
Requerimento - 0jgrzcks

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 0jgrzcks
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
08/02/2023
Requerimento nº 16/2023
Protocolo nº 559/2023
 

Autor: Dep. Valdir Barranco

Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Excelentíssimo Senhor Governado de do
Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, a fim de requerer providências para abertura de PAD contra todos
os servidores do estado envolvidos nos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023 e afastamento imediato das
funções públicas até a conclusão das investigações. 

JUSTIFICATIVA

No último dia 08 de janeiro de 2023 foi amplamente divulgado na imprensa local, nacional e internacional o
ataque contra a democracia e contra os poderes que compõem a República Federativa do Brasil.

Líderes mundiais repudiaram o ocorrido no Brasil, por exemplo, Wang Wenbin, do Ministério das Relações
Exteriores da China: "Nos opomos firmemente aos ataques sofridos pelas autoridades, e Pequim apoia as
medidas tomadas pelo governo brasileiro para acalmar a situação. Sob a liderança do presidente Lula, o
Brasil manterá a estabilidade nacional e a harmonia social".

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou de "ultrajantes" as imagens dos ataques em Brasília, e o
secretário de Estado do governo norte-americano, Anthony Blinken, explicitou que "condenamos os ataques
à Presidência, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Usar a violência para atacar instituições
democráticas é sempre inaceitável. Nos juntamos a Lula para pedir o fim imediato dessas ações”.

O presidente da França, Emmanuel Macron “A vontade do povo brasileiro e das instituições democráticas
deve ser respeitada! O presidente Lula pode contar com o apoio inabalável da França”.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que “a ação coordenada representa um ataque à democracia e não
pode ser tolerada”.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que o governo Lula "tem total apoio do Reino Unido" e
condenou a tentativa de golpe.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, explicitou “todo meu apoio ao presidente Lula e às instituições
eleitas livre e democraticamente pelo povo. Condenamos veementemente o assalto ao Congresso brasileiro

1



Requerimento - 0jgrzcks

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

e pedimos o retorno imediato à normalidade democrática”.

O porta-voz do governo da Rússia, Dmitry Peskov, também disse que "condena veementemente as ações
dos instigadores de distúrbios, e apoiamos totalmente o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva".

O papa Francisco também se manifestou “Penso nas várias crises políticas em diversos países do continente
americano, com sua carga de tensões e formas de violência que exacerbam conflitos sociais. casos do Peru,
Haiti e, nas últimas horas, o Brasil. É preciso superar as lógicas parciais e trabalhar pela construção do bem
comum”.

Em nosso estado de Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro, afirmou que “Toda a força da lei deve ser
aplicada para proteger o Brasil e os brasileiros e brasileiras que fizeram do nosso país uma grande
democracia. Nenhum retrocesso será aceito”.

O senador Welligton Fagundes disse que “A violência, a barderna e o desrespeito às instituições como os
que assistimos hoje precisam e devem ser rigorosamente punidos. Como democrata e defensor da liberdade,
não podemos aceitar qualquer ato que prejudique e destrua as instituições brasileiras”.

O então procurador-geral da Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira em nota assegura que “O
povo brasileiro, de forma ordeira e pacífica e democrática, foi às urnas para eleger um governo e a vontade
popular deve ser respeitada e acatada por cada cidadão deste país”.

Também em nota a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso diz que “É hora de encerrar de uma
vez todos os intentos contra o Estado Democrático de Direito no país. Somente assim será possível buscar a
pacificação necessária ao Brasil. Para isso, é preciso que os artifices dos levantes golpistas sejam
identificados e punidos, sempre tendo acesso ao devido processo, a ampla defesa e ao contraditório”.

Considerando que danos ao patrimônio público configuram crime qualificado contra a administração pública
(art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal) passível da aplicação de penalidade de demissão;

Considerando que para a Advocacia-Geral da União “ser inadmissível a participação de servidores públicos
federais em atos de vandalismo e depredação de patrimônio público em manifestação violenta
inconstitucional que prega a supressão do Estado democrático de direito”;

Considerando que Controladoria Geral da União por meio de Oficio Circular 003/2023 recomendou que fosse
aberta Investigação Preliminar Sumária para os servidores do Executivo Federal;

Considerando que a lei complementar n 04/1990 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da
Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) em seu artigo 143 diz que “São
deveres do funcionário: VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público”, assim
como no “Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos: I - crime contra a administração pública”;
“Art. 161. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade,
falta punível com a demissão”;

Considerando que diversos mato-grossenses foram presos e são investigados na participação dos atos
terroristas de 08 de janeiro;

Considerando que há indícios da participação de servidores estaduais;

Considerando que em diversas pesquisas realizadas após os atos terroristas pelo menos mais da metade da
população brasileira desaprovou o acontecido;
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Vimos solicitar a imediata instauração de processo administrativo disciplinar contra os servidores estaduais
ativos ou inativos, bem como, pensionistas, que tenham participado dos atos antidemocráticos que
resultaram na depredação de prédios na Praça dos Três Poderes e caso seja comprovada sejam aplicadas
as penalidades adequadas como a demissão ou a cassação da aposentadoria, conforme o caso em concreto.

Alguns links com notícias do ocorrido:

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-01/acampamento-bolsonarista-foi-central-em-ataques-do-
dia-8-de-janeiro

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/01/25/stf-divulga-imagens-dos-ataques-golpistas-de-8-de-ja
neiro.ghtml

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-64257618

https://www.cnj.jus.br/pontos-de-memoria-no-supremo-vao-lembrar-atos-de-8-de-janeiro/

https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-de-mt/servidoras-penitencirias-de-mt-podem-passar-por-pa
d-aps-envolvimento-em-atos-terroristas/720074

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2023/01/cgu-orienta-ministerios-sobre-apuracao-de-envolvime
nto-de-servidores-federais-em-atos-antidemocraticos

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2023/01/cgu-orienta-ministerios-sobre-apuracao-de-envolvime
nto-de-servidores-federais-em-atos-antidemocraticos/OficioCircularCRGAtosAntidemocrticos.pdf

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/01/08/autoridades-de-mt-repudiam-invasao-de-terroristas-b
olsonaristas-ao-congresso-planalto-e-stf.ghtml

https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-de-mt/professora-de-mt-dar-aula-com-tornozeleira-para-cri
anas/722725

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/01/08/lideres-politicos-internacionais-invasao-de-terroristas-bolsona
ristas-em-brasilia.ghtml

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/01/09/ataque-a-democracia-no-brasil-e-repudiado-em-div
ersos-paises

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2023

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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