
 

 

CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CARGO DE 
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CRIAÇÃO DE CARTÓRIO 
DE DECLARAÇÃO PRELIMINAR. ATRIBUIÇÕES DE 
CARGOS. ORGANIZAÇÃO INTERNA DE DELEGACIAS. 
DESVIO DE FUNÇÃO. 
 

I – CONSULTA FORMULADA 

O Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina SINPOL-SC honra-nos com 

consulta nos seguintes termos: 

Solicito um parecer jurídico a respeito das declarações preliminares feitas por 
agentes, sendo que eu sou agente nível III e trabalho na secretária, atendimento 
e também sou responsável por um cartório de declaração preliminar. Para tentar 
desafogar os cartórios da Delegacia o delegado criou um cartório preliminar, 
onde é feito normalmente a declaração da vitima e do autor e também quando 
necessário solicito perícias, expeso cartas precatórias e ofícios. 
Descontente com a situação conversei com o Delegado responsável pela 
delegacia, porém ele me disse que declaração preliminar é função de agente e 
que o cartório de declaração preliminar não é considerado cartório e portanto 
não tem nenhum problema em ele colocar um agente para desempenhar tais 
funções. Sendo importante dizer que ás minhas declarações preliminares são 
utilizadas em todos os procedimentos. 
Gostaria de saber se há possibilidade de uma ação de equiparação salarial pelo 
tempo que estou fazendo declaração preliminar, aproximadamente dois anos?. 
Por fim solicito um parecer jurídico a respeito da situação. 

II – ANÁLISE  

Inicialmente, importante diferenciar as atribuições concernentes aos 

cargos de Agente de Polícia Civil e de Escrivão de Polícia Civil: 

Extrai-se da Lei Complementar n. 453, de 2009, que instituiu o Plano de 

Carreira do Grupo Segurança Pública – Polícia Civil: 
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SUBGRUPO: AGENTE DA AUTORIDADE POLICIAL CÓDIGO: SP-PC-AP HABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL: Portador de Diploma em Curso Superior e aprovação em curso de 

formação no órgão de ensino da Polícia Civil, com no mínimo 400 (quatrocentas) 

horas-aula de duração. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: executar os serviços de polícia judiciária e investigativa ou 

administrativa, sob a direção da autoridade policial ou do superior imediato, 

além de todas as atividades previstas em lei, inerentes ao exercício de seu cargo.  

ATRIBUIÇÕES DESCRIÇÃO DETALHADA 1. Conduzir viaturas policiais; 2. Cumprir 

os horários estabelecidos, bem como concorrer à escala de serviço e operações 

especiais para as quais seja designado; 3. Zelar pela manutenção das viaturas, 

dos equipamentos, armas e demais utensílios móveis e imóveis de sua unidade 

policial; 4. Operar todos os equipamentos de comunicação disponíveis na unidade 

policial a que pertencer; 5. Proceder à entrega de correspondências e 

intimações que lhe forem determinadas; 6. Informar a unidade policial, através 

de relatório sobre a conclusão de diligências que lhe forem incumbidas; 7. Velar 

permanentemente sobre todos os fatos e atos que possa interessar à prevenção e 

repressão de crimes e contravenções; 8. Deter, apresentando à autoridade 

policial competente, quem quer que seja encontrado em flagrante delito; 9. 

Permanecer em sua unidade policial durante o horário de trabalho, somente se 

ausentando quando autorizado ou nos casos previstos em lei ou regulamento; 10. 

Guardar sigilo sobre serviços que lhe forem confiados; 11. Dar ciência imediata à 

autoridade policial de fato ou ato delituoso; 12. Zelar pela manutenção da ordem 

pública em geral; 13. Cumprir com presteza as diligências e determinações 

superiores; 14. Operar sistema de comunicação nas centrais de rádio da polícia 

civil; 15. Controlar o tráfego de informações via rádio entre bases fixas, móveis e 

portáteis; 16. Utilizar linguagem técnica na radiocomunicação; 17. Zelar pelo 

equipamento de radiocomunicação; 18. Organizar e manter atualizados mapas 

de localização de ruas e logradouros; 19. Manter cadastro de endereços e 

telefones de todas as unidades policiais do Estado; 20. Fazer, quando competente 

para tanto, a manutenção e conserto dos equipamentos de radiocomunicação; 

21. Desenvolver, sempre que possível, projetos, aplicativos e sistemas 

informatizados de interesse da polícia civil; 22. Proceder, quando competente, à 

instalação, manutenção e substituição dos equipamentos de informática; 23. Dar 

suporte técnico, quando possível, aos projetos, aplicativos e sistemas 

informatizados da polícia civil; 24. Executar, quando competente, o 

cadastramento e alimentação dos programas e aplicativos informatizados da 

polícia civil; 25. Executar em trabalho de equipe operações de resgate de reféns; 

26. Realizar treinamento constante com finalidade de manter-se preparado para 

o enfrentamento de situações de alto risco; 27. Dar apoio tático operacional às 

unidades policiais, quando solicitado; 28. Manter cadastro e arquivo de 

criminosos e do crime organizado; 29. Exercer segurança para dignatários; 30. 

