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Dispõe sobre alterações na Lei Complementar
407/2010 – Estatuto da Polícia Judiciária Civil
do estado de Mato Grosso.

        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 caput do artigo 107 da Lei Complementar 407/2010 passa a vigorar com a
seguinte redação:

Artigo 107 – A carreira de Policial Civil é estruturada nos seguintes cargos de nível
superior: 

          Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua  publicação.
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JUSTIFICATIVA

A proposta busca registrar um texto legal que todos os cargos da Carreira da Policia Civil do
Estado de Mato Grosso são de nível superior. A legislação exige curso superior para ingresso
nas carreiras, entretanto, os cargos se mantêm legalmente como sendo de nível intermediário. 

Busca-se, assim, democratizar a carreira dos Escrivães de Polícia e dos Investigadores de
Polícia, para o aperfeiçoamento continuo dos inquéritos policias e indispensáveis para o
controle e redução da violência e criminalidade. 

Os Escrivães de Polícia e os Investigadores de Polícia evoluíram consideravelmente,
especialmente no tocante à própria instrução, sendo hoje, de regra, portadores de Curso
Superior.  

Portanto, as exigências de racionalidade e eficiência, combinadas com princípios democráticos
e republicanos e com o interesse supremo do serviço público na área da segurança pública,
mediante o resgate da dignidade e da valorização do trabalho policial dos Escrivães de Polícia e
dos Investigadores de Polícia, torna necessário, oportuna e prioritária, a transformação da
estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, nos termos do presente
Projeto de Lei Complementar, com apoio dos Sindicatos dos Escrivães e Investigadores de
Polícia, cuja iniciativa espera contar com o apoio e aprovação dos Nobres Representantes do
povo mato-grossense.
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