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Solicitação
REESTRUTURAÇÃO  DOS  CARGOS  DE  DELEGADOS  DE  POLÍCIA  DO

PARANÁ.
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DELESAa, 

ADEPOL Associação dos Delegados de Policia do Estado do Paraná 

POL 

Oficio n. 009/2022/dpf 

Curitiba/PR, 10 de maio de 2022. 
Excelentíssimo Senhor 
Dr. Silvio Jacob Rockembach 
Delegado Geral da PCPR 
Curitiba- Paraná 

Senhor Delegado Geral, 

A Associação dos Delegados de Polícia do Paraná (ADEPOL-PR), 

com os respeitosos cumprimentos de praxe tendo em vista o que foi deliberado 

nas reuniões de Trabalho para a Reestruturação da Carreira dos Delegados de 

Polícia do Paraná, com a consequente alteração na tabela de subsídios, ocorridas 

nesse Departamento da Polícia Civil, sob a sua presidência vem perante Vossa 

Excelência apresentar a contraproposta desta entidade de classe (em anexo) em 

face da proposta nos apresentada por Vossa Excelência, tendo em vista 

entendimento segundo o qual a tabela apresentada pelo DPC, a nosso sentir, pode 

e deve ser melhorada em prol de uma classe que amarga mais de seis anos de 

congelamento salarial, em razão do não pagamento das datas-base, ano após ano, 

desde 2017, o que redundou em uma perda de poder aquisitivo de mais de 34% 

nesse período. 

Diante do expendido e certos de que poderemos contar com o 

integral apoio de Vossa Excelência nesse justo pleito de reestruturação da carreira 

e da tabela remuneratória dos Delegados de Polícia, aproveitamos a oportunidade 

para reiterar nossos votos de estima e consideração e de que estamos e estaremos, 

em que pese não termos comparecido na última reunião por motivo de força 

maior, a sua inteira disposição, caso Vossa Excelência venha a nos convidar para 

mais rodadas de reuniões objetivando aprofundar o debate em torno da 

contraproposta que ora Ihe apresentamos.

Atenciosamente,

Gutemberg Ribeiro 

Presidente 

Rua Padre Agostinho, 850 -CEP 80430-050- Mercês- Curitiba Paraná Fone: (41) 3222.9241 
email: adepol@terra.com.br/www.adepolpr.org 
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MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Reestrutura as Carreiras Policiais da Polícia Civil do Estado do Paraná. 

Art. 1° Esta lei dispöe sobre a reestruturação das carreiras policiais da Polícia Civil do Estado do Paraná e 

dá outras providèncias, nos termos dos artigos a seguir. 

Art. 2° São carreiras da Polícia Civil: 

I- Delegado de Polícia; 

I-Agente de Policia Judiciária; 

III- Papiloscopista Policial; 

S1° As carreiras policiais civis são estruturadas da seguinte forma: 

I- Delegado de Polícia 

a) Delegado de Polícia Classe Especial; 

b) Delegado de Policia I° Classe; 

c) Delegado de Polícia 2" Classe; 

d) Delegado de Polícia 3° Classe; 

e) Delegado de Policia 4" Classe; 

II-Agente de Polícia Judiciária: 

a) O Agente de Polícia Judiciária Classe Especial 

b) O Agente de Polícia Judiciária 1* Classe; 

1 c)Agente de Polícia Judiciária 23 Classe; 

d) Agente de Policia Judiciária 3* Classe; 

e) Agente de Polícia Judiciária 4" Classe; 

II-Papiloscopista Policial: 

a) Papiloscopista Policial Classe Especial; 

b) Papiloscopista Policial 1° Classe; 

c) Papiloscopista Policial 2 Classe; 

d) Papiloscopista Policial 3 Classe; 

e) Papiloscopista Policial 4* Classe. 
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20 As atividades inerentes aos cargos de que trata o caput, sujeita o seu ocupante a regime de 

disponibilidade permanente e dedicação exclusiva, podendo ser chamado ao serviço, independentemente 

de escala ou previsão, a qualquer tempo, em situações excepcionais, garantida a compensação ouu 

contraprestação pela carga horária excedente. 

