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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
DREX - DELEGACIA DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA

 
OFÍCIO Nº 27/2019/DELESP/DREX/SR/PF/SP

São Paulo/SP, 21 de janeiro de 2019.

 

Assunto: O�cio- circular de ORIENTAÇÃO

Referência: ORIENTAÇÃO aos Centros de Formação de Vigilantes

 

Após quase dois anos de constantes fiscalizações aos Centros de Formação da
circunscrição desta DELESP/DREX/SR/PF/SP durante a execução da Operação Controle, bem assim, em
razão do aprimoramento da análise dos dossiês das Turmas para Homologação, em virtude da verificação
de FALHAS e INCONSISTÊNCIAS insanáveis e insuperáveis, é o presente para ORIENTAR, de forma
COGENTE, o seguinte (esclarecendo que o presente SUBSTITUI INTEGRALMENTE porque nele con�do, as
determinações do O�cio 10001/2016-NO/DELESP/DREX/SR/PF/SP e 10046/20169-
DELESP/DREX/SR/PF/SP):

1 - Os requerimentos de Homologação de Turmas deverão ser apresentados em duas vias
(para recibo), fazendo referência ao número de controle do processo no GESP, ao número iden�ficador
da turma, e contendo a relação completa dos alunos que concluíram o curso (por ordem alfabé�ca
exatamente como constar no GESP), bem como CONTENDO TODAS AS OBSERVAÇÕES/EXPLICAÇÕES
sobre eventuais alunos excedentes/alunos de reposição de aulas que foram incluídos em tal turma em
virtude de desligamento/não conclusão em turma anterior (deve ser informado de forma CLARA e
PRECISA, pelo Centro de Formação, a REAL situação dos alunos – respeitando-se SEMPRE a capacidade
máxima de alunos em sala de aula, exatamente conforme dispõe a norma – 45 regulares e 15
excedentes);

2 - A documentação das turmas (caixas/pastas), que instruem os requerimentos de
homologação de turmas, DEVE ser da seguinte forma organizada:

a) Nos casos de Turmas de Formação de Vigilantes, em uma das caixas deverá conter os
prontuários dos alunos e em outra caixa as Carteiras de Trabalho-CTPS e Cer�ficados de Formação,
portanto, serão DUAS caixas sempre que se tratar de turma de formação;

b) Nas demais turmas, de Extensão ou Reciclagem, os prontuários deverão ser organizados
em apenas uma caixa, ainda que para alguns dos alunos também sejam encaminhadas CTPSs;

c) Os prontuários dos alunos DEVERÃO estar organizados POR ORDEM ALFABÉTICA
(conforme a relação GESP), devidamente grampeados, com os documentos organizados nesta sequência:
– Carteira de Iden�dade, CPF, Título de Eleitor, Reservista (se do sexo masculino) (admi�das cópias
simples CONFERIDAS e ATESTADAS pelo Centro de Formação), Comprovante de Residência (que acaso
esteja em nome de terceira pessoa deverá ser acompanhado de DECLARAÇÃO de próprio punho do
ALUNO acerca da veracidade do endereço); Histórico Escolar comprovando no mínimo ter concluído a 4ª
série do ensino fundamental (para Formação de Vigilante exclusivamente); Quitação Eleitoral; Cer�ficado
de Formação/Extensão Antecedente (se for o caso), Laudo Médico (válido por 90 dias), Laudo Psicológico
(válido por 1 ano); Atestados de Antecedentes Criminais; Cer�dões Criminal de Execução da Jus�ça
Estadual, do DEECRIM, de Distribuição da Jus�ça Estadual, da Jus�ça Federal, da Jus�ça Militar da União e
da Jus�ça Militar Estadual, e TODAS as provas/avaliações;
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d) As provas deverão estar DATADAS e assinadas pelo instrutor responsável pela aplicação,
acompanhadas de carimbo de iden�ficação do instrutor no qual conste seu CPF (para agilizar a
verificação no GESP) e assinadas pelo aluno, cumprindo OBSERVAR que eventuais rasuras e/ou
inconsistências DEVEM ser esclarecidas PELOS INSTRUTORES porque eles SÃO OS RESPONSÁVEIS, tanto
pela aplicação, como pela correção (observa-se que os instrutores devem ser instados pelos Centros de
Formação a se responsabilizarem pelo CORRETO preenchimento dos campos NOME, DATA e
ASSINATURA do aluno);

e) Os Cer�ficados, para homologação/chancela, também constarão da caixa de
prontuário/dossiê, separados dos documentos dos alunos e também organizados em ordem alfabé�ca
(conforme o GESP);

