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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

Assunto: Essencialidade dos cursos de formação
Destino: ABCFAV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES
Processo: 08211.002516/2020-77
Interessado: ABCFAV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES
 
1. Trata-se de questionamento enviado à CGCSP pela ABCFAV a respeito da caracterização
dos cursos de formação e aperfeiçoamento de vigilantes como serviços essenciais no período da
quarentena do COVID-19.
2. Inicialmente, há que se consignar que causa estranheza a alegação de que vigilantes estão
desempregados, sem poder trabalhar pela impossibilidade de renovação de sua habilitação profissional.
Isso porque, conforme amplamente divulgado, desde a publicação no DOU da Portaria n.º 14327481/20,
foram prorrogados os prazos de validades das reciclagens de vigilantes, exames de saúde e exames
psicológicos, vencidos e vincendos a partir da data de 12/3/2020.
3. Superada essa observação inicial, voltando ao questionamento formulado pela ABCFAV
por intermédio do ofício n.º 250406/2020, esta Divisão informa que a CGCSP possui o entendimento de
que a decisão sobre a reabertura ou não dos cursos de formação, bem como o enquadramento deles
em sendo (ou não) serviços essenciais, é de competência dos respectivos entes federados, não tendo a
Polícia Federal atribuição para tanto. 
4. Frise-se que o posicionamento mencionado no item anterior foi adotado no
parecer 14973117, o qual foi aprovado no bojo dos autos do processo 08211.002515/2020-22. 
5. Encaminhe-se o presente despacho, por e-mail, ao consulente.
6. Cópia à Chefe da DICOF/CGCCSP/DIREX/PF para ciência.

(Assinado eletronicamente)
RODRIGO PERIN NARDI
Delegado de Polícia Federal

Classe Especial - Mat. 16.246
Chefe da DELP/CGCSP/DIREX/PF

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO PERIN NARDI, Delegado(a) de Polícia Federal,
em 09/06/2020, às 12:09, 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 14977008
e o código CRC 6408D9FE.
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