


Reestruturar os cargos do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal (PECPF) é 
a principal bandeira empunhada pelo SINPECPF desde sua criação. Tal demanda se mostra assaz necessária 
para a Polícia Federal, pois objetiva modernizar a gestão de pessoas no órgão, dando resposta ao grave êxodo 
de profissionais da área meio enfrentado pela instituição, problema este que, por sua vez, acarreta desvios de 
funções de policiais e terceirização irregular de atividades.

Visando ao atendimento desta demanda, o SINPECPF elaborou minuta de projeto de lei dando 
contornos à reestruturação almejada pela categoria. 

A referida proposta prevê a criação das carreiras de Analista Técnico de Apoio à Atividade Policial 
Federal — composta pelo cargo de Analista Técnico de Apoio à Atividade Policial Federal, de nível superior 
— e de Técnico de Apoio à Atividade Policial Federal — composta pelo cargo de Técnico de Apoio à Atividade 
Policial Federal, de nível intermediário — ambas voltados ao exercício de atividades técnicas, técnico-
administrativas e de suporte no âmbito da Polícia Federal.

O projeto também prevê o enquadramento da maioria dos atuais servidores, mantidas as atribuições, 
de modo a evitar a segregação da categoria e garantir a melhor gestão do   conhecimento acumulado pelos atuais 
profissionais. Nos casos em que o enquadramento não for possível, os servidores também serão vinculados ao 
novo plano de carreira, mas em cargos de nível superior, intermediário e auxiliar, preservadas as denominações 
atuais.

Como no “Relatório de Grupo de Trabalho Constituído para Estudar a Proposta de Reestruturação no 
Âmbito do Departamento de Polícia Federal do Plano de Carreiras e Cargos, mediante proposição de Projeto 
de Lei”, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão concluía “pela necessidade de modernização das 
atribuições dos cargos do PECPF, adequando-os à natural evolução dos meios e processos de trabalho”, o 
presente trabalho também apresenta argumentação neste sentido.

Vale ressaltar que o desejo de ver a carreira é partilhado pela Direção-Geral da Polícia Federal, que 
no Ofício nº. 674/2013-GAB/DPF — endereçado à Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão —, solicitou empenho na “elaboração de projeto de lei que contemple 
a modernização das atribuições dos servidores administrativos da Polícia Federal”. Para a Direção-Geral, o 
processo é “fundamental para a modernização e melhoria da prestação de serviço público pelo Departamento 
de Polícia Federal”.

O presente trabalho reúne a argumentação político-administrativo-jurídica em favor da proposta de 
reestruturação do PECPF. Demonstra-se aqui que a reestruturação não apenas está de acordo com os princípios 
legais vigentes, mas também os benefícios práticos que a reestruturação proporcionaria à Polícia Federal e à 
sociedade civil, essa última tão desejosa de medidas efetivas para melhoria da segurança pública.
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O quadro técnico-administrativo do 
Departamento de Polícia Federal era provido por              
concursos públicos realizados pela Administração 
Federal por meio do então Departamento de 
Administrativo do Serviço Público – DASP, antecessor 
do atual Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

Os então aprovados possuíam seu rol de 
atribuições fixado pelas Portarias do mesmo DASP, 
que se escoravam nos limites da Lei n° 5.645/70 e no 
respectivo Decreto regulamentar; legislação esta que 
norteia a criação de cargos da Administração Federal.

No ano de 2003, os servidores técnico 
administrativos do Departamento de Polícia 
Federal passaram a integrar uma nova estrutura 
remuneratória e organizacional, ainda atualmente 
em vigor, denominada Plano Especial de Cargos Ddo 
Departamento de Polícia Federal. Com a edição da 
Lei n° 10.682/03 foi criado o então PECPF e fixado o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Poder 
Executivo encaminhasse ao Congresso Nacional uma 
Legislação própria dispondo sobre a organização e 
o funcionamento da Polícia Federal, de maneira a 
garantir a eficácia de suas missões constitucionais.

Tal prazo, entretanto, não foi observado, sendo 
que atualmente ainda não há disciplina legal sobre 
a organização e funcionamento da PF. O órgão 
chegou a encaminhar proposta de Lei orgânica para 
o Congresso em 2009, mas a mesma não foi aprovada.