Art. 3° Ao cargo de Delegado de Polícia incumbe, com autonomia e independência funcional, respeitando 

sua livre convicção nos atos de policia judiciária, a exclusiva titularidade do inquérito policial e a 

coordenação das demais atribuições investigativas necessárias à elucidação dos ilicitos penais. 

S1° O cargo de Delegado de Policia é privativo de bacharel em Direito, com ingresso mediante concurso 

público de provas e titulos e a comprovação de dois anos de atividade jurídica ou policial, devendo-lhe ser 

dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria 

Pública e do Ministério Público e os advogados. 

S2° O Delegado de Policia exerce funções de natureza jurídica e policial exclusivas de estado. 

3° Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de pericia, informações, 

documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. 

84 A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado; 

S5° O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou 

redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público 

ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos prevístos em regulamento da corporação que 

prejudiquea eficácia da investigação. 

Art. 4° Ao Agente de Polícia Judiciária incumbe a execução das atividades de polícia administrativa, a 

coleta e análise de dados e informações, a produção de conhecimentos e relatórios relevantes à 

investigação criminal, a execução das operações policiais, a implementação das medidas de segurança 

orgânica, bem como a expedição de certidões com fë pública, a execução e supervisão dos trabalhos 

cartorários, além de outras atribuições definidas em regulamento. 

Parágrafo único. O cargo de Agente de Policia Judiciária é técnico-cientifico, de nível superior, sendo o 

ingresso realizado mediante concurso pútblico de provas e titulos, exigido curso superior completo em 

qualquer área de graduação. 

Art. 5" Ao cargo de Papiloscopista Policial compete o exercicio das atividades no åmbito da identificação 

humana, relacionadas com as investigações criminais e operações policiais, especificamente nas áreas da 

papiloscopia e necropapiloscopia e a claboração de laudos de análise papiloscópica, além de outras 

definidas em regulamento. 
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Parágrafo único. O cargo de Papiloscopista Policial é técnico-científico, de nível superior, sendo o 

ingresso realizado mediante concurso público de provas e títulos, exigido curso superior completo em 

qualquer área de graduação. 

Art. 6° As atribuições c as exigencias para o ingresso nos cargos das carreiras de que trata os incisos I, II e 

, do artigo 2° supra, são as constantes dos perfis profissiográficos dos anexos I, II e lll desta Lei 

Complementar. 

$ ° Perfil profissiográfico é o documento formal de descrição de cargo e função, indicando tarefas 

genéricas, especificase especializadas, exigências fisicas, psicológicas, profissionais e outras 
determinantes para o seu exercício. 

$2°0 perfil profissiográfico será observado na realizaç�o de concurso público, na avaliação periódica do 

desempenho e de estágio probatório, no dimensionamento de pessoal, na formação e aperfeiçoamento 

profissional e para os institutos de progressão na carreira. 

Art. 7° 0 Quadro de Pessoal da Policia Civil com o quantitativo dos cargos é o fixado no AnexoV desta 

lei. Parágrafo único. A ampliação do quantitativo do quadro de pessoal da Policia Civil poderá ser feita 

através de lei ordinária. 

Art. 8° São autoridades policiais os Delegados de Policia. 

Art. 9 São agentes da autoridade policial: I - os Agentes de Policia Judiciária; e II - os Papiloscopistas 

Policiais; 

Art. 10. Extingue, ao vagar, os cargos de Agente em Operações Policiais e todas as suas funções. 

$1° Os Agentes em Operações Policiais de 4', 3, 2 e l" classe, dentro das atuais referências, passam a 

integrar classe única, na forma do Anexo V desta Lei Complementar. 

S 2° Fica assegurado aos ocupantes dos cargos de Agentes em Operações Policiais ativos, inativos e 

geradores de pensão, os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens, inclusive previdenciárias, dos 

servidores das demais carreiras policiais civis. 

Art. 11. As carreiras policiais civis de Investigador de Policia e de Escrivão de Policia passam a se 

denominar "Agente de Polícia Judiciária". 

$1° A carreira de Agente de Policia Judiciária absorverá os dircitos, deveres, prerrogativas e atribuiçõcs 

das atuais carreiras de Investigador de Policia e Escrivão de Policia. 

