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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP  POLÍCIA FEDERAL

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

Parecer nº 2697443/2017DELP/CGCSP/DIREX/PF

Processo nº: 08500.024698/201786

Interessado: DELESP/SP e Público Externo da Polícia Federal

 

1.  Considerando  o  excesso  de  questionamentos  oriundos  da Defensoria  Pública  da União  e  do  público
externo quanto  à possibilidade do  exercício da profissão de vigilante por  estrangeiros,  a DELP/CGCSP
entende  pertinente,  à  luz  dos  princípios  da  transparência,  da  eficiência,  da  legalidade  e  da  publicidade,
veicular na página oficial do Departamento de Polícia Federal o seguinte entendimento sobre o tema:
2.  É  vedado  o  exercício  da  profissão  de  vigilantes  a  estrangeiros,  exceto  aos  brasileiros  natos  ou
naturalizados, a partir do cotejo analítico do inciso I do artigo 155 da Portaria nº. 3.233/2012  DG/DPF
com  o  inciso  I  do  artigo  16  da  Lei  Ordinária  Federal  nº.  7.102/1983.  Eis  o  que  dizem  os  referidos
dispositivos:

Lei 7.102/1983

"Artigo  16.  Para  o  exercício  da  profissão,  o  vigilante  preencherá  os  seguintes  requisitos:  I    ser

brasileiro;".

Portaria nº. 3.233/2012  DG/DPF

"Artigo  155.  Para  o  exercício  da  profissão,  o  vigilante  deverá  preencher  os  seguintes  requisitos,

comprovados documentalmente: I  ser brasileiro, nato ou naturalizado;".

3.  Inexistem  informações  sobre  a  existência  de  decisão  judicial  que  tenha  declarado  a
inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Ordinária Federal nº. 7.102/1983, o qual permanece em pleno
vigor. Uma vez que os requisitos para o exercício da profissão de vigilante são objetivos e decorrem de
expressa  disposição  legal,  à  Polícia  Federal  resta  proceder  ao  registro  daqueles  que  os  preenchem  e
indeferir os registros dos que não preencherem as condições.
4. Assim, o usual argumento de não recepção constitucional se revela  insustentável administrativamente
se decorre simplesmente do entendimento jurídico de eventual causídico no interesse de seu representado.
Não existem dúvidas quanto à vigência e validade dos dispositivos legais porque a própria Lei Ordinária
Federal  7.102/1983,  mesmo  após  significativas  reformas  nos  anos  de  1994  e  1995  (Leis  Ordinárias
Federais nº 8.863/1994 e 9.017/1995), mantém a vedação ao estrangeiro. 
5. No mais, merece destacar que a Portaria nº. 3.233/2012DG/PF (disponível na página da Polícia Federal
www.pf.gov.br),  editada  e  publicada  muito  tempo  após  a  Lei  Ordinária  Federal  nº.  7.102/1983  e  à
Constituição  Federal  de  1988,  também  repete  a  exigência  da  condição  de  ser  brasileiro,  nato  ou
naturalizado, para o exercício da profissão vigilante. Nesse rumo de ideias, nenhuma Comissão de Vistoria
ou Delegacia de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal país agora pode autorizar matrícula
de estrangeiro solicitante de refúgio em Curso de Formação de Vigilante.
6.  Aliás,  se  acaso  algum Curso  de  Formação  de  Vigilante  matriculasse  estrangeiro  estaria  a  cometer
infração administrativa passível de autuação e aplicação de penalidade de multa, o que, obrigatoriamente,
ao final, levaria à não homologação do curso e ao não registro do estrangeiro.
7.  Por  oportuno,  vale  consignar  que  o  estrangeiro    refugiado  ou  não    não  cumpre  outro  requisito
essencial para o regular desempenho da profissão, qual seja, a idoneidade, uma vez que não conseguirá, no
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Brasil,  obter  certidões  criminais  que  atestem  essa  condição.  Não  bastasse,  dificilmente  o  estrangeiro
conseguirá  comprovar  a  escolaridade,  que  também  dependerá  de  reconhecimento  de  equivalência  pelo
Ministério da Educação (MEC).
8. Seja  como  for,  é  cediço alertar que existe uma  razão de  ser na vedação  legal,  a qual não  se deu por
arbirtrariedade  e/ou  promoção  de  segregação  ou  discriminação  negativa,  em  violação  a  direitos
fundamentais  defendidos  pela  Constituição  Federal.  A  segurança  privada  é  atividade  complementar  à
segurança pública, por sua vez ao encargo de órgãos oficiais policiais do Estado (artigo 144 da CF/1988).
9. No Brasil, a atividade de segurança privada, justamente pela sua natureza complementar e pelo fato de
viabilizar porte de arma funcional (inciso II do artigo 163 da Portaria nº. 3.233/2012  DG/DPF) e acesso a
treinamento  e outros produtos/acessórios  controlados,  é  controlada  e  fiscalizada pela Polícia Federal. O
exercício  da  profissão  de  vigilante  é  limitado  por  escolha  legislativa  feita  dentro  de  um  contexto  de
constitucionalidade amplo, uma vez que inexistem direitos absolutos e que o direito ao livre trabalho ou
ofício não prepondera sobre outros que, em cotejo e pontualmente, se  mostram de superior quilate, o que
permite concluir que a vedação, calcada em ponderação de valores, não viola o preceito fundamental da
dignidade da pessoa humana.
10. À consideração superior.

(assinado eletronicamente)
ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ

Delegada de Polícia Federal
Chefe Substituta da DELP/CGCSP  Em Exercício

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ, Delegado(a) de Polícia
Federal, em 26/05/2017, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autencidade deste documento pode ser conferida no site
hp://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2697443 e
o código CRC 27398E1E.
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