A mesma legislação estabeleceu ainda que 
o PECPF seria composto pelos servidores que já 
desempenhavam suas funções no Órgão, pelos cargos 
vagos, além de 1.500 (um mil e quinhentos) novos 
cargos que seriam redistribuídos do antigo Plano de 
Classificação de Cargos – PCC, divididos em 240 
(duzentos e quarenta) de nível superior e 1.260 (um 
mil, duzentos e sessenta) de nível intermediário (Art. 
5º).

A Lei dispôs, ainda, que aqueles servidores em 
atividade que não optassem pelo enquadramento 
deveriam ser redistribuídos para outros órgãos da 
Administração Pública (§ 4°. do art. 2), isto com o claro 
objetivo de manter nos quadros da Polícia Federal 
um efetivo específico, que estivessem regulados pelo 
Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia 
Federal.

Assim, a atual composição do quadro 
administrativo da Polícia Federal é formada pelos 
servidores pertencentes aos quadros do DPF ocupados 
à data da publicação da Lei nº 10.682/03, mediante 
reenquadramento, além de 1.638 (mil seiscentos e 
trinta e oito) cargos que seriam criados para o quadro 
administrativo do Departamento de Polícia Federal.

Os servidores administrativos ingressaram 
no DPF por redistribuição de cargos advindo do 
antigo PCC – Plano de Classificação de Cargos da 
Administração Federal, e em 2004, foi realizado o 
primeiro concurso específico para servidores do 
PECPF, cujas vagas foram preenchidas por meio de 
certame instituído no Edital n° 07/2004. Neste cenário, 
diversos cargos do Departamento de Polícia Federal 
foram extintos ou passaram a fazer parte de quadro 
em extinção por expresso comando da Lei nº 9.632/98, 
do Decreto nº 4.547/02 e do Decreto 7.164/10; note-
se que todos os cargos de nível intermediário do 
PECPF foram extintos, a exceção do Cargo de Agente 
Administrativo.

Ainda no tocante ao Cargo de Agente 
Administrativo, suas atribuições restaram então 
fixadas na Portaria nº 218/76-DASP, aplicável aos 
servidores oriundos do Plano de Classificação de 
Cargos, que foram redistribuídos para o PECPF.

Quanto aos servidores que ingressaram nos    
quadros do Departamento de Polícia Federal após a 
edição da Lei 10.682/2003, aplicam-se as atribuições 
contidas no Edital n° 07/2004.



A sociedade se acostumou a acompanhar a 
atuação da Polícia Federal em grandes operações, 
descobrindo esquemas de corrupção, fazendo grandes 
apreensões de drogas e colocando quadrilhas inteiras 
atrás das grades.

Entretanto, o que boa parte das pessoas não sabe 
é que, para que tais operações sejam bem sucedidas, 
é necessário todo um suporte logístico,  realizado 
pelos servidores administrativos do PECPF. São esses 
profissionais que se encarregam de manter a PF em 
ordem para que os policiais possam combater o crime. 

Em geral, os administrativos atuam nos 
“bastidores”, nas mais abrangentes áreas. 

São exemplos de servidores administrativos os 
médicos e psicólogos, que assistem os policiais; os 
agentes técnicos em telecomunicação, que instalam 
as antenas de rádio para as operações policiais; os 
pedagogos, que preparam a grade curricular do 
curso de formação de policiais; os administradores 
e contadores, que cuidam das finanças da PF; 
os técnicos em comunicação, responsáveis pelo 
relacionamento da organização com seus diferentes 
públicos; os agentes administrativos, responsáveis 
pela alimentação de sistemas de bancos de dados, 
emissão e entrega de passaportes, controle migratório, 
fiscalização e controle de entrada de produtos 
químicos no país, fiscalização e controle de empresas 
de segurança privada, entre outras atividades; e tantos 
outros profissionais.

Os órgãos públicos são como relógios. Para 
funcionarem corretamente, todas as engrenagens 
devem estar bem ajustadas. Infelizmente não é o 
que ocorre na Polícia Federal, porque não se cuida 
adequadamente da engrenagem administrativa, hoje 
em segundo plano na instituição. 

