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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

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

Assunto: Consulta Extrajudicial - DELESP/SP - Junção de Alunos de Turmas Diversas 
Destino: DELESP/SP
Processo: 08211.000549/2019-49
Interessado: DELESP/SP
 
1. Ciente do e-mail de consulta extrajudicial 9786485, atribuído a esta servidora pela chefia
da DELP/CGCSP em 29 de janeiro de 2019;
2. Trata-se de consulta oriunda da DELESP de São Paulo, reencaminhada pela
DICOF/CGCSP a esta divisão, nos seguintes termos:

"Consulto sobre a possibilidade de acaso o número máximo de alunos seja observado, respeitando-se

o quantitativo de horas/aula, É PERMITIDO aos Centros de Formação, REUNIR em uma mesma

sala de aula, ALUNOS DE TURMAS DIVERSAS (inclusive de cursos diferentes) QUANDO O

CONTEÚDO da aula a ser ministrado for idêntico (como por exemplo nas UNIDADES 1 da Matéria

RADB dos Cursos de RECICLAGEM). Acaso vislumbre a possibilidade SOLICITO a expedição de

PARECER normativo acerca do tema."

3. Em consulta à Portaria 3.233/2012 - DG/DPF, verifica-se que inexiste restrição normativa
nesse sentido, isto é, que proíba a junção, respeitadas as determinações da alínea e do inciso III do
artigo 74 e inciso VI do artigo 79, de turmas diversas, inclusive de cursos diferentes. Assim, se o
conteúdo da aula for o mesmo, é possível realizar a junção para fins de otimização de tempo, custos e
interesses, desde que observados os limites normativos de quantitativo de alunos por sala e a quantidade
de horas-aula pertinente de cada curso;
4. Considerando que a dúvida é oriunda da DELESP/SP, a despeito de a consulta ter sido
encaminhada pela DICOF/CGCSP, determino o envio da resposta diretamente à chefia daquela
delegacia, com envio simultâneo, para mera ciência, à DICOF.

(assinado eletronicamente)
ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ

Delegada de Polícia Federal
Classe Especial/Matrícula 16.011

Chefe Substituta da DELP/CGCSP/DIREX

Documento assinado eletronicamente por ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ, Delegado(a) de Polícia
Federal, em 04/02/2019, às 17:07, 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 9786646 e
o código CRC C884107C.
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