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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

DTVISÃO DE PROCESSOS AUTORÍZATTVOS DE SEGURANÇA PRIVADA. DPSPiCGCSP/DIREX/PF

Assunto: CertiÍicado de Escolaridade tra Nova Versâo GBSP

Destino: DICOF/CGCSP

Processo: 08211.0ü2098/2020-18

Interessado: ABCFhV - A§SOCIAÇÃO BRA§ILEIRA
APERI.ETÇOAMENTO DE VTGTLANTES

DOS CUR§O§ DE FORMAÇÁO E

1. Trata-se de solicitação da ABCFAV para que seja aceita uma declaraçâo de escolaridade
redigida de proprio punho para alunos que já concluíram o curso de formação.

2. Com a implantação da nova versão do GESP 25.0, passaram a ser digitalizados os
documentos dos aluros frequentadores dos cursos de fonnação, extensão ou reciclagem.

3. Tendo sido implementada neste momento a informatiz-açào dos documentos destes
processos, nenhum aluno que concluiu a formação no passado possui ainda em seu eadastro o arquivo do
comprovante de escolaridade. Assim, no próximo curso que frequentar já no novo modelo, devido à falta
deste documento no cadastro, o sistema solicitará a suÍr apresentação, pois interpretará o fato como um
documento faltante-

4. Diante deste quadro, analisando o pedido da ABCFÁV e a legislação vigente, entendo qus a
demanda faz sentido por duas razões: I - a apresentação de certificado de escolaridade não é requisito para
a frequência a outro curso além da formação, e:2 -hárealmente uma dificuldade operacional em solicitar
de alunos que já concluíram o curso de formação no passado a reapresentação do certificado de
escolaridade, já que não esta no ro1 de documentos neçessários e isto pode causar confusão e atrasos nos
Çronogramâs de reciclagem das empresas e dos cursos, ftazendo, ao final, prejuízo parâ o próprio
vigilante.

5. Assim, entendo que é possível a substituição do comprovante de escolaridade por uma mera
declaração do vigilante nos easos em que não se tratar de formação, ressalvando ainda o a possibilidade
da DELESP ou C[ como medida de fiscalização, solicitar a apresentação destes documentos nos casos
em que entender necessiário.

6. Desta forma o campo para a juntada do documento permanece ainda disponível para os
casos em que o vigilante queira apresentar o comprovante para afualizaçào de cadastro, pâÉ os casos de
fonnação e paÍa os casos em que a DELESP ou CV repute necessário, sendo obrigatório, como regra
geral, somente nos casos de cursos de formação de vigilantes.

7. Tratando o caso de assunto que não se refere someÍlte à seara desta divisão, submeto o
presente primeiro à avaliação da DICOF e posteriorrrente sugiro o encamiúamento ao sr. Coordenador-
Geral de Controle de Serviços e Produtos.

GUILH§,RME LOPE§ MADDÀRENA
Delegado de Polícia Federal

Chefe da DP SP/CGC SP/DIREX/PF
Classe Especial I Matricula:9.414

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME LOPES MADDARENA, Chefe de Divisão, em
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LL/O1|âOZA, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, § 1e, do
Decreto nq 8.539, de I de outubro de 2015.

ElffiE A autenücidade deste documento pode ser conferida no site

ffi ffi #Npl&i-dpJgov.brlsei/controladpr-externo.p-ftp-]
ffiffi acao=documento conferir&id-orgao-acesso externo=o, informando o código verificador t464g4Íl

ffiil$ffiH? e o código cRC B0AeA4c5.
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ILUSTRÍS§IMO SEFIHOR GUILHERME LOTES MÁDDÁRENA.CI{EFE DA DTWSÃODE PROCE§SOS
AUTORTZÀTTVOS DE SEGURÂNÇÀ PRTVADA DA COORDENÂÇÃO GERAL
DPSP/CGCSP/DIREX/PF.

Ofício ABCFÂV g&2329ü4n02$

Ref.: Certifrcade de Eseolsridade na Nava Yenão ÇESP

Iluskíssimo Senhor,

A ABCFAV - ASSOCTAÇÃO rruSrr,EIRA DE CTTRSOS DE rORMAÇÃO E
ÂPERFEIÇOAMENTO DE YIGILANTES, sociedade civil sem fms lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) sob o no
26.988.78210001-02,comsedeàRuaBernardinoFanganiello,69l,BairroCasaVerde,telefone (ll)34160720,Cep
02512-000, São Paulo - SP, destinada à coordenação, defesa e represÊúâção da categoria econômica das empresas
de cursos de formação em todo o território nasional, poÍ seu presidente, cumprindo obrigação constitucional e
estatutária, dirige-se a Vossa Seúoria para expor e requerer o que segue:

A entidade é a legítima representante das empresas regularnneate habilitadas peto
Departamento de Polícia Federal pma ministrar cursos de formação e reciclagem de vigilamtes em âmbito Nacional.

Com a implantaçâo da nova versão do GESP 25.0, foi estabelecida a obrigatoriedade da
inserçâo do certificado de escolaridade no sistema, porém, alguns alunos de reciclagem realizaram cursos há muitos
anos e certamente poderão ter dificuldades em localizar o documento por motivo de mudança de endereço, mudança
de Município e ou Estado.

Diante do exposto, vimos solicitar que seja aceita uma declaração de escolaridade
redigida de próprio pu:rho para alunos que já concluÍram o curso de formação e na oportunidade fora apresentado
como documento comprobatório de certificado de escolaridade, modeío er/, qnexo.

Estamos inteiramente à disposiçâo de Vossa Senhoria para o agendamento de reunião
(Microsoft Teams, Zoom ou telefone) para a discussâo do assunto em referência e ateudimento aos interesses múüms.

Limitados ao exposto, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

São Paulo,29 de abril de 2020
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RICÁRDO TÁDEU CORREÀ

ABCFAV - Associação Brasileira de Cursos de Formaçâo e Aperfeiçoamento de Vigilantes
Rua Bemardino Fanganiello, ô9í - CEP 025í 2-000 - São Paulo - SP - Brasil

Fone: + 55 {íl} 34'tô-0720