A falta de perspectiva na carreira administrativa 
tem feito com que muitos servidores deixem a Polícia 
Federal em busca de melhores oportunidades em 
outros órgãos públicos e na iniciativa privada. Sem 
ter como dispor das atividades desempenhadas pelos 
servidores administrativos, a Polícia Federal não raro 
se vê obrigada a desviar policiais do combate ao crime 
para executar tarefas de natureza administrativa. Em 
outros casos, o órgão opta por desviar funcionários 
terceirizados para essas funções, em desacordo com a 
lei e com o objeto contratual desses profissionais. 

Dado que o PECPF reúne atribuições  
extremamente complexas e/ou até mesmo únicas — 
nenhuma outra categoria administrativa lida com 
o volume de informações confidenciais com que o 
PECPF lida; os administrativos da Polícia Federal 
executam atividades de fiscalização e de controle na 
área de polícia administrativa (controle migratório, 
controle de entrada de produtos químicos estrangeiros, 
controle de atividades de segurança privada,  etc.) —, 
é justo que a categoria tenha reconhecida em lei a 
complexidade das atividades que realiza. 



A Polícia Federal tem como missão exercer as 
atribuições de polícia judiciária e administrativa da 
União, a fim de contribuir na manutenção da lei e da 
ordem, preservando o Estado Democrático de Direito. 
Suas competências estão arroladas no § 1º do Art. 144 
da Constituição Federal:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a:(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e 
social ou em detrimento de bens, serviços e interesses 
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja prática 
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem 
prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos 
nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e 
de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia 
judiciária da União.

Cumpre notar que o legislador constitucional 
conferiu tais competências a Polícia Federal, mas 
em nenhum momento restringiu o exercício delas a 
determinada espécie de agente público. O SINPECPF 
entende que determinadas atribuições destinadas 
ao cumprimento de tais competências não precisam 
ser necessariamente exercidas por policiais federais, 
podendo assim ficar a cargo dos servidores do Plano 
Especial de Cargos da Polícia Federal, o que inclusive 
já ocorre na prática.

A opinião é partilhada pela Direção-Geral da 
Polícia Federal. No Ofício nº. 674/2013—GAB/DPF — 
endereçado à Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão —, 
os diretores e superintendentes do órgão manifestam 
expressamente o interesse de que as atribuições do 
PECPF não ficassem centradas apenas na atividade 
meio, sendo voltadas também para áreas da atividade 
fim que não demandam necessariamente o emprego 
de policiais federais. Tais atividades integrariam o 
conjunto de atribuições constitucionais e legais da 
Polícia Federal ligadas voltadas para a fiscalização e 
o controle de atividades estratégicas, no exercício do 
poder de polícia administrativo.

O suporte prestado pelo PECPF é necessário 
para que a Polícia Federal possa se concentrar nas 
atividades finalísticas que realmente demandam 
policiais federais, como por exemplo a produção de 
prova de qualidade em investigações criminais.



Hely Lopes Meirelles, jurista tido como um dos 
principais doutrinadores do direito administrativo 
brasileiro, classifica o poder de polícia como “a 
faculdade de que dispõe a Administração Pública 
para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, 
atividades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado”.

O poder de polícia é desempenhado por vários 
órgãos e entidades administrativos — e não por 
uma unidade administrativa específica —, em todos 
os níveis da Federação. Ele não se confunde com a 
prestação de serviços públicos em sentido estrito. Isso 
porque o poder de polícia compreende ações restritivas, 
de natureza negativa (restringe direitos, uso de bens, 
atividades privadas, etc.), enquanto o serviço público 
estrito engloba ações destinadas a incrementar o bem-
estar social, de natureza positiva (oferecer serviços de 
saúde e de educação, por exemplo).

A doutrina divide o poder de polícia em duas 
modalidades: 1) poder de polícia administrativo, 
de caráter predominantemente preventivo, atuando 
primordialmente contra ilícitos administrativos, 
exercido sobre direitos, bens e atividades; 2) poder 
de polícia judiciária, de caráter predominantemente 
repressivo, com atuação em ilícitos penais, incidindo 
sobre pessoas.