Executar outras operações de caráter especial; 31. Proceder à investigação 

criminal, mediante ciência e supervisão da autoridade policial, valendo-se de 



 

 

todos os mecanismos legais disponibilizados; 32. Deslocar-se imediatamente, 

quando não houver impedimento devidamente justificado, ao local da infração 

penal, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação da coisa 

até a realização da perícia; 33. Realizar levantamento preliminar de local de 

crime ou que demande investigação policial, colhendo materiais e informações 

necessárias às providências da autoridade policial, quando houver risco de graves 

prejuízos à formação da prova pela ausência de perito oficial; 34. Emitir 

relatórios circunstanciados do curso das investigações; 35. Cumprir, quando 

designado, mandados policiais e judiciais; 36. Manter atualizados os arquivos e 

dados estatísticos da unidade policial, relativos à incidência criminal e seus 

infratores; 37. Atender ao público e registrar delitos e ocorrências trazidos ao 

seu conhecimento, dando ciência à autoridade policial; 38. Providenciar a 

expedição de guia para fins de exame pericial; 39. Solicitar auxílio de órgãos 

técnicos quando necessário; 40. Executar serviços de carceragem e transporte de 

presos provisórios, sob custódia da polícia civil, quando determinado; 41. 

Elaborar relatório diário das atividades desenvolvidas, formatando 

estatisticamente os registros efetuados, sua natureza e providências adotadas; 

42. Atuar no recebimento e emissão de expedientes da unidade policial, 

mantendo organizado o correspondente arquivo documental; 43. Exercer 

atividades administrativas de interesse policial civil ou de segurança pública; e 

44. Exercer demais atribuições inerentes ao cargo ocupado, previstas em lei ou 

regulamento. 

ANEXO X 

GRUPO: SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL  

SUBGRUPO: AGENTE DA AUTORIDADE POLICIAL  

QUADRO DE CARREIRA: ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO  

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL  

GRUPO: SEGURANÇA PÚBLICA-POLÍCIA CIVIL  

SUBGRUPO: AGENTE DA AUTORIDADE POLICIAL  

CÓDIGO: SP-PC-AP  

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Portador de Diploma em Curso Superior e 

aprovação em curso de formação no órgão de ensino da Polícia Civil, com no 

mínimo 400 (quatrocentas) horas-aula de duração.  

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: lavrar e subscrever os autos e termos de sua 

competência, adotados na atividade de polícia judiciária, de forma contínua, 

providenciando sua tramitação normal, sob orientação do Delegado de Polícia.  

ATRIBUIÇÕES DESCRIÇÃO DETALHADA: 1. Cumprir ordens, despachos e outras 

determinações legais emanadas do Delegado de Polícia; 2. Executar os trabalhos 

cartorários das unidades policiais; 3. Cumprir os horários estabelecidos, bem 

como concorrer às escalas de serviços e operações especiais quando convocado; 

4. Conduzir viaturas policiais, quando necessário; 5. Lavrar e subscrever os autos 



 

 

e termos de sua competência, adotados na atividade de polícia judiciária, de 

forma contínua, providenciando sua tramitação normal, sob orientação do 

Delegado de Polícia; 6. Contribuir para a preservação do patrimônio da unidade 

policial e zelar pelos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; 7. 

Adotar providências necessárias à expedição de mandados, dentre outros, de 

intimação às partes e requisição de servidores públicos, a fim de serem 

inquiridos; 8. Expedir certidões e providenciar cópia de documentos, após 

deferimento do Delegado de Polícia; 9. Providenciar o recolhimento da fiança 

arbitrada pela autoridade policial; 10. Acautelar objetos e valores vinculados a 

procedimento investigatório, em conformidade com o despacho do Delegado de 

Polícia; 11. Dar destinação a objetos e documentos vinculados a procedimentos 

policiais sob sua responsabilidade, cumprindo despacho do Delegado de Polícia; 

12. Providenciar guia de exame pericial, no curso do procedimento policial; 13. 

Organizar mapas de estatística criminal e relatórios mensais das atividades do 

cartório sob sua responsabilidade e contribuir para a atualização dos arquivos da 

unidade policial; 14. Impedir a retirada da unidade policial de autos de 

procedimentos policiais, sem a expressa autorização do Delegado de Polícia; 15. 

