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SUBSTITUTIVO  INTEGRAL  AO  PROJETO  DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 05/2020.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do
que dispõe o Art.38 da Constituição Estadual, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

 

Art. 1º Fica aditado o inciso VII do Art. 25 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

             “Art.25 (...)

               VII - organização administrativa e judiciário, do Poder Judiciário, do

                Ministério público, da Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria    

                Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Judiciária Civil, da Polícia

                Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Penal.”

 

Art. 2º Fica acrescentado o inciso III ao parágrafo único do Art.39 da Constituição do Estado de Mato Grosso,
com a seguinte redação:

             “Art.39 (...)

               Parágrafo único (...)

               III – fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Penal”

Art.3º Fica acrescentado o inciso XVII  ao parágrafo único do Art. 45, da Constituição do estado de Mato
Grosso, com a seguinte redação:
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            “Art.45 (...)

              Parágrafo único (...)

              XVII – organização da Polícia Penal do Estado.

 

Art. 4º Ficam alterados o art.85 e Subseção V da Constituição do Estado de Mato Grosso, que passam a
vigorar com a seguinte redação:

                                      

                                                                        SUBSEÇÃO V

                                                                      Da Polícia Penal

 

             “Art. 85 A Policia Penal, instituição permanente e regular, incumbida das funções de manutenção e
preservação da segurança interna e externa dos estabelecimentos penais, vinculada ao órgão administrador
do sistema penal, é dirigida por um diretor geral, policial penal estável, de livre escolha, nomeação e
exoneração pelo Governador do Estado.

          Parágrafo único O preenchimento do quadro de servidores das policias penais será feito,
exclusivamente por meio de concurso público e da transformação dos cargos de carreira dos atuais agentes
penitenciários estaduais.”

 

Art.5º Fica alterado o art. 89 da Constituição do estado de mato Grosso, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

                 “Art. 89 Lei Complementar de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá a organização e o
estatuto da Polícia Penal, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança públicas estaduais e
federais.”

 

Art.6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

Portanto, as justificativas da criação de uma Polícia Penal no Estado de Mato Grosso, com os apontamentos
acima, de modelos de outros países, veem de encontro com a Política Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social, através da lei 13.675, sancionada em 11 de junho de 2018 do Sistema Único de Segurança
pública (SUSP).

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT, a profissão de Agente Penitenciário (Polícia
Penal) é a segunda mais perigosa do mundo, depois dos mineradores. A atividade da polícia penal também
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preserva a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

A lei vai impactar as atividades dos agentes penitenciários estaduais, na medida em que haverá a
transformação dos cargos e de carreira dos atuais agentes para policiais penais.

Deverá ser retificada a nomenclatura em todas as Leis Estaduais de agentes penitenciários/prisionais para
policiais penais.

Em atenção ao princípio de simetria, apresento esta proposta de Emenda à constituição do Estado de Mato
Grosso para criar a polícia penal como órgão de segurança pública no âmbito estadual, conferindo aos atuais
agentes penitenciários os direitos inerentes a carreira policial, permitindo que esses agentes atuem na sua
função privativa direta, de coibir à criminalidade, trazendo assim maior segurança a sociedade
mato-grossense.

Por essas razões, conclamo meus pares nesta casa de leis pela aprovação da presente propositura por sua
relevância para os profissionais dessa carreira.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Junho de 2020

 

João Batista
Deputado Estadual
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