

João Batista
Deputado Estadual
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