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ACRESCE  E  ALTERA  DISPOSITIVOS  DA  LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 407 DE 30 DE
JUNHO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Art.1º Acrescenta o Parágrafo Único ao art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010
com a seguinte redação:

“Paragrafo único – As atribuições dos cargos de provimento efetivo que integram as
carreiras policiais civis do Estado de Mato Grosso são essenciais, próprias e típicas
de Estado, têm natureza especial e caráter técnico-científico e jurídico para a
carreira de Delegado de Polícia e caráter técnico-científico para as demais,
derivadas da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e
naturalísticas, na forma da Constituição da República” 

Art. 2º Renumera e altera a redação do paragrafo único do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 407 de
30 de junho de 2010 para §1º, e acrescenta os §2º e §3º ao referido dispositivo com a seguinte redação:

“§1º A escolha do Delegado Geral de Polícia Judiciária ocorrerá por meio de
indicação em lista tríplice.

§2º O candidato ao cargo de Delegado Geral de Polícia deve se afastar da função
de direção e chefia quando ocupar os cargos de Delegado Geral, Delegado Geral
Adjunto, Diretor, Corregedor Geral, Corregedor Geral Adjunto, Corregedores
Auxiliares, Ouvidor Geral e Ouvidor Adjunto no prazo de 60 (sessenta) dias antes da
eleição.”

Art. 3º Acrescenta o Conselho de Deliberação Colegiada no art. 8º, inciso II, número 2 na Lei Complementar
Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 que passa a ter a seguinte redação:

Art. 8º (...)

I – (...)

II – (...)
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1. (...)

2. Conselho de Deliberação Colegiada

Art. 4º Acrescenta o art. 11-A e 11-B na Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a
seguinte redação:

Art. 11-A - São vedadas a nomeação para cargo de Diretoria, Conselheiros e
Corregedores, ou seus equivalentes, na Polícia Judiciaria Civil, de pessoa que se
enquadre nas hipóteses do art. 1º, caput, inciso I, da Lei Complementar nº 64, de 18
de maio de 1990, observados os prazos de incompatibilidade nela previstos.

§ 1º Não incidirá a vedação de que trata o caput quando decisão administrativa ou
judicial suspender ou desconstituir o fato gerador do impedimento.

§ 2º A vedação de que trata o caput não se aplica aos crimes culposos, aos crimes
definidos em lei como de menor potencial ofensivo e aos crimes de ação penal
privada.

Art. 11-B - As dúvidas sobre a incidência das vedações previstas nesta Lei serão
dirimidas, no âmbito do Poder Executivo Estadual, pela Procuradoria Geral do
Estado.

Art. 4º Altera a redação do art. 12, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010
que passa a ter a seguinte redação:

Art. 12 (...)

II – Presidir o Conselho Superior de Polícia e o Conselho de Deliberação Colegiada;

Art. 5º Acrescenta o artigo 14-A na Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a
seguinte redação:

Art. 14-A - O Conselho de Deliberação Colegiada, de natureza deliberativa, e
caráter vinculativo, excepcionando os casos descritos no inciso III, do artigo 15-A, é
constituído pelos seguintes membros:

I – Natos:

a - Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, que o presidirá;

b - Corregedor Geral de Polícia Judiciária Civil;

II – Eleitos:

a – 03 (três) representantes do cargo de delegado de polícia;

b – 03 (três) representantes do cargo de investigador de polícia;

c – 03 (três) representantes do cargo de escrivão de polícia;

Parágrafo único – os membros eleitos serão escolhidos dentre os da última classe
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de cada categoria, com formação em Direito em votação realizada pelas entidades
representativas de classe, para mandato de 01 (um) ano, podendo concorrer à uma
reeleição.

Art. 6º Acrescenta o §3º no art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a
seguinte redação:

§ 3º Os policiais civis lotados na Corregedoria Geral deverão se enquadrar nas
exigências do art. 11-A.