O poder de polícia não deve ser confundido com 
as forças policiais. Diversos outros órgãos e entidades 
o exercem sem contar com policiais em suas fileiras, 
tais como as Agências Reguladoras e o Detran, por 
exemplo.

A Polícia Federal possui competências de 
polícia administrativa (combater o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins; prevenir o contrabando 
e o      descaminho, sem prejuízo da ação fazendária 
e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de 
competência; exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras) e de polícia judiciária 
(apurar infrações penais contra a ordem política 
e social; apurar infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços e interesses da União 
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas; 
apurar outras infrações penais cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e exija 
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins; reprimir o contrabando e o descaminho, sem 
prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos 
nas respectivas áreas de competência; exercer, com 
exclusividade, as funções de polícia judiciária da 
União).



Esclarecido o que é o poder de polícia, resta 
inequívoco que os integrantes do PECPF o exercem 
em diversos momentos nas competências de polícia 
administrativa que possui a Polícia Federal, como 
na aplicação de medidas restritivas ou de sanções a 
empresas importadoras de produtos químicos ou de 
segurança privada, ou ainda a imigrantes estrangeiros, 
por exemplo. São atividades de fiscalização e de 
controle, cujo        exercício a Polícia Federal deseja ver 
formalmente atribuído ao PECPF.

Óbvio que a regulamentação do exercício do 
poder de polícia pelo PECPF deve impor limites 
claros para que a atuação do servidor administrativo 
não invada as competências dos policiais federais, 
deixando claro o papel de cada um na instituição. 
O SINPECPF ressalta sempre: “não queremos ser 
transformados em policiais”.

A nosso ver, duas características estabelecem 
fronteira clara entre a atuação dos administrativos e 
dos policiais federais: o risco acentuado e o uso da 
força.    Atividades que envolvam qualquer um desses 
fatores devem ser exercidas por policiais federais, que 
foram formados e receberam treinamento adequado 
para atuar em tais situações.

Exemplo pertinente de atribuições de 
fiscalização e de controle exercidas pelo PECPF 
podem ser vistas na Divisão de Controle de Produtos 
Químicos (DCPQ), onde servidores administrativos 
desempenham atividades como elaborar e assinar 
pareceres de notificação e termos de ciência de multa 

ou advertência referentes à infrações apuradas  no 
processo de controle de produtos químicos.

Cumpre notar que essas infrações são apuradas 
pelos próprios servidores do PECPF lotados na DCPQ. 
Esses profissionais também possuem acesso a sistemas 
sensíveis de comércio exterior como o SISCOMEX, o 
ALICEWeb e o PEN, onde podem emitir notificações 
e liberar ou impedir a saída ou entrada de produtos   
químicos no país.

Outro bom exemplo de atividade de          
fiscalização e controle desempenhada pelos servidores 
administrativos está na Coordenação de Conrole de 
Segurança Privada. Nela, os servidores do PECPF 
são responsáveis por analisar pedidos de concessão 
de armas, munições e petrechos, opinando inclusive 
quanto aos calibres e quantitativos, de acordo com a 
autorização específica e a legislação própria, por meio 
do Sistema GESP.

A categoria também analisa processos de 
autorização e revisão anual de empresas que realizam 
vigilância, segurança pessoal, escolta, transporte 
de valores e cursos de formação de vigilantes e tem 
acesso a dados das empresas de Segurança Privada 
no SISTEMA GESP, alimentando-o quanto às multas 
e demais penalidades, bem como quanto aos Atos 
Constitutivos. Por fim, a categoria pode lavrar Auto 
de Constatação de Infração decorrentes de faltas 
administrativas e não apresentação de documentos ou 
não prestação de informações, de acordo com as faltas 
previstas na legislação própria.

Discricionariedade: é a liberdade de agir dentro do espaço legalmente delimitado, podendo valorar 
a oportunidade e a conveniência de sua prática, escolhendo a medida, o momento de agir e a sanção 
mais adequada a ser aplicada diante do caso concreto. Essa liberdade, frisa-se, não é absoluta, visto que 
o agente público deve atuar dentro dos limites legalmente impostos, inclusive podendo ter sua atuação 
vinculada a determinado preceito legal.

