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ESTABELECE  A  OBRIGATORIEDADE  E  OS
REQUISITOS  DE  INSTALAÇÃO DE  CÂMERAS
DE VIGILÂNCIA EM TODO E QUALQUER MEIO
DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS
INTERMUNICIPAIS  NO  ESTADO  DE  MATO
GROSSO.

        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 Todos os meios de transporte de passageiros, ônibus, vans e transportes hidroviários, que trafegam
no Estado de Mato Grosso, deverão ser dotados de sistema de vigilância com câmeras de monitoramento
com captação, registro e gravação de imagens internas e na porta de acesso dos veículos.

§ 1º Além do monitoramento, o meio de transporte deverá ser dotado de aparelho, tipo "caixa preta", para
armazenar os acontecimentos diários desses meios de transportes.

§ 2º Os serviços de instalação, gravação, monitoramento e vigilância das câmeras para captação e registro
de imagens do exterior e interior dos veículos deverão ser prestados por empresas devidamente
credenciadas perante o CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso,
e seguirão todas as normas legais vigentes.

§ 3º A instalação dos referidos sistemas, deverão ser implantados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, após a publicação desta lei.

§ 4º Os meios de transportes possuidores desses equipamentos, mas que não possuam os sistemas de
gravação, monitoramento e vigilância das câmeras para captação e registro de imagens e sons do exterior e
interior, entre outros, deverão adaptar o seu meio de transporte, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
após a publicação desta lei.

Art. 2º O número de câmaras instaladas terá, necessariamente, que permitir a filmagem de todos os ângulos
do interior do veículo, bem como, a porta de acesso do veículo.

Parágrafo único Nos ambientes que forem monitorados por câmeras, ainda que ocultas, com registro de
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imagens, terão aviso em local visível informando o passageiro sobre esse procedimento.

Art. 3º Os equipamentos de captura e registros de imagens terão resolução suficiente, ferramenta tipo zoom
e opção de impressão, com o intuito de identificação dos presentes, sensibilidade à luz compatível com a
iluminação do local, a fim de permitir a identificação fisionômica de pessoas presentes no sistema
monitorado.

Art. 4º É vedada a divulgação ou veiculação, por qualquer meio, das imagens gravadas no interior dos meios
de transporte, somente poderão ser fornecidas às autoridades competentes por meio da devida instauração
e autuação de procedimento investigatório.

§ 1º As imagens serão preservadas por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º O descarte ou perda das imagens antes de vencido esse prazo implicará à empresa multa equivalente a
120 (cento e vinte) UPFMT’s por procedimento instaurado; em caso de reincidência a multa será aplicada em
dobro.

§ 3º Responderão civil, penal e administrativamente aqueles que utilizarem de forma irregular as imagens
armazenadas pelas câmeras de vigilância e monitoramento, bem como, no seu descarte antes do prazo.

Art. 5º A fiscalização desta lei fica sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O transporte coletivo de passageiros intermunicipal é de suma importância para o progresso do estado,
permitindo a ida e vinda de seus cidadãos, nas buscas mais diversas.

A presente propositura tem por objeto aperfeiçoar norma jurídica que proteja passageiros e usuários dos
meios de transportes coletivos.

Periodicamente registram-se tragédias envolvendo meio de transporte intermunicipal, fato este que às vezes
a falta de provas ou testemunhas acaba por dificultar a solução dos casos. E observe-se que se houvessem
câmeras de segurança seria possível identificar exatamente o que ocorreu no fatídico acidente, o que
facilitaria na resolução do caso.

Ademais, aprovado este projeto, é certo que os usuários terão maior segurança e confiança na prestação do
serviço, no geral autorizado pelo Estado.

Fixar o projeto sob a competência da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, por
ser entre outros, o objetivo desta, "gerir as políticas de defesa do consumidor, e na defesa dos direitos
i n d i v i d u a i s  e  c o l e t i v o s "  c o m o  e s t á  c o n s i g n a d o  n o  s í t i o ,
http://www.transparencia.mt.gov.br/-/c-99-113?ciclo=cv_secretarias_de_estado, textual: "À Secretaria de
Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH compete gerir a política estadual de preservação da justiça,
garantia, proteção e promoção dos direitos e liberdades do cidadão, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais; zelar pelo livre exercício dos poderes constituídos; supervisionar, coordenar e controlar o
sistema penitenciário e o sistema socioeducativo; gerir as políticas de defesa do consumidor, e na defesa
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dos direitos individuais e coletivos, podendo exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas
finalidades, nos termos de seu Regimento".

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Novembro de 2019

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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