Art. 7º Altera a redação do art. 115 da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 que passa
a ter a seguinte redação:

Art. 115. São atribuições privativas do Escrivão de Polícia:

§ 1º - A formalização dos atos de natureza técnica cartorária, dos procedimentos
administrativos e os previstos na legislação processual penal, alusivos aos
procedimentos policiais;

I - Cumprir ordens, despachos e outras determinações legais, na tramitação dos
procedimentos policiais, emanadas da autoridade policial;

II - Colaborar nas investigações policiais de crimes, contravenções penais e atos
infracionais;

III - Controlar e cumprir os prazos previstos no Código Penal e Código de Processo
Penal, e legislação extravagante, bem como os ordenados pelas autoridades
competentes, dos procedimentos policiais que estão sob sua responsabilidade;

IV - Formalizar os atos decorrentes do cumprimento das medidas cautelares;

V - Fazer cumprir, na ausência da Autoridade Policial, os trâmites legais nos atos
investigatórios que necessitam formalização;

VI - Formalizar os atos descritos no art. 304 do CPP, art. 114, III do Estatuto da
PJC, bem como Autos Infracionais, cooperando com a autoridade policial presente,
na elaboração de questionamentos acerca dos fatos investigados;

VII - Ter sob sua guarda, os objetos apreendidos relacionados aos procedimentos
policiais que estão sob sua responsabilidade enquanto estiverem em tramite na
delegacia;

VIII - Controlar o fluxo dos documentos, objetos, bens e valores apreendidos
relacionados nos procedimentos investigatórios em trâmite no Cartório sob sua
responsabilidade, posse e guarda, dando-lhes a destinação ou encaminhamentos
legais;

IX - Encaminhar ao responsável pela vigia do prédio da delegacia e/ou pátio a
relação com identificação, especificação e localização dos objetos cuja guarda e
vigia ficarão sob responsabilidade deste, em razão da impossibilidade da guarda
interna no cartório vinculado;
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X - Adotar as providências necessárias para que a legislação vigente seja cumprida
quando provocada pelas partes e procuradores interessados, nos autos sob sua
responsabilidade;

XI - Certificar a autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Judiciária Civil;

XII - Analisar e conferir requerimentos, documentos e ou manifestações juntadas
nos autos a fim de assessorar a autoridade policial acerca do pedido;

XIII - Emitir guias de depósitos de valores, expedir ofícios requisitórios de pericias
com apreensões e demais expedientes cartorários, requerendo seu cumprimento;

XIV - Elaborar o inventario dos procedimentos policiais, objetos e valores
vinculados aos mesmos e bens patrimoniais, quando da transmissão do cartório
em que está vinculado, para a Chefia Imediata;

XV - Desempenhar atividades de ensino aos alunos policiais nas matérias
correlatas às suas atribuições e práticas cartorárias;

XVI - Solicitar formalmente ao Chefe do Operações o cumprimento das ordens de
serviço, intimações e relatórios investigativos distribuídos;

XVII - Exercer a função de Escrivão-Chefe e outras definidas em lei ou
regulamento.

 

§ 2º - Os atos de natureza administrativa que competem ao Escrivão-Chefe:

I - Lavrar os termos de abertura dos livros cartorários, bem como encarregar-se de
sua escrituração, quando impossibilitado o uso da tecnologia para esse fim;

II - Controlar o fluxo dos atos, livros, documentos, objetos, bens e valores
apreendidos relacionados nos procedimentos investigatórios em trâmite na
Unidade Policial, dando-lhes a destinação ou encaminhamentos legais;

III - Elaborar e coordenar os relatórios e estatísticas de atividades da Unidade
Policial, mediante determinação do delegado de polícia;

IV - Receber, registrar e analisar previamente o expediente da Unidade Policial e
dar os devidos encaminhamentos, ressalvadas as atribuições exclusivas do
delegado;

V - Alimentar e atualizar as informações referentes aos procedimentos
investigatórios, em tramite na Unidade Policial e demais documentos, que por força
do oficio requerer, nos bancos de dados digital da Policia Judiciaria Civil do Mato
Grosso e outros conveniados;

