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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIVISÃO DE ESTUDOS, LEGISLAÇÃO E PARECERES - DELP/CGCSP/DIREX/PF
 

Assunto: Consulta Extrajudicial - Cursos de Reciclagem Noturnos pela madrugada
Destino: Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região e ABCFAV (Associação Brasileira de Cursos de
Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes)
Processo: 08385.001073/2019-71
Interessado: Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região
 
1. Cuida-se de consulta extrajudicial formalizada perante a DELESP/PR, em 22 de janeiro
de 2019, nos seguintes termos:

"[...] veio a conhecimento desta entidade sindical que as escolas
que realizam os cursos de formação e reciclagem de vigiantes
estariam realizando os referidos cursos durante o período noturno
das 19h ás 5h, ou seja, de forma extremamente exaustiva para os
trabalhadores. Sendo assim, gostaríamos de um posicionamento
deste Departamento a respeito da realização de curso no período
noturno. [...]"

2. Em manifestação, a DELESP do Paraná ponderou com bastante razoabilidade que "este
tipo de horário não pode ser autorizado, uma vez que é humanamente impossível, em condições normais,
que uma pessoa saia do trabalho no final da tarde fique em um curso das 19 horas da noite até às 5 da
manhã [e que] a própria percepção do que está sendo passado pelos professores seria muito afetada e os
alunos praticamente nada absorveriam depois da meia noite";
3. Sobre o mérito, convém registrar que, muito embora a Portaria nº. 3.233/2012 - DG/DPF
não preveja nenhuma vedação à realização de cursos no período noturno, ela dispõe explicitamente sobre
a política de segurança privada, a qual, por envolver a Administração Pública e as classes patronal e
laboral, deve observar a dignidade da pessoa humana (inciso I do §2º do artigo 1º) e buscar, como
objetivo, o efetivo aprimoramento técnico dos profissionais de segurança privada (inciso IV do §2º do
artigo 1º). De posse dessa noção, é dedutível que classes que adentrem madrugada afora fogem do
escopo da política de bem formar, orientar, instruir e reciclar vigilantes, dado o fato natural da
necessidade fisiológica de repouso de todo ser humano após um dia laboral;
4. Nesse rumo de ideias, não é exagero considerar que o direito do vigilante a um
"treinamento regular nos termos previstos na Portaria", consoante descrito no inciso IV do artigo 163 da
Portaria nº. 3.233/2012 - DG/DPF, engloba, por decorrência lógica, o acesso a classes em horários que
não ultrapassem as 22:50 (vinte e duas horas e cinquenta), justamente para favorecer o aprendizado e a
capacitação, inclusive porque o escopo é realmente proporcionar formação de qualidade ao vigilante
e não somente assegurar o cumprimento formal de um requisito normativo --- descrito nos §§6 e
7º do artigo 156 --- sem ganho prático algum para sua formação, extensão e reciclagem profissionais, com
alto potencial de dano ao funcionamento harmônico do segmento de segurança privada, no qual o
vigilante é personagem de destaque; 
5. Ainda que a oferta de ensino noturna regular seja uma garantia decorrente do dever do
Estado com educação escolar pública (inciso VI do artigo 4º da Lei nº. 9.394/1996 --- o que, no caso deste
expediente SEI, se pode mencionar analogicamente para o fim específico de reconhecer a validade do
ensino noturno inclusive para fins de curso de formação na área de segurança privada, ainda que o
curso de formação não tenha natureza de ensino médio e fundamental ---, é preciso velar pelo padrão de
qualidade do ensino noturno, o que invariavelmente depende de boas condições de estrutura, de
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organização, de professores aptos/credenciados e de distribuição do tempo. Não por acaso, aliás, o
exercício da atividade de curso de formação depende de autorização prévia da Polícia Federal
mediante o preenchimento de vários requisitos, como se dá em relação às instalações físicas
adequadas, considerando que exigem-se salas de aula com limitação de 45 (quarenta e cinco) alunos, em
regra, à luz do inciso III do artigo 74 da Portaria nº. 3.233/2012 - DG/DPF;
6. A despeito de o referido artigo 74 não abordar objetivamente sobre limites de horários
para realização de cursos, é incontroverso que o curso de formação, como atividade de segurança
privada, está adstrito à política de segurança privada descrita no §2º do artigo 1º da Portaria nº. 3.233/2012
- DG/DPF. Considerando que a educação em sentido amplo, consoante os princípios e fins da educação
nacional delineados no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o
trabalho e a garantia de um padrão de qualidade, é possível concluir que, ainda que o ensino noturno
possa ser uma solução diante de impedimento para frequentar salas de aula no período diurno, essa
possibilidade não pode colocar em segundo plano o efetivo aprimoramento técnico dos profissionais
de segurança privada, o que acontece se os cursos forem ministrados durante a madrugada;
7. No mais, embora a delimitação do horário noturno máximo seja passível de
divergência, o cotejo analítico das grades de faculdades privadas e públicas (ensino superior, portanto)
disponíveis na rede mundial de computadores revela que geralmente as aulas do período noturno finalizam
entre 22h e 22h50, sendo a maioria até 22h15. As grades de ensino superior podem servir como parâmetro,
especialmente em vista do controle bastante rigoroso que sofrem por parte do Ministério da
Educação (MEC). Assim, a DELP/CGCSP vislumbra como recomendável seguir o limite de horário
máximo para classes noturnas, pelos cursos de formação, de 22h50, sem espaço para aulas madrugada
afora;
8. Posto isso, encaminhe-se ao Exmo. Senhor Delegado Chefe da DELESP/PR para
ciência da resposta de mérito à consulta extrajudicial, com sugestão de remessa de cópia do despacho à
ABCFAV (Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes). 

(assinado eletronicamente)
ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ

Delegada de Polícia Federal
Matrícula 16.011 | Classe Especial
Chefe Substituta da DELP/CGCSP

Documento assinado eletronicamente por ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ, Delegado(a) de Polícia
Federal, em 05/02/2019, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9793089 e
o código CRC 87823676.
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