$2 Os integrantes das carreiras atuais de Investigador e Escrivão passam a integrar a carreira de Agente 

de Polícia Judiciária, ficando reenquadrado de acordo com as respectivas classes da seguinte forma: 
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- os atuais integrantes da 1 classe da carreira de Investigador e Escrivão passam a integrar a classe 

especial da carreira de Agente de Policia Judiciária; 

II- os atuais integrantes da 2" classe da carreira de Investigador e Escrivão passam a integrar a l" classe da 

carreira de Agente de Policia Judiciária; 

II - os atuais integrantes da 3" classe da carreira de Investigador e Escrivão passam a integrar a 2 classe 

da carreira de Agente de Polícia Judiciária; 

IV- os atuais integrantes da 4 classe da carreira de Investigador e Escrivão passam a integrar a 3" classe 

da carreira de Agente de Policia Judiciária; 

V-os atuais integrantes da 5* classe da carreira de Investigador passam a integrar a 4" classe da carreira de 

Agente de Policia Judiciária; 

S3 O disposto neste artigo alcançará os inativos e geradores de pensão, observadas as normas 

constitucionais. 

Art. 12. A carreira policial civil de Papiloscopista passa a denominar-se Papiloscopista Policial, que 

absorverá os direitos, deveres, prerrogativas e atribuiçöes da atual carreira de Papiloscopista. 

S1° Os integrantes da carreira de Papiloscopista passam a integrar a carreira de Papiloscopista Policial, 

ficando reenquadrado da seguinte forma: 

I- os atuais integrantes da 1° classe da carreira de Papiloscopista passam a integrar a classe especial da 

carreira de Papiloscopista Policial; 

II- os atuais integrantes da 2 classe da carreira de Papiloscopista passam a integrar a 1# classe da carreira 

de Papiloscopista Policial; 

Il- os atuais integrantes da 3" classe da carreira de Papiloscopista passam a integrar a 2 classe da carreira 

de Papiloscopista Policial; 

IV-0s atuais integrantes da 4 classe da carreira de Papiloscopista passam a integrar a 3* classe da carreira 

de Papiloscopista Policial. 

S2 O disposto neste artigo alcançará os inativos e geradores de pensão, observadas as normas 

constitucionais. 

Art. 13 Os integrantes da carreira de Delegado de Polícia ficam reenquadrados da seguinte forma: 

- os atuais integrantes da 1" classe da carreira de Delegado de Polícia passam a integrar a classe especial 

da carreira de Delegado de Policia; 

II - os atuais integrantes da 22 classe da carreira de Delegado de Polícia passam a integrar a 1* classe da 

carreira de Delegado de Polícia; 
4 
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IlI - os atuais integrantes da 3 classe da carreira de Delegado de Policia passam a integrar as 2 classe da 

carreira de Delegado de Policia: 

IV- Os atuais integrantes da 4" classe da carreira de Delegado de Policia passam a integrar a 3" classe da 

carrcira de Delegado de Policia. Parágrafo único. O disposto neste artigo alcançará os inativos e geradores 

de pensão, observadas as normas constitucionais. 

Art. 14. Os nexos I a III da Lei n° 17.170, de 24 de maio de 2012, passam a vigorar na forma do Anexo V 

desta Lei Complementar. 

Art. 15. O anexo I da Lei n". 18.115, de 23 de junho de 2014, passa a ser o constante do Anexo IV desta 

Lei Complementar. 

Art. 16. O reenquadramento das classes das carreiras de Delegado de Policia, Agente de Policia Judiciária 

e Papiloscopista Policial disciplinado nesta Lei Complementar não prejudica o cumprimento do estágio 

probatório e preenchimento dos requisitos legais para declaração de estabilidade. 

Art. 17. Acrescenta os incisos XV c xVI no art. 3° da Lei n° 17.170, de 24 de maio de 2012, com a 

seguinte redação:

"XV-remuneração do serviço extraordinário superior, no minimo, em cinquenta por cento à do normal." 

