
Ofício nº 056/2020 – SINPOFESC 

 

Florianópolis, 11 de novembro de 2020 

 

 

Ao Senhor 

LUÍS ANTÔNIO DE ARAÚJO BOUDENS 

Presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais 

Brasília/DF 

 

Assunto: Encaminha sugestões - Ofício Circular nº 54/2020/DGP/PF  

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Diante do pedido de encaminhamento de sugestões apresentado pelo Diretor Júlio César 

referente ao ofício circular supracitado, solicitamos aos filiados ao Sinpofesc que apresentassem 

contribuições, as quais elencamos abaixo: 

 

1) DELDIA e Escala de Sobreaviso 

a) Criação de uma central de flagrantes (DELDIA) nas superintendências. A DELDIA seria 

composta de uma equipe completa e todo procedimento do Estado seria lavrado nesta 

DELDIA; 

b) Nas descentralizadas seria criada uma escala única de sobreaviso, onde todos os policiais 

concorreriam e realizariam os procedimentos/diligências, conduções dos presos, 

contagem/verificação de material para que seja formalizada a apreensão pela DELDIA, 

comparecimento de local de crime, colheita de assinaturas e demais formalidades, conforme 

cada caso; 

c) Exemplo: em uma delegacia do interior com lotação de 3 EPFs e 15 APFs, todos os 18 

policiais concorreriam na mesma escala de sobreaviso; já nas DELDIAs das SRs haveria 

uma equipe fazendo escala 24x72, proporcionando economia de efetivo e melhor 

aproveitamento em todas as unidades, sem sobrecarregar nenhum cargo e criando escalas 

mais justas. 

 

2) SISCART e E-POL 

a) Manutenção do SISCART como sistema cartorário principal até que e-Pol tenha todos os 

módulos instalados e totalmente estável; 

b) Criação de uma versão off-line do E-POL no mesmo formato do sistema de passaporte e do 

próprio SISCART, que possui essa funcionalidade. Afinal não há necessidade de trabalhar 

todo o tempo on-line com acesso a informações de todo o Brasil, além de permitir trabalhar 

fora das unidades e em locais sem acesso à internet. 



 

3) Criação de Serviços na Área da Saúde 

a) Criação do Serviço de Saúde Ocupacional (SSO/PF) em cada Superintendência Regional ou, 

alternativamente, por região da federação, composto por psiquiatra, psicólogo, assistente 

social e médico do trabalho. A finalidade seria desenvolver ações na área de saúde, em três 

áreas: promoção, prevenção, tratamento e a possível reabilitação/readaptação nos casos de 

Licença para tratamento acima de 6 meses com a mesma patologia; 

 

b) Criação do Serviço Clínico Psicológico (SCP/PF) para prestação de 

atendimento/acompanhamento psicológico para servidores, cônjuges, filhos e dependentes 

cadastrados, conforme permite a legislação em vigor, com a realização de concurso público 

para o Corpo Clínico de Psicólogos. Sugestão de quantidades mínimas de vagas:  

▪ 02 (duas) para Superintendências com até três unidades descentralizadas; 

▪ 03 (três) para Superintendências com quatro a seis unidades descentralizadas; 

▪ 04 (quatro) para Superintendências com sete ou mais unidades descentralizadas; 

▪ 01 (uma) para cada unidade descentralizada localizada a mais de 400 Km da 

superintendência a que é subordinada (medido por vias terrestres possíveis de 

acesso). 

 

4) Armas de Fogo 

a) O direito de aquisição de arma de fogo de calibre restritos, para defesa pessoal ou para uso 

em serviço por policiais federais, como ocorre nas polícias dos demais países e para 

adequação frente à liberação de uso esportivo pelo público civil de fuzis e carabinas. 

Portanto os policiais precisam da mesma liberação sem a necessidade de se tornar 

colecionador, caçador ou atirador, pois já é profissional de Polícia que faz o uso desse tipo 

de equipamento em serviço; 

b) Possibilidade de compra da arma de fogo de uso pessoal para o policial com mais de 10 anos 

em serviço, por preço acessível e simbólico; 

c) Venda da arma de fogo Pistola Glock para o policial aposentado por valor simbólico. 