3 - Quanto às provas e sua respec�va formatação mister que CADA prova tenha em seu
cabeçalho a correta iden�ficação da disciplina, u�lizando-se do NOME OFICIAL da disciplina, nos termos
do previsto nos Anexos da Portaria 3.233/2012-DG/PF, bem como os Centros de Formação DEVERÃO
observar atentamente o credenciamento necessário de cada instrutor para cada disciplina (tal situação
é fiscalizada automa�camente pelo GESP), portanto:

a) Nos Cursos de Formação de Vigilante serão aplicadas 15 provas, nos de Reciclagem de
Vigilantes 3 avaliações, nos Cursos de Extensão em Transporte de Valores e Extensão em Escolta Armada,
serão 4 provas, e nas respec�vas Reciclagens 3 avaliações, na Extensão em Segurança Pessoal Privada
serão 5 provas, e na Reciclagem 4 avaliações, nas Extensões em Equipamentos Não Letais I e II, será
apenas 1 prova, contemplando as DUAS disciplinas respec�vas, na Extensão em Segurança para Grandes
Eventos serão aplicadas 5 avaliações;

b) É possível que as provas teóricas sejam aplicadas e apresentadas em forma de gabarito
(na qual conste apenas a resposta do aluno), entretanto, para cada turma, além dos gabaritos de cada
aluno devidamente corrigidos e assinados pelos alunos e pelo instrutor, o Centro de Formação DEVERÁ
encaminhar o respec�vo “espelho” da prova na qual conste as perguntas e as respostas consideradas
corretas;

c) Mister observar que as avaliações das disciplinas prá�cas (Educação Física, Defesa
Pessoal e Armamento e Tiro) e das disciplinas de Primeiros Socorros e Prevenção e Combate a Incêndios
NÃO SÃO TEÓRICAS, mas o instrutor DEVE avaliar os alunos e registrar tal avaliação que será
encaminhada com o prontuário dos alunos compondo o jogo de provas.

Ressalte-se novamente, OS INSTRUTORES DEVEM anotar nas avaliações/provas TODAS
AS OBSERVAÇÕES/RESSALVAS acaso eventualmente iden�fiquem que houve algum erro no
preenchimento pelo ALUNO da data, sendo os instrutores responsáveis (INCLUSIVE CRIMINALMENTE),
portanto, pela VERACIDADE das informações con�das nas avaliações/provas, entretanto não eximindo
o Centro de Formação de suas obrigações.

Ainda, frise-se que INDEPENDENTEMENTE do modelo de prova/avaliação a ser adotado a
RESPONSABILIDADE pelo conteúdo e correção, e consequentemente pelo lançamento final de
CRITÉRIO como APROVADO/REPROVADO é do INSTRUTOR, que deverá zelar para que NAS
AVALIAÇÕES/PROVAS constem todas as observações necessárias acaso se depare com qualquer rasura.

4 - Outrossim, a fim de ser possível VERIFICAR E CONFERIR a correta aplicação da GRADE
CURRICULAR, da CARGA HORÁRIA e da FREQUÊNCIA é essencial que os Centros de Formação apresentem
EM UM ÚNICO DOCUMENTO as relações de presença/controles de frequência dos alunos, contendo em
seu cabeçalho as seguintes informações: TIPO de Curso (Formação, Reciclagem, Extensão, etc.); Número
da TURMA do controle do GESP; DATA e HORÁRIO da aula (com horário de início e término –
registrando-se eventual intervalo, se houver); NOME DA DISCIPLINA nos exatos termos da legislação
(Anexo I da Portaria 3.233/2012, alterado pela Portaria nº 3.258/2013-DG/PF); AULA a que se refere nos
exatos termos da Grade Curricular dos Anexos da Portaria 3.233/2012, alterado pela Portaria nº
3.258/2013-DG/PF (por exemplo, no Curso de Formação de  Vigilantes, na disciplina de NOÇÕES DE
SEGURANÇA PRIVADA, são previstas 8h/aula, divididas em  4 aulas, e portanto, quando o instrutor for
lecionar o conteúdo referente a aula 3 - iden�ficar direitos e deveres do vigilante, processo de apuração
de suas condutas e infrações administra�vas que pode vir a pra�car em nome da empresa - deverá
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constar como AULA 3); CONTEÚDO DA AULA (com a descrição dos assuntos abordados, a fim de se
verificar a correspondência entre a aula efe�vamente ministrada e o quanto previsto na legislação);
NOME e CPF do INSTRUTOR da disciplina que está ministrando a respec�va aula (QUE SERÁ O
RESPONSÁVEL pela correção e veracidade dos lançamentos em tal documento, inclusive criminalmente)
e sua respec�va assinatura, além de assinatura/visto dos alunos presentes.

