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Tipifica a depredação a monumentos históricos
e culturais como infração administrativa com
imposição de multa.

        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:

Artigo 1º - A quem sujar, gravar, deteriorar, inutilizar, destruir ou por qualquer maneira e em qualquer grau
causar dano a patrimônio público de valor histórico ou cultural, a exemplo de monumentos, estátuas, bustos,
obeliscos, marcos e outras obras dedicadas à memória histórica ou celebração cultural situadas no estado
de Mato Grosso, serão aplicadas as seguintes penalidades administrativas:

I - multa de cinquenta salários mínimos, se o infrator for primário;

II - multa de cem salários mínimos, se o infrator for reincidente;

III - multa de duzentos salários mínimos, se o infrator for reincidente por mais de duas vezes.

§1º - O valor da multa será dobrado em caso de a infração ser cometida:

I - por motivação política do agente infrator;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva;

III - de modo a colocar em risco a segurança ou o bem-estar alheio.

Parágrafo único - A aplicação das penalidades administrativas não exclui a sanção penal nem a reparação
civil ao Estado pelos danos provocados.

Artigo 2º - Ocorrendo a ciência da infração prevista nesta lei, a autoridade policial ou administrativa lavrará
auto de infração, do qual constará:

I - Tipificação e descrição da infração;

II - Local, data e hora do cometimento da infração;
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III - A qualificação do infrator;

IV - Identificação da autoridade autuante;

V - Assinatura do infrator, quando possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º A infração será comprovada por declaração escrita da autoridade autuante, informando o modo de
ciência da infração, bem como, quando possível, imagens, vídeos, denúncias, declarações ou notícias que a
documentem.

§2º O poder formativo de lavrar o auto de infração decai em 6 (seis meses) após o cometimento da infração.

§3º Caso o infrator, quando flagrado na infração, recuse-se a assinar o auto, a autoridade autuante deverá
declarar expressamente a recusa do infrator, considerando-se ele devidamente notificado com tal declaração.

§4º Caso o infrator, quando flagrado na infração, recuse-se a conceder seus dados e não esteja na posse de
seus documentos pessoais, a autoridade autuante deverá encaminhar o infrator à autoridade policial
competente, para as devidas providências.

§5º As demais notificações deverão ser feitas pelo correio, com aviso de recebimento, no endereço indicado
pelo infrator ou em outro que constar em base de dados oficial.

Artigo 3º - Nos procedimentos de apuração e sanção às condutas tipificadas no artigo 1º, aplicam-se, no que
não contraditarem o disposto nesta lei, as disposições da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro 1999.

Artigo 4º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei em 60 dias da sua publicação.

Artigo 5º - Os valores arrecadados com as multas deverão ser aplicados no Fundo Estadual de Assistência
Social.

Artigo 6º - O Poder Executivo deverá promover ampla campanha de divulgação da presente lei.

Artigo 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Desde muito cedo a humanidade busca conhecer e estudar seu passado por meio de monumentos, tanto o é
que devido ao aumento dessa curiosidade o termo patrimônio passou por diversas modificações ao longo
dos anos, caracterizando-o inclusive como “patrimônio cultural”. De igual modo, preservar a identidade
cultural concentrada em bens materiais e imateriais de um grupo social ou região é parte fundamental do
processo de compreensão dos modos de vida e sua evolução pelos quais as pessoas passam ao longo do
tempo.

Para a historiadora francesa Françoise Choay “O patrimônio histórico e cultural se apresenta como uma
construção social do seu tempo histórico, podendo envolver diversos meandros da cultura de uma sociedade,
por se referir aos bens intangíveis desta, ou seja, a memória coletiva e a identidade de um povo”. 1
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Vemos então que é necessária a compreensão de toda a sociedade da importância da valorização desse
patrimônio como parte do processo histórico e uma forma presente e palpável dos símbolos marcantes de
um determinado povo. Infelizmente, temos visto em todo o país uma série de atos depredativos aos
monumentos históricos, grande parte por falta de conhecimento quanto à relevância destes símbolos e
edificações à história e identidade do nosso povo.

Um fato de repercussão nacional ocorreu no estado de São Paulo no dia 24 de julho de 2021, onde um
grupo de vândalos ateou fogo na conhecida estátua de Borba Gato, famoso bandeirante da nossa história,
sendo filmado por várias câmeras de monitoramento. Outro em destaque ocorreu no Rio de Janeiro em 24
de agosto de 2021, onde o monumento incendiado foi a estátua de Pedro Álvares Cabral, o capitão-mor da
frota portuguesa que avistou a costa do Brasil em 1.500. Já no âmbito internacional podemos citar uma série
de ataques a estátuas e monumentos históricos nos Estados Unidos por ocasião do assassinato de um
homem negro por um policial no estado Minnesota em maio de 2020, onde fizeram uso deste fato triste e
lamentável como justificativa para destruir o patrimônio histórico de toda uma sociedade.

Em outubro passado o portal de notícias G1 publicou uma reportagem acerca de furtos de bustos de
personalidades mato-grossenses que vinham ocorrendo nas praças públicas em Cuiabá. A matéria relata
que nos últimos meses, três bustos de bronze foram furtados e que as esculturas, monumentos e demais
símbolos históricos fazem parte da história de uma cidade, do estado e da nação. Informa ainda que esta é
uma forma de homenagear pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do lugar e como as mesmas
ficam em locais públicos, sofrem com as ações dos vândalos e também de criminosos. 2

Segundo estudos do cientista político James Q. Wilson e o do psicólogo criminologista George Kelling,
ambos norte-americanos, intitulado A Broken Windows Theory (em português, Teoria das Janelas
Quebradas), pequenas desordens evoluem para crimes de cada vez maiores escalas, apontando a sensação
de impunidade como latente fomento à atividade criminosa, ou seja, se um único ato de vandalismo não for
devidamente punido, pode levar a outros em sequência que progressivamente causarão a desordem total de
uma determinada comunidade.3

Com base nessas informações é que apresentamos este Projeto de Lei, cujo foco é combater esta conduta e
prática criminosa de algumas pessoas, pois há um interesse legítimo do Estado em zelar pela sua cultura e
isso implica preservar suas raízes, valores e patrimônios históricos.

Cabe destacar que esta proposta é inspirada em um projeto de conteúdo semelhante tramitando em 2021 no
Estado de São Paulo de autoria do Deputado Gil Diniz (SEM PARTIDO).

Diante do exposto e no intuito de garantir a devida proteção aos monumentos históricos de fundamental
importância para a preservação da cultural estadual, solicito o apoio dos nobres pares para a sua aprovação
da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Novembro de 2021
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Paulo Araújo
Deputado Estadual
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