VI - Manter o controle de inventario dos bens patrimoniais da Unidade Policial,
promovendo carga e baixa dos mesmos;
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VII - Conferir o inventario dos procedimentos processuais, objetos e valores
vinculados aos mesmos e bens patrimoniais, quando da transmissão do cartório de
um Escrivão para outro que o substitua;

VIII - Dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades administrativas da
delegacia, desde que ausente a autoridade na Unidade Policial

Art. 8º Acrescenta o 115-A na Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a seguinte
redação:

Art. 115-A - São atribuições concorrente do Escrivão de Polícia e Investigador de
Polícia:

I - Cumprir ordens formal, despachos e outras determinações legais, na tramitação
dos procedimentos policiais, emanadas da autoridade policial;

II - Realizar pesquisa de legislação, doutrina, jurisprudência, minutas de atos, entre
outras atribuições de mesma natureza e grau de complexidade, a fim de subsidiar
elementos de convencimento à autoridade policial;

III - Propor e participar de estudos e projetos que visem tornar a Instituição Policial,
moderna, independente, ética, eficaz, utilizando métodos científicos, integrada a
sociedade;

IV - Assessorar a Autoridade Policial quanto a análise das formalidades legais no
cumprimento das medidas cautelares;

V - Alimentar e atualizar as informações referentes aos procedimentos
investigatórios, sob sua responsabilidade, nos bancos de dados digitais da Policia
Judiciaria Civil do Mato Grosso e outros conveniados;

VI - Sugerir formalmente a autoridade policial a necessidade de novas diligências
no curso da investigação policiais;

VII - Conduzir viaturas, embarcações fluviais, marítimas, pilotar aeronaves e
helicópteros em razão de missões policiais, observada a devida habilitação;

VIII - Na ausência da autoridade policial, compete ao escrivão ou investigador de
polícia, lavrar o procedimento descrito no art 69 da Lei 9099/1995.

IX - Efetuar o registro de ocorrências policiais, desde que ausente outro profissional
contratado para esse fim;

X - Efetuar prisão em flagrante, cumprir mandados de prisão e demais atos que
resultam em restrição de liberdade do cidadão, conforme determina o Código Penal
e Código de Processo Penal e legislação extravagantes, bem como, tomar as
providencias preliminares sobre qualquer ocorrência policial que tiver
conhecimento, dando ciência imediata a Autoridade Policial, mesmo que se trate
de assunto diverso a especialidade da Delegacia ou órgão policial em que estiver
lotado, inclusive realizando medidas de isolamento dos locais do crime;
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XI - Desempenhar atividades que empregam técnicas de gestão e análise
técnico-científica e do processamento dos dados.

Art. 9º Altera a redação do art. 116 da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 que passa
a ter a seguinte redação:

Art. 116 - São atribuições privativas do Investigador de Polícia:

§ 1º - A prática de atos de natureza técnico-científica visando apurar a existência,
materialidade, circunstâncias e autoria de infrações penais.

I - Produzir conhecimento, por meio de coleta e análise de dados, informes e
informações na elucidação das infrações penais;

II - Realizar, mediante determinação formal da autoridade policial, as diligencias e
investigações policiais com o fim de coletar provas para a elucidação de infrações
penais e respectivas autorias, estabelecer causa e circunstâncias, visando a
instrução de procedimentos legais, emitindo relatório circunstanciado dos atos
realizados;

III - Realizar intimações e/ou notificações, se atentando em consultar o
procedimento policial e vida pregressa do intimado, devendo ainda, apresentar
relatório final da referida diligencia;

IV - Desenvolver atividades de análise e operações de inteligência e contra
inteligência;

V - Participar da análise e planejamento das operações policiais;

VI - Cooperar com a autoridade policial na formulação de quesitos e
questionamentos acerca dos fatos investigados;

VII - Cumprir mandados judiciais de busca e apreensão, de sequestro de bens
entre outros;

VIII - Executar outras tarefas correlatas de natureza policial constantes do Código
de Processo Penal, Código Penal e legislações extravagantes, observando os
preceitos constitucionais;

IX - Exercer a função de líder de equipe;

X - Exercer a função de Chefe de Operações e outras definidas em lei ou
regulamento.

