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Dispõe sobre o pagamento de recompensa por
informações que auxiliem os órgãos de segurança
estaduais nas investigações criminais - "Lei da
Recompensa".

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Fica assegurado ao Poder Executivo a instituição de formas de recompensa por
informações prestadas aos órgãos de segurança estaduais que sejam úteis à prevenção, à
repressão e à investigação de crimes.

Sls As formas de recompensa previstas no coput serão regulamentadas por Decreto, bem
como disporá sobre as condições a serem observadas para efeitos da respectiva concessão.

52e A recompensa a que se refere este artigo poderá dar-se sob a forma de pecúnia,
havendo reserva orçamentária para esse fim.

53e Fica garantido ao colaborador todas as garantias da Lei ne 9.807, de i.3 de julho de 19991.

Art. 2e As despesas decorrentes da aplicação desta legislação, serão definidas pelo poder
Executivo quando da regulamentação desta lei.

Art. 3e Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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1 Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas,
institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou
condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policiale ao processo criminal.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, o presente Projeto de Lei dispõe sobre a instituição pelo
Poder Executivo do pagamento de recompensa pelo fornecimento de informações que auxiliem
os órgãos de segurança estaduais nas investigações criminais.

A viabilízação para implantação do programa de recompensa é concebida pelo próprio
Código de Processo Penal, que confere ao particular legitimidade não só para apresentar notitio
criminis, mas também para apontar a possível autoria por meio do comunicado verbal ou por
escrito à autoridade policial, conforme previsão contida no art. 5e, 53e do referido diploma.

Ademais, o processo penal brasileiro ainda dispõe, conforme previsão contida no art. 27, que
particulares provoquem iniciativa do Ministério Público utilizando-se do mesmo instrumento de
comunicação acerca de fatos tidos como crime, sua autoria, tempo, lugar e demais elementos de
convicção.

Relevante explanar à margem oferecida pelo diploma processual, coput do art. 3OL, à
participação do cidadão quando oferta a possibilidade de que "qualquer do povo" possa dar ordem
de prisão quando encontrado em flagrante delito. Desta feita, a legitimidade temporária ofertada
pelo Estado aos particulares em situações pré-determinadas é instrumento necessário à promoção
de uma tutela eficiente, tendo em vista que o Estado, mediante o dever de promover segurança à
população, por concepção lógica, necessitará da colaboração da mesma, vez que constantemente
populares figuram como testemunha de atos criminosos de difícil aferição.

Portanto, a presente propositura visa incentivar a população a colaborar, por meio do
fornecimento de informações de que tenha conhecimento, com a solução de crimes sob
investigação dos órgãos de segurança estatais, tornando-se indispensável o instrumento de
recompensa perante a manifesta realidade de receio que permeia as testemunhas de atos
criminosos ou indivíduos próximos àqueles que os cometem, e que os levam a negar colaboração,
prejudicando a eficiência e progresso na área da segurança pública.

Nesse viés, contando com a colaboração e o entendimento dos nobres pares, peço que
votemos pela aprovação do presente Projeto, em prol de incentivar à população para que
forneçam informações a respeito de crimes que carregam ampla significância para a ordem
pública, ensejando maiores chances de sucesso às persecuções penais em nosso Estado e,
consequente, aperfeiçoamento do sistema de segurança pública para o povo do Estado do
Amazonas.
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