 

5) Efetivo e Concursos Públicos 

a) A carência de Escrivães é dramática e o aumento de efetivo para este cargo deve ser 

prioridade nos próximos concursos da Polícia Federal; 

b) Concurso para Servidores Administrativos ocuparem as atividades cartorárias e nas 

atividades de apoio a atividade-fim; 

c) Proporcionalidade nos concursos dos cargos policiais, devendo para cada vaga de delegado 

haver 08 vagas para Agente, 04 para Escrivão e 01 para Papiloscopista; 



d) Quantificação do efetivo em Quadros de Distribuição de Efetivo (QDEs) em cada lotação da 

Polícia Federal, nos moldes das Organizações Militares. Documentando o quantitativo de 

servidores de cada cargo, em cada setor, núcleo, serviço e unidade descentralizada.  

Após, elaborar um plano de concursos de admissão permanente e anual, de acordo com os 

claros vagos nos QDEs, mais a projeção de aposentadorias previstas para o ano seguinte. Tal 

procedimento permite o fluxo contínuo de servidores no decorrer das progressões de classe 

e padrões; sem interrupções causados por longos períodos sem concurso. Da mesma forma 

será estabelecido o Concurso Anual de Remoções, permitindo aos servidores projetarem 

suas expectativas de remoção sem a “agonia” de desconhecerem “quando será a próxima 

oportunidade?”.  

Tais QDEs deverão ser revisados a cada quatro anos, de acordo com as demandas de mais 

ou menos atuação policial nas circunscrições das lotações e assim reduzindo as convocações 

e missões permanentes, causadas pela falta de efetivo adequado nas circunscrições das 

lotações. A execução de concursos anuais, nos moldes das escolas e academias militares, 

com vagas adequadas as necessidades ao invés das decisões políticas. Exemplo: quando se 

decide a criação de um concurso com 2000 vagas, este número “redondo” deixa claro que 

não houve planejamento e nem estudo sério das reais necessidades. Mas se cada lotação da 

PF tiver um QDE, poder-se-ia verificar que faltam, por exemplo, 06 APFs em Chapecó, 02 

em Lages, etc. Na soma final teriam a real necessidade, seguindo o exemplo, de 168 APFs 

(hipotético) + a projeção de possíveis 124 aposentadorias neste cargo. Assim, faria 

necessário um concurso de 292 vagas no corrente ano. E assim com todos os cargos. Teremos 

concursos anuais permanentes, ANP constantemente em atividade, concursos de remoção 

também anuais. Tudo de maneira fluida e contínua. Com um processo seletivo mais efetivo 

e com mais oportunidades para candidatos realmente motivados ao desempenho da atividade 

policial sendo selecionados, se não em um ano, com oportunidade no próximo; e não sob a 

pressão da incógnita de quando será o próximo. Daqui a 3 anos? Ou 4? Ou 6? (ANEXO I 

com exemplo de um QDE de delegacia decentralizada). 

 

6) Criação de Funções de Chefia 

a) Criar chefias para UIP, para o Núcleo de Identificação e da Análise nas SRs, delegacias 

especializadas e delegacias descentralizadas; 

b) Criar chefias de GPI, NEPOM, GEPOM e CANIL. 

 

7) Chefias de Polícia Administrativa 

a) As unidades e postos avançados da Polícia Federal, cuja principal atividade seja de Polícia 

Administrativa e soberania, na fiscalização e controle de imigração e segurança de fronteira, 

nos aeroportos e portos, deverão ser chefiados por integrantes do cargo de Agente, Escrivão 

ou Papiloscopista ou pela União desses no cargo de OPF. 

 

 



8) Funções Gratificadas 

a) A funções gratificadas que exijam conhecimento de gestão pública – cargos de direção e 

assessoramento, poderão ser ocupados por integrante de todos os cargos policiais da carreira 

de Policial Federal, devendo possuir formação específica ou curso de pós-graduação em 

gestão pública. 

 

9) Adidâncias 

a) Instituir concurso interno para adido policial e adido policial adjunto, adotando critérios 

objetivos. 

 

10) Alternativas para a Estrutura de Cargos e Carreira 

a) Criação dos Cargos AGENTE ADMINISTRATIVO CARTORÁRIO e AGENTE 

ADMINISTRATIVO DE SEGURANÇA ORGÂNICA. Assim concentrando os colegas 

policiais para a atividade investigativa, valorizando o policial nível superior e valorizando a 

carreira AAD. Também estabelecendo em lei as atribuições de cada carreira. (ANEXO II 

com sugestão de atribuições); 

b) Implantação do OPF na carreira policial federal, unindo os cargos de Agente, Escrivão e 

Papiloscopista; 

c) Aumentar o tempo de carreira para 25 anos, em substituição aos atuais 13 anos, com aumento 

de classes acima da classe especial para adequar ao novo tempo mínimo de atividade policial 

exigido para aposentadoria, a exemplo de outras instituições. Criação da classe ESPECIAL 

SÊNIOR (Polícia Penal já possui essa classe) e ESPECIAL EXECUTIVO adequando a 

carreira ao tempo exigido; 

d) Revisão da progressão funcional, estabelecendo o cargo de OPF como continuidade das 

carreiras APF, EPF e PPF. Assim o plano atual em que o policial hoje chega ao final em 13 

anos, após sem perspectiva de evolução, passaria para 34 anos, como determinação de cargo, 

classe e padrão (ANEXO III com sugestão de plano remuneratório).  