Auto-Executoriedade: É a possibilidade de a Administração Pública executar por si só as medidas de 
polícia, independentemente de ordem judicial. Está presente sobretudo em ações repressivas. Nem toda 
atuação de poder de polícia pode acontecer de forma auto-executória. Além disso, os administrados 
podem contestar a legitimidade dos atos decorrentes da auto-executoriedade junto ao poder judiciário. 
Segundo Maria Sylvia Di Pietro, a auto-executoriedade se desmembra em exigibilidade (prerrogativa 
da administração de impor sanções sem necessidade de prévia autorização judicial) e executoriedade 
(quando a administração executa ela mesma a medida imposta, empregando para tanto o uso de força, 
caso necessário).

Coercibilidade: É atributo ligado à auto-executoriedade e autoriza a Administração Pública a utilizar 
da força em caso de resistência ao  cumprimento de medida policial.



O Plano Especial da Cargos da Polícia 
Federal (PECPF) é a estrutura atual da carreira dos             
servidores administrativos da Polícia Federal. Foi 
criado em 28 de maio de 2003 (Lei n° 10.682) a 
partir do reconhecimento de que as atividades 
administrativas executadas na Polícia Federal eram 
singulares em relação ao restante do serviço público, 
necessitando de uma carreira própria. 

Até então, as atividades administrativas 
eram executadas por servidores administrativos 
pertencentes aos quadros do antigo Plano de Cargos 
e Carreiras. Esses servidores foram realocados no 
PECPF a fim de conservar o conhecimento que 
eles adquiriram durante décadas de bons serviços 
prestados à instituição. 

Houve apenas dois concursos para o PECPF. 
O primeiro, realizado em 2004, nomeou 1791              
servidores. O segundo, realizado em 2014, proveu 566 
vagas e segue válido até 2018.

Embora tenha sido concebido para diferenciar 
os servidores administrativos da Polícia Federal dos 
pares do restante do serviço público, até hoje o PECPF 
conserva a estrutura arcaica do PCC no que tange a 
remuneração e progressão de carreira. Em seus onze 
anos de existência, o PECPF não teve sequer suas 
atribuições específicas editadas em legislação própria, 
algo que já foi criticado pelo Tribunal de Contas da 
União no acórdão 806/2009-Plenário, que sugere a 
edição de lei versando sobre as atribuições de cada 
cargo integrante da estrutura do PECPF. 

A luta do SINPECPF pela valorização profissional 
do servidor administrativo da Polícia Federal            
consiste principalmente na reestruturação da carreira, 
de modo a torná-la condizente com a importância das 
atividades da categoria e também para torná-la mais 
atrativa, para fixar os atuais servidores e atrair mais 
profissionais gabaritados para a Polícia Federal.

ADMINISTRADOR  MÉDICO VETERINÁRIO 
ARQUITETO  NUTRICIONISTA 
ARQUIVISTA  ODONTÓLOGO 
ASSISTENTE SOCIAL  PSICÓLOGO 
BIBLIOTECÁRIO  ANALISTA DE SEGURANÇA NACIONAL E MOBILIZAÇÃO 
CONTADOR  ANALISTA DE SISTEMAS 
ECONOMISTA  TÉCNICO DE COBRANÇA E PAGAMENTOS ESPECIAIS 
ENFERMEIRO  TÉCNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 
ENGENHEIRO  TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
ESTATÍSTICO  TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 
FARMACÊUTICO  TESOUREIRO 
MÉDICO  
 

Compõem o quadro do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal os seguintes cargos 
de nível superior:

• Hoje, são apenas 200 servidores ocupantes de cargo de nível superior na ativa;*
• Remuneração inicial: R$ 5.766,47;**
• Remuneração final: R$ 8.924,85.**

*Dados retirados da soma do Painel Estatístico de Pessoal (https://pep.planejamento.gov.br/).
** Os valores não se aplicam aos cargos de médico, médico veterinário, arquiteto, economista, engenheiro e 
estatístico, cujas tabelas são diferenciadas.