XI - Desempenhar atividades de ensino aos alunos policiais nas matérias correlatas
às suas atribuições e práticas investigativas.

Art. 10 Acrescenta o 116-A na Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a seguinte
redação:

Art. 116-A A Chefia de Operações será exercida por investigador classe especial, ou
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na recusa deste, pelo mais antigo de polícia, terá como funções:

I - Manter o controle e distribuição das equipes;

II - Determinar quais investigadores serão escalados a participar das operações
policiais;

III - Definir o líder de equipe;

IV - Remanejar, quando necessário, policiais para escala de plantão;

IV - Distribuir formalmente as diligências investigativas, após despacho da
autoridade policial;

V - Dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades investigativas da
delegacia.

VII - Cobrar dos investigadores os relatórios das ordens de serviço, intimações,
atividades investigativas e operações policiais.

Art. 11 Altera a redação do Parágrafo único do art. 120 da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho
de 2010 que passa a ter a seguinte redação e o renumera para §1º:

§1º A função policial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de
segurança, com risco de vida, plantões noturnos e chamadas a qualquer hora, em
caráter extraordinário inclusive, desde que justificada a necessidade, até mesmo
com a realização de diligências policiais em todo o Estado de Mato Grosso ou fora
dele, com a devida compensação financeira ser paga ao Policial Civil por meio de
pagamento de diárias, transporte e horas extraordinárias.

Art. 12 Acrescenta o §2º no art. 120 da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a
seguinte redação:

§2º – A hierarquia no âmbito da Policia Civil, refere-se à relação de coordenação e
subordinação existente entre as carreiras, no cumprimento de suas respectivas
atribuições definidas em lei.

Art. 13 Altera a redação do art. 146 da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 que
passa a ter a seguinte redação, e acrescenta o inciso IV e os §§1º e 2º com a seguinte redação:

Art. 146. As classes dos cargos da Polícia Civil são estruturados segundo o grau de
formação exigido para o provimento dos cargos, da seguinte forma:

(...)

IV - Classe Especial – requisitos da Classe C, mais título de pós-graduação lato
sensu ou stricto senso ou curso de ensino superior bacharelado ou licenciatura,
registrados no Ministério da Educação; e, exclusivamente para o Delegado de
Polícia, Curso Superior de Polícia devidamente autorizado pelo Delegado Geral de
Polícia Judiciária Civil e homologado pela Academia de Polícia, mais comprovação
de 05 (cinco) anos de lotação em uma unidade policial do interior do estado
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§ 1.º - A obrigatoriedade de lotação no interior do estado, citada no inciso IV, não se
aplica aos policiais que fizerem concurso para lotação na região metropolitana da
Capital;

§ 2.º - A exigência do período de (05) cinco anos de lotação em uma unidade policial
do interior citada no inciso IV, aplica-se somente aos policias que ingressarem na
Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso após essa lei entrar em vigor.

Art. 14 Altera a redação do art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 que
passa a ter a seguinte redação:

Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra Unidade
Policial e dar-se-á nas seguintes formas:

I – permuta;

II – de ofício;

III – a pedido;

IV – mediante processo seletivo interno;

§1º A remoção do policial para outro município será apreciada e deliberada pelo
Conselho Superior de Polícia.

§2º Fica vedada a remoção do policial civil durante o estágio probatório.

Art. 15 Acrescenta os artigos 156-A, 156-B, 156-C, 156-D e 156-E na Lei Complementar Estadual nº 407 de
30 de junho de 2010 com a seguinte redação:

Art. 156-A A remoção por permuta é a troca do local do exercício laboral entre dois
policiais civis que exercem o mesmo cargo e tenham o perfil profissional equivalente,
desde que se comprometam, reciprocamente, a assumir as atividades
desempenhadas.