 

11) Remuneração 

a) Com pouco efetivo, os sobreavisos podem não proporcionar pausas suficientes para o 

descanso dos policiais. A sugestão é a compensação financeira para os policiais que exercem 

o sobreaviso. Essa é uma luta antiga de toda a carreira e sua implantação se faz necessária e 

urgente como forma de amenizar a situação hoje existente principalmente em delegacias do 

interior do estado, onde o efetivo é pequeno e os policiais frequentemente precisam cumprir 

mais de uma semana de sobreaviso mensal; 

b) Regulamentação de uma política remuneratória de nível superior com salários proporcionais 

para todos os cargos de acordo com a classe correspondente; 

c) Regulamentação da indenização por hora de sobreaviso com o mesmo índice para todos os 

cargos; 



d) Regulamentação da indenização por hora de trabalho noturno com índice igual para todos 

os cargos; 

e) Regulamentação da indenização por hora extraordinária que exceda a jornada de trabalho, 

quando escalado pela chefia imediata para trabalho essencial e/ou urgente. 

 

12) Reconhecimento e Valorização da Carreira Policial Federal 

a) Retomada da cerimônia e procedimento de entrega de medalhas do mérito policial:  

▪ Diploma e Medalha do Mérito Policial de Bronze aos servidores com 10 anos de 

serviços prestados; 

▪ Diploma e Medalha do Mérito Policial de Prata aos servidores com 20 anos de 

serviços prestados; 

▪ Diploma e Medalha do Mérito Policial de Ouro aos servidores com 30 anos de 

serviços prestados;  

▪ Tais condecorações devem ter uma pontuação atenuante para casos de 

procedimentos disciplinares que o servidor venha a sofrer, reduzindo possíveis 

sanções/punições que sejam impostas ao final do procedimento ou mesmo 

influenciando na sentença final em prol do servidor; 

b) Instituir a Medalha de Honra ao Mérito quando prestar relevantes e reconhecidos serviços 

para segurança pública (poderá ser póstuma); 

c) Instituir a Medalha por Bravura na atividade policial quando o policial demonstrar coragem 

com o risco da própria vida no cumprimento do dever; 

d) Instituir a Medalha da Vida - quando policial federal salvar uma vida em serviço ou em 

decorrência dele; 

e) Instituir menção honrosa nos assentamentos funcionais por excelente serviço prestado; 

f) Instituir elogio nos assentamentos funcionais por bom serviço prestado. 

 

13) Prerrogativas e Direitos na Aposentadoria 

a) Criação de um projeto de preparação para aposentadoria. Nos marcos de 5 anos, 3 anos e 1 

ano para a data de aposentadoria, ao policial federal seria ofertado treinamento e avalição 

que o auxiliassem na construção de novo projeto de vida. Tal sugestão fundamenta-se nos 

inúmeros casos de policiais que ao se aposentarem desenvolvem dependência química, entre 

outros transtornos emocionais; 

b) Medalha de veterano recebida na aposentadoria do policial federal; 

c) Possibilidade de contratação do Policial Federal aposentado para prestar assessoria especial, 

serviço administrativo e/ou para prestar serviços de instrutor/professor na ANP e nas 

descentralizadas para formação continuada do efetivo (como já ocorre nas PMs e no 

Exército); 



d) Porte de arma de aposentados sem validade (como era anteriormente); 

e) Instrutor de tiro da Policial Federal quando aposentar, continua automaticamente como 

instrutor de Tiro cadastrado na PF, sem prazo de validade, para fins de dar aulas em 

academias, clubes e escolas de tiro e escolas de formação de vigilante ou ainda em cursos de 

formação profissional de segurança pública quando contratado; 

f) Policial Federal aposentado poderá tirar automaticamente carteira nacional de investigador 

particular (profissão já regulamentada em lei); 

g) Policial Federal aposentado poderá prestar serviços de segurança particular armado, sem 

necessidade de fazer curso de vigilante, bastando o cadastro junto à DELESP da PF; 

h) Policial Federal aposentado poderá, sem restrições, a pedido do servidor, voltar à atividade 

no cargo, classe e matrícula que ocupava, após no máximo 5 anos da publicação da 

aposentadoria; 

i) Normatização e execução de cerimônia especial de despedida de servidores quando de sua 

passagem para a inatividade (aposentadoria). Protocolo mínimo de:  

▪ Leitura do currículo do servidor pelo servidor mais novo do mesmo cargo do 

aposentado.  

