ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA

RESOLUÇÃO N°0 13/2014/CSPJC-MT

Institui no rma s e p ro cedi mento s
para o regi st ro d e oco rrência s
poli ciais.

O CONSELHO S UPERIOR DE PO LÍCIA JUDICIÁRIA
CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSS O, consid erando a co mp et ência de elaborar
at os nor mat ivos pert inent es ao ser viço polic ial civ il do Est ado, na for ma dos I ncisos
I, III e IX do art igo 15 da Le i Co mp le ment ar nº 407, de 30 de ju nho de 2010.
CONSIDERANDO a necess idad e de est abelecer nor mas e
proced iment os refer ent es ao reg ist ro de ocorrências po licia is;
CONSIDERANDO qu e a Po lícia Ju d iciár ia Civ il imp lant ou o
S ist ema d e Reg ist ro de Ocorrências Po liciais (SROP), para os Bo let ins de Ocorrência
(BO);
CONSIDERANDO qu e a Po lícia Jud ic iár ia Civ il necess it a
mant er base d e co nheciment o sobre cr imina lidad e, visando su bsid iar a t omad a de
decisões em ações operacio nais e gerencia is;
CONSIDERANDO a imp lant ação das reg iões e áreas
int egradas d e segurança pú blica (RISP -AISP), que demanda a est rat ificação de
in for mações cr iminais med iant e est at íst icas, georreferenciament o e análise cr iminal;
CONSIDERANDO event ual ind ispo nib ilidade do sist ema d e
Reg ist ro de Ocorrências Po licia is (SROP) decorrent e de caso fort u it o ou força maior ;
CONSIDERANDO a necessidad e de pr imar p elo imed iat o
at end iment o ao cid adão no que t ange ao reg ist ro de ocorrência;
R E S O L V E:
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Art. 1º – O reg ist ro de Bo let im de Ocorrência no âmb it o da
Políc ia Jud iciár ia Civ il do Est ado de Mat o Grosso será realizado ut ilizando o Sist ema
de Reg ist ro de Ocorrência Po lic ias (SROP), mesmo que do fat o t enha decorr ido
pr isão em flagrant e ou se t rat ar de represent ação, requer iment o ou requisição.
§1º - E m havendo ind isponib ilidad e do SROP, o Bo let im d e
Ocorrência (BO) d everá ser reg ist rado em processo off -line e t ranscr it o no sist ema
elet rônico t ão logo seja rest abelecido o seu fu ncio nament o, oport unid ade em que se
fará co nst ar em campo apropr iado ou no hist ór ico o nú mero do BO of f - line, objet o
da t ranscr ição.
§2º - O BO of f -line deverá ser anot ado em livro própr io, no
qual const ará:
a) nú mero seq uencia l de ordem/ ano;
b) dat a do reg ist ro;
c) nat ureza do fat o;
d) vít ima;
e) no me do servidor responsável pelo reg ist ro da ocorrência;
f) mot ivo pelo qual o BO não fo i reg ist rad o no SROP;
g) dat a de t ranscr ição no SROP ;
§3º - Após a inclu são no sist ema, o BO off -line será arqu ivado
em p ast a própria sob a responsab ilidad e d o chefe de cart ório da Unidade, est ando tal
proced iment o su jeit o a correição.
§4º - Ent ende-se por BO of f -line o regist ro de Bo let im d e
Ocorrência rea lizado ut ilizando microcomput ador co m so ft ware de ed it oração de
t ext o, confor me modelo const ant e do ANEXO I.
Art. 2º – As Deleg acias d e Po líc ia q ue não possuem inst alado
o SROP deverão confeccio nar os Bo let ins de Ocorrência em processo de BO of f-line,
obedecendo os cr it ér ios adot ados no art ig o ant er ior.
§1º - A Delegacia de Po lícia encaminhar á cópias dos Bo let ins
de Ocorrência à r esp ect iva Deleg acia Reg io nal no 1º d ia út il do mês su bseq uent e,
para fins de lançament o no SROP.
§2º - A Deleg acia Reg io nal, após t ranscrever os Bolet ins de
Ocorrência no SROP, infor mar á a deleg acia d e origem a d at a da t ranscr ição, para
at end iment o do it em “g ”, do parágrafo 2º do art igo ant er ior.
Art. 3º - Toda Delegacia de Po líc ia possu i a obr ig at oried ad e
de reg ist rar Bolet ins de Ocorrência P olic iais, ind epend ent e de ser a unid ade
co mpet ent e para apuração dos fat os not iciados.
Pa rá gra fo úni co - A Un idad e Po lic ial q u e não for co mpet ent e