§1º A permuta será homologada por ato do Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil.

§2º É condição para a efetivação da permuta a conclusão dos trabalhos de cada
servidor em sua Unidade Policial de lotação.

 

Art. 156-B A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por
necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo Delegado Geral:

I – para suprir carência de pessoal na localidade;

II – por necessidade de serviço público;

§1º Para remoção de ofício, o processo de escolha do policial civil levará em
consideração a seguinte ordem de preferência:
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I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III – servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação;

§2º Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o policial
civil que não estiver matriculado em curso de formação escolar, subsistindo o
empate, a escolha recairá no servidor de maior idade.

§3º É vedada a remoção de ofício do policial civil que tiver a si próprio, dependente
ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico, devidamente comprovado.--

§4º A qualquer tempo o policial civil não satisfeito com a localidade poderá requerer
sua remoção por permuta.

§5º Quando o policial civil removido tiver filhos em idade escolar, a remoção de
ofício só poderá ser realizada durante as férias escolares.

§6º A remoção do servidor que tiver cumprido mandato classista só será permitida
após o término do mandato e cumprimento do período correspondente ao
efetivamente cumprido:

I – No caso de Presidente de Sindicato: o mesmo período referente ao efetivamente
cumprido;

II – No caso de Diretor de Sindicato: a metade do período de efetivo cumprimento ao
mandato.

 

Art. 156-C O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido
fundamentado ao dirigente do órgão, observado o interesse da administração e a
existência da vaga.

 

Art. 156-D Na remoção a pedido, terá preferência o policial civil, respeitada a
seguinte ordem:

I – doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

II – que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser
feito, ou próxima a esta;
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III – casado, para a localidade onde reside o cônjuge;

IV – arrimo, para a localidade onde reside a família;

Paragrafo único. Em caso de empate no processo de seleção do servidor a ser
removido, a escolha recairá na seguinte ordem, sobre:

I – o servidor com mais tempo de lotação na localidade atual;

II – o servidor com mais tempo de serviço no cargo de carreira;

III – o servidor com mais tempo de serviço público estadual;

 

Art. 156-E Na hipótese de diversos policiais estarem interessados na vaga
disponibilizada, será realizado processo seletivo interno para a remoção a pedido,
observada a ordem de preferência estabelecida no art. 156-D.

§1º O processo seletivo interno será realizado por comissão a ser instituída por
portaria a ser instaurada pelo Delegado Geral de Polícia.

§2º Será considerado desistente do processo seletivo interno de remoção, o policial
civil que não comparecer a convocação no local, data e horário previstos.

§3º O servidor impossibilitado de comparecer a realização do processo seletivo
interno, em virtude de doença deverá apresentar ou requisitar comprovação da
Perícia Médica Oficial do Estado.

§4º Comprovada a impossibilidade de realização da prova na data marcada, por
motivo de saúde, o servidor poderá requerer a realização da prova em outro dia, o
qual será definido pela comissão responsável pelo processo seletivo interno.

Art. 16 Altera a redação do art. 176 da Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 que
passa a ter a seguinte redação, e acrescenta o paragrafo único no art. 176:

Art. 176 Constituem indenizações ao policial civil:

I – ajuda de custo;

II – ajuda de custo para atividades exercidas em localidades estratégicas vinculadas
à prevenção, controle, fiscalização e repressão de infrações penais;

III – ajuda de custo para atividades exercidas em localidades de difícil acesso e com
dificuldade de fixação de efetivo;

IV – diárias;

V – indenização por execução de atividades especiais

Paragrafo único. A família do policial civil, ferido ou acidentado em serviço ou em
razão deste, fará jus ao recebimento do ajuda de custo, indenização, translado ou
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remoção do servidor até o seu domícilio.

