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DISPÕEM  SOBRE  ALTERAÇÃO  DA  LEI
COMPLEMENTAR Nº 407 DE 30 DE JUNHO DE
2010 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 - O inciso II do Art. 126 da Lei Complementar nº 407/2010 passa a vigorar com a
seguinte redação:

I - ...

II - ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos à data do
encerramento das inscrições.

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

A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, é regida pela Lei Complementar nº 407 de
30 de junho de 2010. Ocorre que o inciso II do Art. 126 da referida Lei, restringe a inscrição em
concurso público da PJC-MT de cidadãos brasileiro tendo como parâmetro a idade máxima.

Art. 126 - São requisitos para inscrição no concurso:

I - ser brasileiro;

II - ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 45 (quarenta
e cinco) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições.

...

Fato que contraria literalmente a norma do inciso XXX do Art. 7º da CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:

...

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

...

Acreditando que seja uma das funções do Legislativo, o de zelar pela legalidade das normas
jurídicas e ainda lutar contra a discriminação em todas as suas formas.

Cabe destacar, que revendo as leis que rege as Polícias Civis dos demais estados da federação
e também a Policia Federal, não há restrição de idade máxima para ingresso em seus quadros,
a não ser aquela determinada pela norma constitucional, ou seja, 70 anos. Registra-se também
que, o Estado de Mato Grosso do Sul, em seu último edital publicou tal restrição. Os poderes
constituídos daquele estado intervieram no certame, o edital foi anulado, retirou-se a restrição
de participação tendo como base a idade máxima.

Assim, é desarrazoado o limite de 45 anos, imposto no inciso II do Art. 126 da Lei
Complementar 407/2010.

Assim, rogo aos pares desta casa aprovação do presente projeto em nome da segurança
pública de nosso estado.
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