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Determina que os produtos apreendidos pelas
autoridades competentes sejam destinados as
instituições  filantrópicas  e  aos  programas  e
projetos  sociais  de  amparo  à  criança,  ao
adolescente, ao idoso e a mulher, desenvolvidos
pela Secretaria de Estado de Assistência Social
e Cidadania, e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 42 da Constituição
Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Os produtos apreendidos pelas autoridades competentes serão destinados as instituições
filantrópicas e aos programas e projetos sociais de amparo à criança, ao adolescente, ao idoso e a mulher,
desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, quando findos os prazos para a
interposição de recursos.

Parágrafo único. Tratando-se, os bens apreendidos, de alimentos, medicamentos e demais produtos
perecíveis, os mesmos serão imediatamente doados, independentemente do esgotamento dos prazos
recursais, após a devida inspeção do órgão competente.

Art. 2º Os artigos de vestuário, cama, mesa, banho e calçados, apreendidos pela autoridade competente por
irregularidades insanáveis não poderão ser incinerados, devendo, após observados os procedimentos legais
cabíveis, serem encaminhados à Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania do Estado para
serem doados as entidades filantrópicas e aos programas e projetos sociais destinados à criança, ao
adolescente, ao idoso e a mulher.

Art. 3º As mercadorias de vestuário, cama, mesa, banho e calçados, de que trata o caput do art. 2º desta lei,
apreendidas como falsificação de,marcas registradas deverão ser destinadas para abrigos de idosos,
orfanatos, instituições para menores infratores, hospitais filantrópicos e assemelhados devidamente
cadastrados junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do Estado.

§1º Os produtos doados na forma prevista no caput deste artigo serão descaracterizados, com a retirada de
toda e qualquer marca e logomarca existentes.
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§2º Poderão ser firmadas parcerias com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, bem como, com
instituições e empresas privadas para a descaracterização das marcas falsificadas estampadas nos produtos.

Art. 4° Esta lei será regulamentada de acordo com o disposto no artigo 38-A da Constituição Estadual.

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

Art. 6º Fica revogada a Lei nº 8.676, de 06 de julho de 2007.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de lei que tem como finalidade garantir que os produtos apreendidos pelas autoridades
competentes sejam destinados as instituições filantrópicas e aos programas e projetos sociais de amparo à
criança, ao adolescente, ao idoso e a mulher, desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Assistência Social
e Cidadania.

Muitos destes produtos depois de apreendidos não possuem destinação específica, sendo, em muitos casos
incinerados.

Vivemos em um país cujas desigualdades sociais e de renda são gritantes. Por isso nos causa espanto
quando tomamos ciência de que roupas e sapatos apreendidos por serem reprodução de marcas famosas
são destruído quando poderiam ser utilizados pelos mais necessitados.

Temos conhecimento de que alguns desses produtos falsificados não cumprem requisitos mínimos de
qualidade e segurança para serem utilizados pela população. No entanto, há situações em que esses
produtos falsificados, mesmo não possuindo a qualidade dos originais, estão em condição de uso satisfatório
por aqueles que vivem em situação de pobreza extrema. Nesses casos temos que a destruição dos produtos
apreendidos representa inaceitável desperdício

Este projeto visa evitar a incineração destes produtos, em especial, alimentos, remédios, artigos de vestuário,
cama, mesa, banho e calçados para dar uma destinação mais humanitária com o seu aproveitamento pelos
mais necessitados.

Caberá à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania destinar tais produtos as entidades
filantrópicas e aos programas e projetos sociais voltados à criança, ao adolescente, ao idoso e a mulher.

No caso, mesmo as mercadorias de vestuário, cama, mesa, banho e calçados, tenha sido apreendidas por
serem falsificações de marcas registradas, ainda assim, não poderão ser incineradas, mas destinadas a
entidades beneficiadas.

Vale ressaltar que no Brasil já existem experiências de reaproveitamento de mercadorias apreendidas. É o
caso dos órgãos ambientais que quando apreendem madeira comercializada ilegalmente ou peixes oriundos
de pesca irregular, os destina a entidades com fins filantrópicos.

Aqui o sentido é o mesmo, só que em relação de itens de vestuário, cama, mesa, banho e calçados, que ao
invés de serem destruídos serão destinados a oficinas de customização para depois receberem um fim social.

Importante salientar que o processo de incineração destes produtos gera custos ao Estado e poluição ao
Meio Ambiente, o que será evitado com a sua doação.

Caso sancionado, o projeto em terá irá concretizar o direito fundamental à dignidade da pessoa humana,
previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal.

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
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(...)

III - a dignidade da pessoa humana;”

Por fim, ressaltamos que este projeto não afronta a Lei n.º 9.610/98 que regula os direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial porque os produtos antes de serem doados serão completamente
descaracterizados com a destruição da marca falsificada, impossibilitando quaisquer danos à propriedade
industrial do titular da referida marca.

Pelo exposto espero contar com o apoio dos meus nobres pares na aprovação de tão importante Projeto de
Lei devido a sua grande relevância social.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Abril de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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