ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DIRETORIA GERAL
CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA

RESOLUÇÃO N°. 067/2020/CSP-PJC/MT
Disciplina e regulamenta a atribuição
investigativa da Delegacia Especializada de
Repressão aos Crimes Informáticos.

O CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO
ESTADO DE MATO GROSSO, considerando a competência de elaborar atos normativos
pertinentes ao serviço policial civil do Estado, na forma dos Incisos I, III e IX, do artigo 15, da Lei
Complementar nº 407, de 30 de junho de 2010;
CONSIDERANDO a sanção da Lei Complementar Estadual n.º 694/2020,
que instituiu no âmbito da Diretoria de Atividades Especiais a Delegacia Especializada de Repressão
a Crimes Informáticos – D.R.C.I./MT, que terá atribuição afeta às infrações penais cibernéticas
próprias;
CONSIDERANDO o constante uso das diversas aplicações de internet por
organizações criminosas para o desiderato de cometer crimes;
CONSIDERANDO a alta complexidade técnica do uso do meio eletrônico e
a sua célere evolução;
CONSIDERANDO a necessidade da produção e difusão de conhecimentos
afetos ao meio eletrônico por meio da coleta e análise de dados;
CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar assessoramento técnico
adequado relacionado aos meios eletrônicos, para que as autoridades policiais e os seus agentes
cumpram suas funções legais, subsidiando no esclarecimento dos crimes;
CONSIDERANDO a realidade da estrutura e do quadro efetivo da Delegacia
com expansão paulatina no decorrer do tempo, sendo que absorverá a estrutura e o efetivo de
servidores da Gerência de Combate aos Crimes de Alta Tecnologia - GECAT;
CONSIDERANDO que as infrações penais cibernéticas próprias com
investigações em andamentos pelas unidades policiais circunscritas no interior e na região
metropolitana deverão continuar nas respectivas unidades de apuração, assim como as infrações
penais cibernéticas impróprias.
RESOLVE:
Art. 1º A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Informáticos –
D.R.C.I./MT, criada na estrutura da Diretoria de Atividades Especiais, terá circunscrição estadual e
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atribuição investigativa, em regra, afeta às infrações penais apenas para os crimes cibernéticos
próprios.
Art. 2º As infrações penais cibernéticas próprias estarão afetas à Delegacia
Especializada de Repressão aos Crimes Informáticos que cuidará da sua investigação
independentemente da estipulação de critérios objetivos.
Art. 3º A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Informáticos
promoverá a investigação de delitos cibernéticos impróprios nas hipóteses de grande repercussão, de
alta complexidade técnica ou de grande prejuízo financeiro-econômico às vítimas.
Parágrafo único. As demais Unidades Policiais circunscritas deverão adotar
ações investigativas urgentes ou emergenciais e demais providências, conforme o disposto no art. 97,
§2º da LC 407/2010.
Art. 4º As investigações de infrações penais cibernéticas impróprias
competirão, em regra, às unidades policiais circunscricionais do interior ou da região metropolitana
com atribuição para tanto.
Parágrafo único - A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes
Informáticos atuará apenas no assessoramento, mediante a provocação da unidade interessada,
fornecendo modelos de documentos, intercâmbio perante as redes sociais digitais, instituições
financeiras e/ou operadoras de telefonia celular, bem como, a implementação de decisões judiciais
perante as aludidas entidades.
Art. 5º As investigações policiais de infrações penais cibernéticas próprias
e/ou impróprias, em andamento nas unidades policiais circunscritas no interior e na região
metropolitana, deverão continuar nas respectivas unidades de apuração.
Art. 6º Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Superior de Polícia.
Art. 7º Publique-se, registre com encaminhamento da Resolução a todas às
Diretorias para difusão, observância e cumprimento da presente normatização.
Art. 8º Esta normatização entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO
ESTADO DE MATO GROSSO, em Cuiabá/MT, aos dez do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte (10/12/2020) - ATA Nº 025/2020/CSP-PJCMT, Expediente n. 360671/2020.
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