Compõem o quadro do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal os seguintes cargos 
de nível intermediário:

Compõem o quadro do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal os seguintes cargos 
de nível intermediário:

• Hoje, são apenas 2.564 servidores ocupantes de cargo de nível intermediário na ativa;*
• Apenas o cargo de Agente Administrativo não foi colocado em extinção;
• Remuneração inicial: R$ 4.746,16;
• Remuneração final: R$ 5.298,82.**

*Dados retirados do Painel Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejameto 
**Amplitude salarial baixíssima: apenas R$ 552,66

• O PECPF possui hoje 5 cargos de nível auxiliar em sua estrutura – todos em extinção;
• Hoje, são apenas 13 servidores ocupantes de cargo de nível auxiliar na ativa;
• Remuneração Final (Todos estão nesta faixa): R$ 3.283,99.

*Dados retirados da soma do Painel Estatístico de Pessoal.

AGENTE ADMINISTRATIVO  DATILÓGRAFO 
AGENTE CINEFOTOGRAFIA E MICROFILMAGEM  DESENHISTA 
AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  DIGITADOR 
AGENTE DE MECANIZAÇÃO DE APOIO  MECÂNICO ÁREA 
AGENTE DE PORTARIA  MOTORISTA OFICIAL 
AGENTE DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES  OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE  OPERADOR DE COMPUTADOR 
AGENTE DE VIGILÂNCIA  PERFURADOR DIGITADOR 
ARTÍFICE  PROGRAMADOR 
ARTÍFICE DE ARTES GRÁFICAS RADIOTELEGRAFISTA 
ARTÍFICE DE CARPINTARIA E MARCENARIA  TÉCNICO CONTABILIDADE 
ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÕES  TÉCNICO DE ARQUIVO 
ARTÍFICE DE ESTUTURAS DE OBRAS E METALURGIA  TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
ARTÍFICE DE MECÂNICA  TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO  TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM  TELEFONISTA 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  TELEFONISTA 30 HORAS 
AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS  VIGILANTE 
 

ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO 
ARTÍFICE DE MECÂNICA 
AUXILIAR OPERACIONAL DE AGROPECUÁRIA 
AUXILIAR OPERAÇÕES DE CINEFOTOGRAFIA E MICROFILMAGEM 
AUXILIAR OPERACACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS  
 



Desde o primeiro concurso para o PECPF, 
em 2004 – que nomeou 1.791 servidores –, mais de 
1000 profissionais deixaram a categoria. O número 
representa aproximadamente 50% do quantitativo 
nomeado desde então.

Diversas delegacias não contam hoje com 
servidores administrativos em suas fileiras – citamos 
como exemplos Cruzeiro do Sul - AC; Sinop - MT;  
Naviraí - MS e Altamira - PA.

A maioria das delegacias da Polícia Federal 
no interior possui de 1 a 2 administrativos. É claro 
que estas unidades também possuem demandas 
administrativas, que acabam sendo desempenhadas 
ou por policiais federais ou por funcionários 
terceirizados.

A maioria das exonerações é motivada pela 
remuneração defasada e pela inexistência de plano de 
carreira que permita ao servidor progredir ao longo 
do tempo. Nenhum dado ilustra melhor este fato que 
a baixa amplitude remuneratória dos cargos de nível 
intermediário, cuja diferença remuneratória entre 

final e início de carreira é de parcos R$ 495.
O PECPF corresponde hoje a 19,78% do efetivo 

ativo da PF — percentual que chegou à 17,6% em 
2013 e que aumentou graças à nomeação de 566 novos 
servidores em 2014. Para efeito de comparação, vale 
citar que em 1978 o PECPF correspondia a 30,3% do 
efetivo da Polícia Federal.
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Um dos objetivos em reordenar as atribuições da 
Polícia Federal é defi nir claramente as competências 
da categoria administrativa, distinguindo-as daquelas 
pertencentes à categoria policial — visando coibir os 
desvios de função, prática que, infelizmente, tornou-
se usual no órgão.