▪ Leitura de texto de agradecimento pelos serviços prestados (máximo de duas laudas) 

elaborado e lido pelo servidor mais antigo do mesmo cargo do aposentado;  

▪ Entrega de placa/quadro padronizada de agradecimento e mérito; 

▪ Entrega simbólica da arma ao servidor policial para sua defesa pessoal; 

▪ Coquetel/jantar de confraternização. 

14) Uniforme 

a) Formar comissões para definição de novo uniforme da PF, para definição de cor, padrão de 

escrita, tecido, bolsos, acessórios, peças (calça, cinto, polo, camiseta, jaqueta etc) e demais 

funcionalidades. Quem é mais antigo lembra que a identificação da PF era o colete, mas 

infelizmente até hoje não temos um verdadeiro padrão, adotamos a cor preta sem um estudo 

adequado e sem um padrão de vestimenta. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

KARIN CRISTINA PEITER 

Presidente do SINPOFESC 



Atual organograma da delegacia XAP/PF/SC para comparação
Exemplo: número da unidade 12 e cada vaga terá um número (abaixo do organograma)
assim, tem-se claros as vagas 12.10, 12.24, 12.25 e 12.33

Chefe da Delegacia
DPF E

12.1
U Adm

DPF E DPF E DPF E APF 1
12.2 12.3 12.3 12.4

Núcleo de Análise NuArm Seg. Priv. Quimícos NuMig Núcleo de Operações Plantonistas Núcleo de Cartório
12.5 APF E APF E APF E APF E A Adm 12.18 APF E 12.26 APF E 12.30 EPF E
12.6 APF 1 APF 1 PPF E APF E 12.19 APF E 12.27 APF E 12.31 EPF E
12.7 APF 1 12.11 12.13 12.15 12.16 12.20 APF E 12.28 APF E 12.32 EPF E
12.8 APF 2 12.12 12.14 12.17 12.21 APF E 12.29 APF E 12.33
12.9 APF 2 Efetivo: atual falta total 12.22 APF E
12.10 DPF 4 0 4 12.23 APF 2

APF 21 3 24 12.24
EPF 4 1 5 12.25
PPF 1 0 1
A Adm 1 0 1
Soma 31 4 35

Anexo I - Ofício nr. 056/2020 - SINPOFESC



Anexo II - Ofício nr. 056/2020 - SINPOFESC 

SUGESTÃO ALTERNATIVA 

Separação das atribuições para policiais de Nível Superior (esquerda) e das atribuições 

do cargo a ser criado (AAdmSO - Agente Administrativo de Segurança Orgânica e AAdmC - 

Agente Administrativo Cartorário) ou transferido para os Agentes Administrativos: 

Atribuições APF, EPF e PPF  +  OPF Atribuições AAdm + AAdmSO e AAdmC 

 
I - Produzir informações de análise técnica 

preliminar na área de especialidade 

correspondente e conhecimentos para 

subsidiar a instrução de inquérito policial, 

processos administrativos e outros 

procedimentos investigatórios da Polícia 

Federal; 

 

II – Realizar ações de busca e coleta de dados, 

executar diligências e atuar nas investigações 

criminais e processos administrativos;  

 

III - Elaborar informações policiais 

relacionadas com as áreas de atuação do 

órgão; 

 

IV - Desenvolver estudos e projetos de 

pesquisa visando ao estabelecimento de novos 

métodos no campo da análise técnica 

operacional e da papiloscopia; 

 

V – Coordenar e realizar atividades 

interceptação de sinais telefônicos, de 

informática e ambientais;  

 

VI – Coordenar e realizar atividades técnico-

operacionais não convencionais em operações 

policiais; 

 

VII – Coordenar o cumprimento de mandados 

e intimações;  

 

VIII – Elaborar, supervisionar e realizar 

operações de vigilância;  

 

IX – Supervisionar e atuar como agente 

infiltrado, nos termos da legislação específica;  

 

X - Conduzir veículos terrestres, aeronaves e 

embarcações, observada a devida habilitação; 

 

XI - Realizar a coleta de dados para a 

identificação funcional de servidores da 

Polícia Federal; 

 

I - Executar o controle migratório nos pontos 

oficiais de entrada e saída de estrangeiros; 