para a ap uração dos fat os, deve proceder imed iat ament e o encaminhament o elet rônico
do BO, via sist ema S ROP, ou fis icament e na inv iabilid ade dest e, à Delegacia d e
Políc ia co mp et ent e.
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Art. 4º - As Deleg acias de Po líc ia que possuem inst alado o
SROP dever ão realizar d iar iament e o recebiment o no sist ema dos Bo let ins de
Ocorrência r eg ist rados por out ras Unid ades e encaminhados elet ronicament e.
§1º - Ao receber o BO elet rônico a Delegacia de Po lícia
procederá ao aceit e elet rônico do document o ou o rest it u ir á à or igem se a apur ação
do fat o não for de sua co mpet ência, oport unidad e em qu e infor mará em campo
próprio o mot ivo da rest it u ição.
§2º - A responsab ilidad e pelo aceit e ou rest it u ição do BO
elet rônico é do encarregado pelo cart ório cent ral, so b a sup er visão imed iat a d o
Deleg ado de Polícia t it u lar da u nid ade.
Art. 5º - As ocorrências reg ist rad as no SROP provenient es de
out ras Inst it u ições deverão ser recebid as elet ronicament e pela Delegacia d e Po lícia
no at o de sua apresent ação.
§ 1º - Havendo pessoas co nduzid as e/ou objet os apreend idos
poderá ser realizado o recebiment o em via impr essa, não deso br igando o recebimen to
elet rônico da ocorrência ju nt o ao SROP.
§ 2º - As ocorrências não reg ist radas no SROP deverão ser
feit as pela Po lícia Jud iciár ia Civ il in depend ent e da apresent ação de qualq u er
docu ment o referent e aos fat os.
Art. 6º - Quando do receb iment o elet rônico da Ocorrência
Polic ial r eg ist rada por out ra Inst it u ição, a Polícia Jud ic iár ia Civ il (P JC), se
necessár io, ed it ará o docu ment o com d ados relevant es ao fat o, passando o BO
recebido a co mpor a base d e dados da PJC, ficando preser vada a versão encamin hada
pela I nst it u ição de orig em.
Art. 7º - Após o reg ist ro pela Po líc ia Ju d iciár ia Civ il, o BO
poderá ser co mp lement ado quando so lic it ado pelo co mu nicant e ou vít ima, desde q ue
fiqu e demo nst rado t rat ar-se de in for mações que int eressem ao esclareciment o dos
fat os.
§ 1º - As co mp lement ações no BO so ment e serão realizadas
na u nidad e da c ir cu nscr ição de apuração dos fat os (unidad e dest ino) ou na u nid ade
polic ial qu e o regist rou preliminar ment e, se aind a não t iver s ido encaminhado.
§ 2º - No ato de co mp lement ação do BO deverá ser in for mado
no campo “provid ênc ias” o mot ivo da alt eração.
§ 3º - O BO co mp le ment ado deverá ser impresso e ju nt ado ao
BO or ig ina l, se a est e já t enha sido dado algu m encaminha ment o fís ico no âmb it o da
Deleg acia de Po líc ia.
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Art. 8º - Quando hou ver ma is de u ma vít ima envo lv id a no
fat o, elas devem ser inser id as no mesmo Bolet im de Ocorrência, ind ependent e da
co mu nicação ocorrer em dat a d ist int a.
Art. 9º - A segu nd a via do Bo let im de Ocorrência poderá ser
expressament e requ er ida à Aut or idad e Po licia l em qu alquer Delegacia d e Po líc ia, q ue
providenciará a sua emissão/ impressão, independ ent e de ser a u nidade que r ealizou o
reg ist ro.
Art. 10 – Os Bo let ins de Ocorrência reg ist rados ser ão
d ist r ibu ídos d iar ia ment e pelo Cart ório Cent ral d a Deleg acia d e Po lícia.
Art. 11 – No reg ist ro do Bolet im de Ocorrência deverá ser
obser vado r igorosament e o correto preenchiment o dos campos que o co mpõe, sendo
proibid a a inclu são de dados em campos inapropr iados.
Art. 12 – A present e Reso lu ção t ambém se ap lica aos
reg ist ros de ocorrência decorrent es de roubos e furt os de veícu lo s aut omotores e aos
delit os de t rânsit o naqu ilo qu e couber, respeit adas suas esp ecificid ades.
Art. 13 – Fica inst it u ído no âmb it o da Políc ia Ju d iciár ia Civ i l
o Livro de Reg ist ro de Ocorrências Of f -Line.
Art. 14 – Est a Reso lução ent ra em vigor na dat a de sua
pub licação.

CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO
ESTADO DE MATO GROSSO, em Cuiabá, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e
quatorze.

ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA
Delegado Geral
Presidente do CSPJC/MT
TERESINHA FÁTIMA JORDÃO DA SILVA
Delegada Geral Adjunta
Conselheira do CSPJC/MT
LUIZ FERNANDO DA COSTA
Corregedor Geral
Conselheiro do CSPJC/MT
MILTON TEIXEIRA FILHO
Diretor da Acadepol
Conselheiro do CSPJC/MT
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ROMEL LUIZ DOS SANTOS
Diretor de Atividades Especiais
Conselheiro do CSPJC/MT
DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE
Diretor Metropolitano em Substituição
Conselheiro do CSPJC/MT
ALDO SILVA DA COSTA
Diretor do Interior
Conselheiro do CSPJC/MT
PEDRO MARCOS MANZAN
Diretor de Execução Estratégica em Substituição
Conselheiro do CSPJC/MT
MARCELO FELISBINO MARTINS
Diretor de Inteligência
Conselheiro do CSPJC/MT
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ANEXO “I”
MODELO DE BO OFF-L INE PARA REGISTRO DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA A SER REALIZADO UTILIZANDO MICROCOMPUTADOR
COM SOFTWARE DE EDITORAÇÃO DE TEXTO
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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

B.O. Nº
Data da Comunicação:

Hora Comunicação:

Elaborado por:
Data do Fato:

Hora do Fato:

NATUREZA DA OCORRÊNCIA
Natureza da Ocorrência:
Local da Ocorrência:
Material da Ocorrência:

Meio Empregado:
Endereço da Ocorrência:

Motivação:
Bairro:

Material da Ocorrência:
Cidade/UF:
Fone:

LOCAL
LOCAL DO
DO FATO
FATO
Tipo do Local do fato:

Endereço:

Material Vinculado ao Local do Fato:

COMUNICANTE
Nome:
Nome Social:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Nacionalidade:
e-mail
Sexo:
Nascimento:
Estado Civil:
Endereço:
Telefones:
Local de Trabalho:
RG:
CPF:
Título de Eleitor:
CNH:
Reservista:

Naturalidade:
Profissão:

VÍTIMA (s) / DELITO
Nome:
Nome Social:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Nacionalidade:
E-mail
Sexo:
Nascimento:
Estado Civil:
Endereço:
Telefones:
Local de Trabalho:
RG:
CPF:
Título de Eleitor:
CNH:
Reservista:
Material da Vítima:

Naturalidade:
Profissão:

SUSPEITO (s)
Nome:
Nome Social:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Nacionalidade:
e-mail
Sexo:
Nascimento:
Estado Civil:
Endereço:
Telefones:
Local de Trabalho:
RG:
CPF:
Título de Eleitor:
CNH:
Reservista:

Naturalidade:
Profissão:

NARRATIVA DO FATO

TESTEMUNHA
Nome:
Nome Social:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Nacionalidade:
e-mail
Sexo:
Nascimento:
Estado Civil:
Endereço:
Telefones:
Local de Trabalho:
RG:
CPF:
Título de Eleitor:
CNH:
Reservista:

Naturalidade:
Profissão:

TESTEMUNHA
Nome:
Nome Social:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Nacionalidade:
e-mail
Sexo:
Nascimento:
Estado Civil:
Endereço:
Telefones:
Local de Trabalho:
RG:
CPF:
Título de Eleitor:
CNH:
Reservista:

Naturalidade:
Profissão:

COMUNICANTE:

RESPONSÁVEL:
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