O problema tem fácil explicação. Pouco 
valorizados dentro do órgão, não raro os servidores 
administrativos buscam outros cargos na 
Administração Pública ou empregos na iniciativa 
privada. Como a carreira administrativa é pouco 
atrativa, a Polícia Federal não tem condições de 
colocar em prática uma política efetiva de reposição 
dessa mão de obra. Cheia de lacunas para preencher, 
a instituição recorre ao desvio de função de policiais, 
prática imoral que não apenas diminui o efetivo 
policial, como tem provocado alterações na cultura 
organizacional que comprometem desde a vocação 
policial até a gestão do conhecimento na área de 
investigação.

A concordância da Polícia Federal em 
deslocar Delegados, Peritos, Agentes, Escrivães e 
Papiloscopistas da atividade policial para a atividade 
administrativa demonstra como essa última é 

importante para o órgão. Há atividade administrativa 
em praticamente todos os setores do órgão, inclusive 
aqueles que não são eminentemente administrativos. 
É difícil quantifi car o desvio, já que alguns policiais 
atuam em setores administrativos seguem lotados 
ofi cialmente em setor diverso.

Devido à carência de administrativos, não é 
possível listar tais casos de forma criteriosa, uma vez 
que há delegacias onde sequer trabalham servidores 
do PECPF. Desta forma, qualquer levantamento teria 
valor meramente ilustrativo.

De todo modo, é válido destacar artigo do ex-
diretor da Federação Nacional dos Policiais Federais 
(Fenapef) Josias Fernandes publicado no Caderno 
Opinião do Correio Braziliense na edição veiculada 
em 02/01/2013. Nele, o colega estima que cerca de 
50% do efetivo policial federal atua hoje em funções 
que poderiam ser desempenhadas por servidores 
administrativos. Apesar de não ter valor amostral 
científi co, o apontamento merece destaque por ter sido 
feito pela entidade que representa a grande maioria 
dos policiais federais, deixando claro que o problema 
não afl ige apenas a categoria administrativa.

• Perda de efetivo policial;
• Fronteiras desguarnecidas – policiais  federais são desviados das regiões de fronteira para postos administrativos;
• Desperdício de dinheiro público (a formação de cada policial federal na Academia Nacional de Polícia gira 
em torno de R$ 100 mil; policiais fazem jus à aposentadoria especial – aposentam-se antes, com integralidade 
de vencimentos, etc.);
• Perda de efi ciência (Policiais não têm o know how administrativo);
• Desmotivação do efetivo administrativo, que realiza as mesmas atividades fazendo jus a remuneração menor;
• Alta rotatividade de policiais nesses setores em função da falta de qualifi cação (gestão de conhecimento 
inefi ciente);

Quatro policiais para cada administrativo Dois administrativos para cada policial.



Forte nos fatos e razões  suficientemente expostos, 
espera-se que o presente documento tenha reiterado 
a já reconhecida necessidade de reestruturação do 
PECPF, visando oficializar o que já acontecesse na 
prática: o desempenho de atividades de fiscalização 
e de controle pelos servidores administrativos da 
Polícia Federal.

Os ganhos para a Administração Pública são 
diversos: (1) implementação de boas práticas de 
gestão de recursos humanos, em consonância com o 
Planejamento Estratégico do Departamento de Polícia 
Federal e da Administração Federal; (2) redução 
ou quiçá     cessação do desvio irregular de funções 
administrativas, que onera o erário público e prejudica 
o contingente de força policial; (3) fim da terceirização 
irregular no Departamento de Polícia Federal, que 

hoje põe em risco a segurança pública nacional; e, 
por fim, (4) ganho de eficiência e produtividade pelo 
contingente humano do Departamento de Polícia 
Federal, que terá suas atribuições bem definidas.

Óbvio que também os servidores do PECPF 
serão beneficiados. Com sua importância devidamente 
reconhecida, a categoria ganhará em autoestima e terá 
mais voz em discussões relativas à área de segurança 
pública. E novamente a sociedade será beneficiada.

Estas são apenas algumas das benesses 
para a sociedade e para o Estado que decorrerão              
modernização das atribuições do PECPF. Confiante 
de que o Governo deseja alcançar tais objetivos, o 
SINPECPF espera agora que as sugestões expostas 
neste trabalho sirvam de norte para a elaboração de 
projeto de lei modernizando as atribuições.


