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Acresce  o  inciso  IV  ao  Art .  2º ,  da  Lei
complementar nº. 119, de 20 de dezembro de
2002,  que Cria o Grupo de Atuação Especial
contra o Crime Organizado no Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45,
parágrafo único, inciso I, da Constituição Estadual, e art. 167, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º. Acresce o inciso IV ao Art. 2º, da Lei Complementar nº. 119, de 20 de dezembro de 2002, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

 

“Art. 2º. O GAECO será composto por representantes das seguintes instituições:

(...)

IV – Polícia Penal”

 

Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Preambularmente, respeitadas as disposições do art. 25, da Constituição Federal, a presente proposição é
de competência legislativa comum dos Estados, segundo regra do Art. 23, inciso I, competência legislativa
concorrente dos Estados, segundo ditames do Art. 24, incisos, e § 2º, combinado com o art. 144, todos da
Constituição Federal, estando, pois, em harmonia com o RI-ALMT, eis que não afronta seu art. 155, não
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havendo causa de prejudicidade (art. 194), tão pouco invasão das competências do Executivo Estadual,
consoante arts. 39 e 66, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O GAECO foi criado no âmbito do Ministério Público Federal (MPF) por resolução do Conselho Superior em
2013, mas sua efetiva implantação começou apenas em 2020. O modelo replica os bem sucedidos Gaecos
que existem há mais de 25 anos nos Ministérios Públicos estaduais.

De acordo com a lei complementar estadual 119/2002, que cria o GAECO no Mato Grosso, deverá atuar de
forma integrada, funcionará em instalações próprias e contará com equipamentos, mobiliário, armamento e
veículos necessários ao desempenho de suas atribuições e da Política Estadual de Segurança Pública
(parágrafo único do art. 1º).

Com o advento da Emenda Constitucional nº. 104, de 4 de dezembro de 2019, que acresceu o inciso VI ao
Art. 144 na Constituição Federal, os Policiais Penais entraram em cena, passando a integrar as forças de
segurança pública. Vejamos:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

A presente medida, portanto, trata-se de mera adequação da Lei Maior, a lei infra, em observância ao
Princípio da Simetria Constitucional, posto que a Constituição do Estado de Mato Grosso já cumpriu essa
determinação, incluindo nas forças de segurança os Policiais Penais, consoante seus Arts. 85 a 90, que
assim diz:

CAPÍTULO III
DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Seção VI
Da Defesa do Cidadão e da Sociedade
Subseção V
Da Polícia Penal
(Redação dada pela EC nº 96, D.O. 07.01.2021)
Art. 85 A Polícia Penal vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado é responsável pela segurança dos
estabelecimentos penais.

Necessária, portanto, a readequação da lei complementar estadual 119/2002, no âmbito do estado de Mato
Grosso, em consonância com a Constituição Federal e Estadual.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Fevereiro de 2023
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Gilberto Cattani

Deputado Estadual
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