Observe-se, desta feita, a possibilidade de confecção de UM DOCUMENTO por aula (esta
entendida como àquela descrita em unidades/aulas nos Anexos da Portaria 3.233/2012-DG/PF), ou
ainda, acaso sejam ministradas, por exemplo, várias aulas de uma mesma disciplina em um único dia,
que estas aulas sejam compiladas em DOCUMENTO ÚNICO que contenha a subdivisão das aulas
durante o dia (ou seja, é obrigatório descrever a cada aula, o horário de início e término, ainda que
sucessivas, separando-se seu conteúdo) apenas reunindo, neste caso do exemplo, o controle de
frequência dos alunos.

5 - Tendo em vista tratar-se de PROCESSO HOMOLOGATÓRIO e, portanto, ao qual não se
aplica o ar�go 200 da Portaria 3.233/2012-DG/PF, em caso falhas na apresentação da documentação
passíveis de correção, e/ou em caso de dúvidas passíveis de explicação, a TURMA será completamente
devolvida ao Centro de Formação, com no�ficação para complementar/corrigir/prestar esclarecimentos
acerca da documentação/informação faltante com a exata devolução prazo para reapresentação
considerando a data na qual apresentada a turma, após tal prazo, caberá autuação pela não observância
do prazo ou pela apresentação incompleta/equívoca da documentação conforme o caso.

6 - Caso o Centro de Formação encontre dificuldade para inclusão de aluno em Turma
(geralmente porque a Formação de tal aluno é an�ga e não está atualizada no GESP) deverá encaminhar
por email (reg.delesp.sp@dpf.gov.br) o “print” da tela que impede a inclusão do aluno (mantendo a
turma em rascunho) acompanhado de cópias autên�cas dos documentos pessoais do aluno (RG, CPF,
Comprov. Residência e Cer�ficado) para correção por esta DELESP/SP sempre que possível quando
somente couber a esta unidade a correção, na mesma data (observando-se que acaso a
re�ficação/inclusão/a�vação dependa de outra unidade o Centro de Formação será AVISADO para
aguardar a efe�vação da inclusão antes de incluir o aluno na turma porque os prazos de correções são
variados).

7 - Acaso os Centros de Formação tenham dificuldade de interpretar CERTIDÕES Criminais
(apenas naqueles casos de falta de clareza das cer�dões), é possível o envio de consulta a esta delegacia
por email (reg.delesp.sp@dpf.gov.br) contendo digitalização da cer�dão duvidosa que esta DELESP/SP se
manifestará em até 2 dias úteis sobre a possibilidade de matrícula.

8 - Outrossim, considerando o tempo necessário para aplicação de Testes Psicológicos e
Entrevista, observado que tais a�vidades não mais estão sendo desenvolvidas nos Centros de Formação,
e que portanto, além do tempo para aplicação há também necessário deslocamento dos alunos, RESTOU
IDENTIFICADA a IMPOSSIBLIDADE MATERIAL de REALIZAÇÃO do exame psicológico e INÍCIO das aulas NO
MESMO DIA, esta DELESP/DREX/SR/PF/SP não homologará TURMAS nas quais a realização do exame
psicológico coincida com o primeiro dia de aula, devendo a DATA do TESTE e de EXPEDIÇÃO do LAUDO
ser ANTERIOR a data de início da TURMA OBRIGATORIAMENTE.

Desta feita, como tal adaptação é bastante simples e de fácil implementação, uma vez se
trata apenas de MELHOR explicitação do quanto já determinado anteriormente, os Cursos de Formação
terão PRAZO ATÉ 1º/02/2019 para adequarem seus procedimentos a tais termos sob pena de serem
autuados por dificultar a fiscalização e/ou deixar de aplicar a grade curricular, ou promover a avaliação
final de candidato sem comprovação de frequência, conforme o caso e a falta.

 

BRUNA RODRIGUES MENK
Delegada de Polícia Federal

Classe Especial - Matrícula 15.297
Chefe da DELESP/DREX/SR/DPF/SP

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por BRUNA RODRIGUES MENK, Delegado(a) de Polícia
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Federal, em 21/01/2019, às 06:49, 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 9614120 e
o código CRC 3EDD3697.

 
 
 

 R. Hugo D'Antola, 95 - 6º andar - Lapa de Baixo, - Bairro Lapa de Baixo 
CEP 05038-090 São Paulo SP Telefone: (11) 35385457 

Referência: Processo nº 08512.000084/2019-31 SEI nº 9614120

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

