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Acrescenta o Art.  122-A a Lei  Complementar
407/2010 - Estatuto da Polícia Judiciária Civil
do  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 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

       

Art. 1º Acrescenta o Art. 122-A a Lei Complementar 407/2010 - Estatuto da Polícia Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso - com a seguinte redação:

Art. 122-A Ficam reservadas, aos policiais civis em atividade, do Estado de Mato Grosso, que
atendam a exigência do inciso VI do Art. 126 da Lei Complementar 407/2010, 20% (vinte por
cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo de
Delegado de Polícia.

§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso
público for igual ou superior a 03 (três).

§ 2º Se, na apuração do número de vagas reservadas, resultar número decimal igual ou maior
que 0,5 (meio), adotar-se-á número inteiro imediatamente superior.

§ 3º A reserva de vagas prevista no caput do Art. 122-A constará expressamente no edital e
será destinada a policiais civis em atividade no ato da inscrição do concurso público,
devidamente comprovado pelo documento de inscrição nos quadros da Polícia Judiciária Civil.

 § 4º Para cálculo de atribuições de pontos para a avaliação de títulos, deverá ser considerado o
tempo de efetivo exercício em cargo de carreira policial civil no Estado de Mato Grosso
somando 1,5 (um e meio) por dois anos completo sem sobreposição de tempo, até o valor
máximo de 9 (nove) pontos por título.

Art. 2º Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.

1



JUSTIFICATIVA

Conforme previsto no Art. 107 da Lei 407/2010, a carreira Policial Civil é composta por três
cargos que compõem o processo investigatório criminal. Ao inserir o art. 122-A na lei
complementar 407/2010, os policiais civis aproveitados na reserva de vagas estarão mais
capacitados a desenvolver as atividades de investigação criminal na carreira policial do Estado
de Mato Grosso, cuja realidade já conhecem pois já atuam como policiais civis e certamente
contribuirão com essa experiência adquirida para maior extensão no cumprimento de seu dever
legal bem como na aplicação do princípio da eficiência.

Ademais, os policiais civis vão contribuir com a experiência e qualificação adquiridas nas
investigações criminais realizadas ao longo das atividades desenvolvidas na instituição.

Atualmente todos os cargos da polícia civil exigem nível superior para  ingresso na carreira
policial, sendo que a carreira de Delegado de Polícia exige para o ingresso na mesma nível
superior bacharelado em direito.

Ou seja, com a criação dessa reserva de vagas para os policiais, haverá grande estímulo para
os policiais civis se qualificarem para poderem concorrer ao cargo de delegado de polícia, tendo
como efeito maior conhecimento técnico para execução de suas atividades policiais.

Em 16 de março de 2017, foi publicado EDITAL N.º 1 – PJC-MT do concurso público para
ingresso na carreira de Delegado de Polícia Substituto. Após divulgação do resultado final
das provas escritas objetivas e resultado provisório da prova dissertativa, extraiu-se que
os dois primeiros classificados na primeira fase, entre os cinco primeiros, são policiais civis e
outros policiais também foram classificados para a próxima fase da prova oral.

Isso demonstra que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso tem diversos
integrantes que serão bem mais aproveitados no cargo de Delegado de Polícia, com a
criação da reserva de vagas, que aqui se propõe.

Há que se argumentar também que não há na presente proposição violação ao principio do
concurso público e que tão pouco se altera o provimento do cargo, pois a reserva de vagas não
isenta o policial civil de Mato Grosso da aprovação em todas a etapas do certame, que é um
momento anterior do candidato como policial civil.

Quanto ao princípio da isonomia, como qualquer outro candidato, o policial deve seguir as
regras do edital e da lei complementar 407/2010, conforme dispõe seu artigo 126, que dispõe:

 

Art. 126 São requisitos para inscrição no concurso:

(...)

VI – para o Delegado de Polícia, ser portador de diploma de Bacharel em Direito, registrado no
Ministério da Educação.

(...)

 

Esta matéria já fora objeto de criações legislativas em outros Estados da Federação, dentre eles
podemos destacar o Estado do Rio de Janeiro, que promulgou recentemente a Lei n.º
7.729/2017, oriunda do Projeto de Lei n.º 215/2015, de autoria da Deputada Estadual Martha
Rocha (delegada de polícia), acrescentou o art. 18-A à lei n.º 3586/2001 (Lei da Carreira do
quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro), com a seguinte redação:
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“Art. 18-A Ficam reservadas aos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, que atendam a
exigência do inciso I do Art. 21, 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos
públicos para provimento de cargo efetivo de Delegado de Polícia.

§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso
público for igual ou superior a 03 (três).

§ 2º Se, na apuração do número de vagas reservadas, resultar número decimal igual ou maior
que 0,5 (meio), adotar-se-á número inteiro imediatamente superior.

§ 3º A reserva de vagas prevista no caput do Art. 18-A constará expressamente no edital e será
destinada a policiais civis em atividade no ato da inscrição do concurso público, devidamente
comprovado pelo documento de inscrição nos quadros da Polícia Judiciária Civil”.

Em Santa Catarina, há um PLC - projeto de lei complementar - semelhante, de autoria do Dep.
Estadual Maurício Eskudlark (delegado de polícia), o PLC n.º 0019.7/2017 altera a Lei
Complementar n.º 453/2009, que instituiu plano de carreira do grupo de segurança pública –
Polícia Civil – para reservar aos policiais civis 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos
para Delegado de Polícia.

Na mesma linha, existem diversas PECs (proposta de emenda a constituição) que tratam do
ciclo completo de polícia no Congresso Nacional com fim de alterar a Constituição Federal,
inclusive reservando vagas para policiais, conforme dispõe o § 6º, da PEC n.º 430/2009, que
versa “Nos concursos públicos para provimento dos cargos da Polícia dos Estados e do
Distrito Federal e Territórios, preenchidos os requisitos exigidos por Lei, reservar-se-ão
50% (cinqüenta por cento) das vagas para os integrantes das demais carreiras da
respectiva instituição”.

A essa PEC 430/2009 foram apensadas as PECs nºs 432/2009; 321/2013; 423/2014; 431/2014;
89/2015; 127/2015;198/2016;273/2016 e 319/2017, todas versando de matérias semelhantes o
que demonstra que esta matéria é de salutar importância para nossos policiais civis e nosso
Estado de Mato Grosso.

Em face do exposto, haja vista a relevância da proposta submeto o presente projeto de lei à
apreciação dos nobres parlamentares, contando com o imprescindível apoio para a sua
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Abril de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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