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Trata-se de consulta formulada pela DELESP/SP, em que encaminha questionamentos da Associção Brasileira dos 
Instrutores de Armamento e Tiro Credenciados pela Polícia Federal [ABIATCPF] sobre a atuação de monitores em escolas 
de formação.

A Portaria nº. 3.233/2012 – DG/DPF dispõe sobre a figura do monitor no ANEXO I, em que reconhece sua existência a 
partir da afirmação de que “os monitores serão de livre opção dos cursos de formação, desde que estas observem o 
desenvolvimento do conteúdo programático e a segurança dos alunos”. A inferência que se faz a partir da semântica da 
palavra --- já que monitorar significa vigiar --- em cotejo com a Portaria nº. 3.233/2012 – DG/DPF é que o monitor não 
exerce atividade de instrução nem tem responsabilidade pedagógica; ocupa mera posição coadjuvante em relação ao 
instrutor/professor. A função do monitor é auxiliar em logística --- e não quanto ao conteúdo e método de ensino --- o 
instrutor/professor.

Efetivamente, a Portaria nº. 3.233/2012 – DG/DPF não explicita quanto aos limites e abrangência de atuação dessas figuras. 
Porém, essa não é uma omissão ao acaso. É que o monitor é uma figura secundária nas atividades de ensino e/ou de curso de 
formação em segurança privada, tanto que sua nomeação dispensa formalidades e não é obrigatória. Monitor não ensina. 
Monitor auxilia limitadamente quem tem essa função. O monitor é apenas um apoio logístico ao professor credenciado 
dentro de sala de aula, contudo sem atribuição para exercer de maneira central atividade de ensino, justamente por ausência 
de requisito legal, qual seja, o credenciamento nos termos a Portaria nº. 33.284/2015 – CGCSP/DIREX.

Segundo o artigo 8ª da Portaria nº. 33.284/2015 – CGCSP/DIREX, o que habilita alguém a ministrar aula é o 
credenciamento formal junto à Polícia Federal: “o credenciamento, na forma do artigo anterior, habilitará o instrutor a 
ministrar a respectiva disciplina em qualquer empresa especializada de curso de formação de vigilantes”. Sem o 
credenciamento, é vedado executar qualquer atividade direta ou indireta de ensino ou de viés pedagógico em cursos de 
formação de segurança privada. Credenciar monitor não resolveria a questão, até porque o credenciamento pressupõe uma 
formação técnica e um conjunto de requisitos cumpridos --- credenciamento é para instrutor/professor.

Posto isso, em atenção aos questionamentos apresentados pela Associação Brasileira de Instrutores de Armamento de Tiro 
Credenciados pela Polícia Federal (ABIATCPF), a DELP/CGCSP entende que 1) não existe a possibilidade de 
credenciamento de monitor junto à DELESP ou CV, uma vez que o monitor é apenas uma figura de apoio logístico e o 
credenciamento é medida formal para habilitar professores que preencham todos os requisitos normativos, descritos nos 
incisos do artigo 5º da Portaria nº. 33.284/2015 – CGCSP/DIREX; 2) monitor não é professor, logo não pode ministrar 
nenhum tipo de aula ou atividade de ensino, teórica ou prática; 3) aula de manejo é aula prática e atividade de ensino, logo o 
monitor não tem permissão normativa para operar; 4) aula de tiro real no estande é atividade de ensino, logo é vedada sua 
condução e/ou orientação por monitor; 5) aplicação de prova pode englobar desde a elaboração da prova até o controle dos 
testes, o que foge ao escopo normativo da Portaria nº. 3.233/2012 – DG/DPF, o que implica na impossibilidade de monitor 
aplicar avaliação final.

(assinado eletronicamente)

ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ 

Delegada de Polícia Federal 

Chefe Substituta da DELP/CGCSP
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