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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE CONTROLE DE ARMAS E PRODUTOS QUIMICOS - DELEAQ/DREX/SR/PF/SP
R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP,  São Paulo, SP, CEP 05038-090

 
  

Ofício nº 59/2017-DELEAQ/DREX/SR/PF/SP
São Paulo, 18 de julho de 2017

Assunto: Autorização excepcional para uso de salas de aplicação de avaliações de propriedade de Centros
de Formação de Vigilantes, Empresas de Segurança Privada, Escolas de Formação ou outras empresas e
instituições públicas 

Aos psicólogos credenciados pela Polícia Federal no Estado de São Paulo,

 

CONSIDERANDO a manifestação exarada pelo Conselho Regional de Psicologia no
Estado de São Paulo, na data de 02 de fevereiro de 2017, em resposta ao Ofício DEJUR-2123/16, do
Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de
São Paulo, que concluiu: “a atuação de psicólogas (os) credenciadas (os) à Polícia Federal dentro das
Escolas de Formação de Vigilantes será considerada vínculo, uma vez que a avaliação para o porte de
arma não pode ser realizada por psicólogas (os) em instituições públicas ou privadas, cujos agentes
tenham interesse (comercial, econômico, administrativo ou pessoal) no resultado da avaliação.”;

 
CONSIDERANDO os incisos II e VI do Art. 11 da Instrução Normativa nº 78/2014 -

DG/PF, que considera como hipóteses de descredenciamento a atuação em local não autorizado pela
Polícia Federal e infrigência das normas previstas no Código de Ética Profissional do Psicólogo; 
 

CONSIDERANDO o caráter excepcional de realização de atendimento em local diverso do
indicado por ocasião do credenciamento do psicólogo, que será autorizado mediante ato específico da
Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos no Estado de São Paulo, nos termos do §2º do art.
8º da Instrução Normativa nº 78/2014 – DG/PF; 
 

CONSIDERANDO o Despacho DARM/CGCSP/DIREX/PF 2177452 emitido pela Divisão
Nacional de Controle de Armas de Fogo – DARM/CGCSP/DIREX/PF, de 07 de abril de 2017, sob
processo 08500.314518/2016-74, em resposta à provocação realizada pela Associação Brasileira de
Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes – ABCFAV acerca do tratamento a ser dado aos
casos de psicólogos credenciados pela Polícia Federal que atuam junto às escolas de formação de
vigilantes; 
 

CONSIDERANDO o Despacho DARM/CGCSP/DIREX/PF 2059950 emitido pela Divisão
Nacional de Controle de Armas de Fogo – DARM/CGCSP/DIREX/PF, de 14 de abril de 2017, sob
processo 08500.317489/2016-01, em resposta à provocação realizada pelo Sindicato das Empresas de
Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo - SESVESP
acerca do tratamento a ser dado aos casos de psicólogos credenciados pela Polícia Federal que atuam junto
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às escolas de formação de vigilantes; 
 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFP nº 002/2009 do Conselho Federal de
Psicologia, que dá nova redação ao art. 5º da Resolução CFP º 018/2008, no qual, aos psicólogos
responsáveis pela avaliação psicológica, fica vedado estabelecer qualquer vínculo com os Centros de
Formação de Vigilantes, Empresas de Segurança Privada, Escolas de Formação ou outras empresas e
instituições públicas que possa gerar conflitos de interesse em relação aos serviços prestados; 
 

CONSIDERANDO o respeito aos princípios constitucionais previstos no art. 37 da
Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 aplicados à administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
 
1. Revogam-se todas as autorizações emitidas pela Delegacia de Controle de Armas e
Produtos Químicos no Estado de São Paulo para uso de salas de aplicação de avaliações de propriedade de
Centros de Formação de Vigilantes, Empresas de Segurança Privada, Escolas de Formação ou outras
empresas e instituições públicas até a data deste ofício concedidas aos psicólogos credenciados pela
Polícia Federal para emissão de laudos psicológicos de manuseio e porte de arma de fogo. 
 
2. As solicitações de autorização excepcional prevista no art. 8º da Instrução Normativa nº
78/2014, a partir da vigência deste ofício circular, deverão ser protocoladas diretamente na Delegacia de
Controle de Armas e Produtos Químicos da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de
São Paulo, ou nas unidades descentralizadas da Polícia Federal no litoral e no interior do Estado, com
antecedência mínima de 30 dias corridos da data pleiteada (art. 49 da Lei 9.784/99), instruídas com fotos
do ambiente e mobiliário. 
 
3. Verificado o caráter excepcional da autorização para realizar atendimento em local diverso,
não serão autorizados períodos semanais, mensais ou anuais, ou que firam a excepcionalidade prevista no
diploma legal, que será analisado pelo Chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos. 
 
4. Os Centros de Formação de Vigilantes, Empresas de Segurança Privada, Escolas de
Formação ou outras empresas e instituições públicas que, excepcionalmente, desejem utilizar seus espaços
para realização de avaliações psicológicas por profissional credenciado, deverão cumprir com as
exigências que constam na Instrução Normativa nº 78/2014 – DG/PF no tocante ao ambiente para
aplicação, mobiliário utilizado e restrição do número de candidatos em avaliações coletivas, não sendo
necessária autorização específica para o local. A adequabilidade do espaço será verificada por meio das
fotografias que instruirão as solicitações de autorização excepcional protocoladas pelos psicólogos
credenciados interessados. 
 
5. Considerar-se-á excepcional, em seu sentido semântico, situação não corriqueira, inusual,
incomum, que não é frequente, ou que não é rotineira.

 

FERNANDA GOLIN NOGUEIRA 
Delegada de Polícia Federal 

Classe Especial – Matrícula 10.208 
Chefe da DELEAQ/DREX/SR/DPF/SP

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA GOLIN NOGUEIRA, Delegado(a) de Polícia
Federal, em 18/07/2017, às 14:15, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3277236 e
o código CRC 3F6DF137.

Referência: Processo nº 08500.038323/2017-01 SEI nº 3277236

http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