 

II – Executar as atividades de segurança 

orgânica de servidores e instalações, em 

regime escalas; 

 

III - Executar escolta e custódia de presos sob 

a responsabilidade do órgão; 

 

IV - Executar a entrega de mandados de 

intimação; 

 

V - Executar atividades de polícia 

administrativa, observada a legislação 

específica; 

 

VI - Conduzir veículos terrestres, observada a 

devida habilitação; 

 

VII - Coletar dados e impressões digitais para 

fins de identificação civil em procedimento de 

migração, preencher o boletim de vida 

pregressa e o prontuário de identificação 

criminal; 

 

VIII - Coletar dados e impressões digitais de 

estrangeiros sujeitos a registro no Brasil 

 

IX - Auxiliar o Delegado de Polícia Federal, 

dando cumprimento às formalidades previstas 

na legislação processual penal;  

 

X - Lavrar termos, autos, certidões, 

mandados, bem como elaborar minutas e 

outros documentos; 

 

XI - Promover a escrituração de livros 

referentes às atividades cartorárias;  

 

XII - Proceder à guarda, remessa e 

recebimento de procedimentos policiais de 

investigação, bens, valores ou instrumentos de 

crime apreendidos, no interesse de 



XII - Realizar o levantamento de impressões 

digitais em locais de crime e elaborar o laudo 

técnico-papiloscópico; 

 

XIII - Realizar a identificação datiloscópica e 

antropométrica dos indiciados em inquérito 

policial ou acusados em processos criminais; 

 

XIV - Analisar, classificar, subclassificar, 

pesquisar e arquivar impressões digitais, por 

meios convencionais e eletrônicos; 

 

XV - Executar o controle de qualidade de 

dados de interesse do Sistema Nacional de 

Informações Criminais; 

 

XVI - Prestar informações quando 

requisitadas pela autoridade policial 

competente; 

 

XVII – Coordenar e exercer atividades de 

investigação no âmbito marítimo, 

aeroportuário e de fronteiras;  

 

XVI - Participar de procedimentos 

disciplinares como presidente ou membro; 

 

XIX - Participar da elaboração e execução de 

programas e de atividades relacionadas com a 

formação, treinamento e especialização 

policial ou afins, conforme diretrizes 

definidas pela Academia Nacional de Polícia; 

 

XX – Chefiar núcleos, setores e unidades que 

não produzam na atividade principal 

Inquéritos Policiais (exemplo CANIL, 

NEPOM, COT, CAOP, GPI) 

 

III - Executar o policiamento ostensivo 

marítimo, aeroportuário e de fronteiras;  

 

investigações policiais e de procedimentos 

administrativos; 

 

XII - Recolher e dar destinação legal à fiança 

arbitrada em procedimentos policiais;  

 

XIV - Prestar informações quando 

requisitadas pelos policiais competentes; 

 

XV - Participar de procedimentos 

disciplinares como membro; 

 

XVI - Cumprir e fazer cumprir as ordens, 

normas e instruções emanadas de superior 

hierárquico; 

 

XVII - Outras atividades correlacionadas ao 

cargo, determinadas pela chefia. 

 

 



CARGO CLASSE PADRÃO jan/19 interstício 

V 27.846,74R$     01 ano 

IV 27.431,34R$     01 ano 

III 27.015,94R$     01 ano 

II 26.600,54R$     01 ano 

I 26.185,14R$     01 ano 

V 25.769,74R$     01 ano 

IV 25.354,34R$     01 ano 

III 24.938,94R$     01 ano 

II 24.523,54R$     01 ano 

I 24.108,14R$     01 ano 

V 23.692,74R$     01 ano 

IV 23.164,55R$     01 ano 

III 22.576,36R$     01 ano 

II 21.988,17R$     01 ano 

I 21.399,98R$     01 ano 

V 20.751,79R$     01 ano 

IV 20.351,79R$     01 ano 

III 19.451,79R$     01 ano 

II 19.051,79R$     01 ano 

I 18.651,79R$     01 ano 

V 17.974,87R$     01 ano 

IV 17.297,97R$     01 ano 

III 16.621,07R$     01 ano 

II 15.944,17R$     01 ano 

I 15.267,27R$     01 ano 

V 14.822,69R$     01 ano 

IV 14.378,12R$     01 ano 

III 13.933,55R$     01 ano 

II 13.488,98R$     01 ano 

I 13.044,41R$     01 ano 

único 12.522,50R$     03 anos
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Anexo III - Ofício nr 056/2020 - SINPOFESC - Progressão APF OPF
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