Art. 17 - Acrescenta o artigo 176-A na Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a
seguinte redação:

Art. 176-A São considerados para os efeitos desta Lei como localidades
estratégicas os municípios que reúnam, cumulativamente as seguintes
características:

I – municípios localizados em região de fronteira nacional ou internacional;

II – municípios de difícil acesso;

III – municípios com dificuldade de fixação de efetivo;

Paragrafo único. São considerados municípios localizados em região de fronteira
internacional aqueles situados na faixa de 150 km (cento e cinquenta quilômetros)
de largura, paralela a linha divisória terrestre do território nacional, área
indispensável a Segurança Nacional nos termos da Lei 6634, de 02 de maio de 1979.

Art. 17 - Renumera o paragrafo único do art. 240 para §1º e acrescenta o §2º:

§ 1º - A autoridade competente para instauração de Sindicância Administrativa ou
Processo Administrativo Disciplinar, se convencida da existência de irregularidade
funcional e de indícios de quem seja o autor, deverá proferir despacho
fundamentado do seu convencimento e da gravidade dos fatos atribuídos e, neste
caso, em havendo necessidade, afastar preventivamente o policial civil das suas
funções e recolher cédula funcional, arma e algemas cedidas mediante carga, bem
como proibi-lo de dirigir ou utilizar viatura oficial.

§ 2º - Os termos de declarações, depoimento ou interrogatórios que o policial civil for
submetido, deverão ser gravados em vídeo, podendo esse ter acesso a todas as
peças que compõem o procedimento, inclusive os vídeos gravados de outros
envolvidos na investigação.

Art. 19 - Renumera o paragrafo único do art. 241 para §1º e acrescenta os §§2º e 3º:

§ 1º A verificação preliminar, de caráter informal, será iniciada de ofício ou por
determinação da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil;

§2 º- Instaurada a Verificação Preliminar, a autoridade instauradora deverá
comunicar a Corregedoria da Polícia Civil imediatamente;

§3º - A autoridade instauradora não poderá ser parte da Verificação Preliminar;

Art. 20 - Altera a redação do §3º o art. 245, que passa a ter a seguinte redação:

§ 3º Se concluída a Sindicância Administrativa, e surgirem indícios de prática de
crime, a autoridade sindicante encaminhará à autoridade competente as peças
necessárias à instauração de inquérito policial, sem prejuízo da continuidade da
apuração no âmbito administrativo.
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Art. 21 - Altera a redação do paragrafo único do art. 248, que passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo único A autoridade sindicante poderá determinar na portaria inaugural, a
suspensão do gozo de férias e de licença-prêmio por parte do sindicado até a
conclusão do procedimento, não podendo esse prazo, em hipótese alguma,
ultrapassar o prazo legal de conclusão do procedimento.

Art. 22 - Acrescenta o artigo 288-A na Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a
seguinte redação:

Art. 288-A Fica vedado ao Corregedor-Geral ou Corregedor Auxiliar da Polícia
Judiciária Civil, na condição de membro do Conselho Superior de Polícia, relatar
processo administrativo disciplinar ou votar recurso interposto administrativamente,
quando houver decisão opinativa da Corregedoria de Polícia Civil, devendo ser
convocado o suplente nessa situação.

Art. 23 - Acrescenta o artigo 307-A na Lei Complementar Estadual nº 407 de 30 de junho de 2010 com a
seguinte redação:

Art. 307-A Fica autorizado, no âmbito da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato
Grosso, o Plantão Policial Virtual sob o comando do Delegado de Policia Civil nos
locais em que este não se fizer presente, por encontrar-se em Unidade de Polícia
diversa daquela da ocorrência da infração penal, a ser regulamentado por ato do
Delegado Geral.

§1º Para os fins desta Lei, considera-se Plantão Policial Virtual o atendimento
preliminar feito pelo policial civil responsável pelo recebimento da ocorrência
mediante supervisão via telefone, sistema de informática ou telemática, nos locais
onde o Delegado de Polícia não se fizer presente em razão da atuação em outra
unidade policial ou circunscrição.