XVI remuneração do trabalho noturno superior à do diurno" 

Art. 18. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias do 

Orçamento Geral do Estado 

Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 
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ANEXO IV -LEI COMPLEMENTAR N° 
QUADRO DE CARREIRAS, CLASSES E CARGOSDA POLÍCIA CIVIL 
CARREIRA CLASSE N° DE CARGOS 

ESPECIAL 80 

13 140 

22 170 
DELEGADO DE POLÍCIA

3 185 

42 205 

TOTAL 780 
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Reestruturação tabela de subsídio do cargo de Delegado de Polícia 

Criação da Classe Especial; 

Inter referência de 5%; e 

Inter classe de 10% 

Considerando os efeitos da alteração promovida pela Lei 20.996, de 30 de março de 2022, que 
aplicou sobre a tabela de subsídio do cargo de Delegado/a de Polícia valor fixo de R$ 300,00o 

(trezentos reais), com isso distorcendo a diferença de inter referência e inter classe da carreira, a 
ADEPOL vem propor nova tabela de subsidio com a criação de uma nova classe (classe especial) para 

abrir vagas para ascensão dos atuais Delegados/as no final da tabela e para ingresso de novos 

integrantes da carreira na classe inicial, bem como assegurar diferença inter classe de 10% e inter 

referência de 5%. 

Tabela Proposta 1-Acrescimo de uma Classe com 5% na Inter Referënncla e 10% na classe 

Classe Referência de Subsidlo 
Inter 

Classe 6 8 Média 

Classe Especial 10% 28.005,96 29.406,26 30.876,57 32.420,40 33.763,00 33.763,00 33.763,00 33.763,00 31.97015 

18 Classe 10% 25.459,97 26.732.97 28.069,61 29.473,09 30.946,75 82.494.09 3.763,0 33.763,00 30.087,31| 
22 Classe 10% 23.14542 24.302,70 25.51783 26.793,72 28.133,41 29.540,.08 31.017,08 32.567.94 27.627,27
3 Classe 10% 21.041,30 22.093,36 23.198,03 24.357,93 25.575,83 26.854,62 28.197,35 29.607,22 25.115,70 

4 Classe 19.128,45 20.084.87 21.089,12 22.143,57| 23.250,75 24.413,29 25.633,95 26.915,65 2.832,46 
Média 14 a 4 24.413,16 25,633,82 26.915,51 28.261.29 29.504,75 30.662,95 31.685,1132.425,29 28.700,23 

23.356,22 24.524,03 25.750,23 27.037,74 28.333,95 29.413,01 30.474,88 31.323,36 27.526,68 Média 18 a 5 
Inter Referêncla 

Media 
1 Classe 

22 Classe 

5,00% 5,00% 5,00% 4,75% 3,57% 3,33% 2,34% 6,26% 
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,91% 0,00% 8,91% 

5,00% 
5,00% 

10,00% 
10,00% 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% S,00%| 5,00% 
5,00% 5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 
5,00% 5,00% 5,00% 3 Classe 

44 Classe 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
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Referencia 7e 8- teto do subsidio do Governador R$ 33.763,00- Lei 19.901 de 22/07/2019 - congelou valor até dezembro de 2022. 

Ministros do STF R$ 39.293,32 

Custo de implementação da Proposta da Adepol 

A implementação dessa tabela tem custo estimado de R$ 50 milhões, com impacto de 0,10 pontos 

percentuais na Receita Corrente Liquida e de 0,24% no crescimento do Gasto com Pessoal Total do 

Poder Executivo. 

Esses percentuais de impacto foram calculados com valor da Receita Corrente Líquida RCL de R$ 

49,6 bilhões e Gasto com Pessoal de R$ 20,5 bilhões, o indice fiscal está em 41,24%, portanto bem 

abaixo do limite prudencial de 46,55%. 

Além da margem fiscal o Estado dispõe de margem financeira decorrente do excesso de arrecadação, 

superávit orçamentário/primário e disponibilidade de caixa. 

Impacto Fiscal da Proposta Adepol- R$ milhões 
Descrição RCL GP 

12 meses (fev/22) 49.596 20.453 

Proposta Adepol 50 50 
Impacto em % 0,10% 0,24% 

Fonte: RGP, fev/2022 

09/05/2022 

Cid Cordeiro Silva, economista 

Assessor econômico da ADEPOL 
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