§2º Caberá ao policial civil responsável pelo recebimento da ocorrência entrar em
contato com o Delegado de Polícia titular ou adjunto da respectiva Unidade Policial e
repassar as informações básicas sobre os fatos ocorridos, bem como, adotar as
medidas necessárias no caso de lavratura do Auto de Prisão em Flagrante ou Termo
Circunstanciado de Ocorrência, após orientação via despacho expedido pela
autoridade policial.

§3º Compete ao Delegado de Polícia Titular da Unidade ou o Delegado Regional da
circunscrição a supervisão operacional do atendimento a distância, na eventual
necessidade.

§4º Compete ao Conselho Superior da Polícia a normatização do procedimento
operacional padrão a ser adotado, para fins de implementação do Plantão Policial
Virtual.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Projeto de Lei Complementar que tem por objetivo
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alterar, atualizar e suprir lacunas no Estatuto da Polícia Judiciária Civil.

A iniciativa da presente matéria é decorrente do art. 45, paragrafo único, inciso IX da Constituição Estadual
que exige que Lei Complementar regule a Organização da Polícia Judiciária Civil.

Nesse sentido, consigno que, a Constituição Estadual atribui ao Poder Legislativo, a possibilidade de
alteração da Lei Complementar, senão vejamos:

Art. 25 Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado,
não exigida esta para o especificado no art. 26, dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, especialmente:

(...)

VII - organização administrativa e judiciária do Poder Judiciário, do Ministério Público,
da Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da
Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria Geral do Estado
e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição

Evidenciada a possibilidade para o início do trâmite legislativo, ressalto que já se passaram quase 10 (dez)
anos da publicação da Lei Complementar nº 407/2010 que instituiu o Estatuto da Polícia Judiciária Civil.
Assim, necessário realizar a atualização das normas a fim de possibilitar o fortalecimento da Instituição para
que a mesma possa aprimorar os serviços prestados a comunidade.

Nesse sentido, através desse Projeto de Lei Complementar realizamos as atualizações das atribuições do
Escrivão e do Investigador de Polícia para proporcionar segurança administrativa e jurídica para o servidor
público desempenhar suas funções.

Ato contínuo, também registramos a criação do Conselho de Deliberação Colegiada de forma a permitir que
as decisões atinentes a processos administrativos sejam proferidas de forma democrática.

Destacamos nessa proposição legislativa também a alteração de artigos relacionados a Corregedoria da
Polícia Judiciária Civil a fim de permitir sua atuação como órgão imparcial.

Além disso, ainda ressaltamos que o presente projeto visa regulamenta a remoção de Policiais Civis de
forma a suprir a omissão existente no Estatuto da Polícia Judiciária Civil.

Importante consignar também que o presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo corrigir
distorções na lotação de servidores em Delegacias no interior do Estado, haja vista que essa se caracteriza
como uma das grandes dificuldades da Polícia Judiciária Civil haja vista a migração de servidores lotados no
interior do Estado para a Capital. Desse modo, entendemos que a fixação de um tempo mínimo para que o
servidor atue no interior do Estado irá contribuir para que as Delegacias do interior fiquem desfalcadas de
efetivo.

Em tempo, devemos registrar também a inclusão de norma no Estatuto da Polícia Judiciária Civil que veda a
ocupação de cargos na Diretoria Geral por aquele servidor/policial que tenha sido condenado em segunda
instância judicial. Em outras palavras, a inserção de artigos para proteger a probidade administrativa e a
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moralidade no exercício das funções pelos gestores da Polícia Judiciária Civil vem de encontro com os
ditames da Lei Estadual nº 9644/2011.

Por fim, ainda ressalto que as alterações ora propostas são oriundas de sugestões do Sindicato dos
Delegados, Sindicato dos Escrivães e Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado de Mato
Grosso.

Pelos motivos expostos Senhor Presidente, aguardo pela aprovação do presente Projeto de Lei
Complementar pelo Plenário desta Casa.        

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Novembro de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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