Cumprir mandados de prisão, coordenar, participar de atividades operacionais, 

tais como: barreiras , operações de cumprimento de mandados de busca e 

apreensão; 16. Cumprir, quando designado, mandados policiais e judiciais; 17. 

Executar outras operações de caráter especial; 18. Exercer atividades 

administrativas de interesse policial civil ou de segurança pública; e 19. Exercer 

demais atribuições inerentes ao cargo ocupado, previstas em lei ou regulamento. 

Desta maneira, percebe-se que as atribuições do cargo de Agente 

englobam: 

37. Atender ao público e registrar delitos e ocorrências trazidos ao seu 

conhecimento, dando ciência à autoridade policial; 38. Providenciar a expedição 

de guia para fins de exame pericial; 39. Solicitar auxílio de órgãos técnicos 

quando necessário; 42. Atuar no recebimento e emissão de expedientes da 

unidade policial, mantendo organizado o correspondente arquivo documental; 

43. Exercer atividades administrativas de interesse policial civil ou de segurança 

pública 

O item 37 das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil dispõe que é 

atribuição do Agente atender ao público e registrar delitos. Além disso, o envio de 

expedientes da unidade policial e atividades administrativas, bem como a solicitação 

de perícias (auxílio de órgãos técnicos), também englobam as atividades de Agente. 



 

 

No que tange a organização interna concebida pelo Delegado de Polícia 

com a criação do “cartório preliminar”, consta na descrição sumária do cargo de 

Delegado de Polícia: “Planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, supervisionar 

e controlar as atividades de polícia judiciária, de apuração de infrações penais e de 

polícia administrativa, no âmbito das suas atribuições constitucionais e legais.” 

Portanto, percebe-se possível que o delegado organize as atividades de polícia 

judiciária, no entanto, deve respeitar as atribuições do cargo de cada servidor quando 

da nomeação das atividades. 

Verificada as atribuições de cada cargo, importante mencionar a CI n. 

0141/2012/DGPC, onde a Delegacia Geral de Polícia Civil, orientou as DRPs no sentido 

de que fizessem cessar as designações de Agente de Polícia para o exercício das 

funções de Escrivão de Polícia. 

No mesmo sentido, o despacho proferido no processo SSP n. 10993/2018, 

onde se reiterou as orientações da CI mencionada, frisando-se que deveria cessar as 

designações de Agentes de Polícia, de Contratados Terceirizados, de Estagiários e de 

outros colaboradores para o exercício de funções de Escrivão de Polícia. 

Salienta-se, somente poderá haver designação de Agente de Polícia para 

atividades de Escrivão de Polícia, em casos de absoluta necessidade, desde que haja a 

concordância e/ou posterior informação ao Diretor da Área, o qual se 

responsabilizará pelo fornecimento de informações. Ou seja, não pode ser uma 

situação corriqueira, frequente, costumeira. 

Além disso, deve haver designação para o ato de forma específica como 

Escrivão Ad Hoc, atendendo as determinações da Instrução Normativa n. 

002/2015/DIPC, que disciplina o uso do sistema no âmbito da Polícia Civil/SC. 

Ressalta-se que o cadastramento no SISP, de atos exclusivos de Escrivão de 

Polícia, somente poderão ser realizados por colaboradores que tenham sido 

nomeados como Escrivão Ad Hoc. 



 

 

III – CONCLUSÃO 

À vista do acima exposto, conforme as atribuições do cargo de Delegado, 

conclui-se que é possível que as atividades de polícia sejam por ele organizadas. No 

entanto, quando da nomeação de servidor para as atividades, deve o Delegado 

respeitar as atribuições dos cargos. 

A priori, entende-se que a elaboração de Termo de Declaração Preliminar, 

engloba a atribuição sumária do cargo de Escrivão de Polícia, inclusive o documento 

padrão descreve que quem lavra o termo é o Escrivão de Polícia, no entanto, consta a 

assinatura da ora requisitante. 

Quanto ao questionamento da possibilidade de ajuizamento de eventual 

ação de equiparação salarial ao cargo de escrivão, entendemos ser possível a 

proposição de ação junto ao Poder Judiciário, desde que comprovado através de 

documentos, tal desvio de função pelo período informado. 

É o parecer. 

Florianópolis, 20 de fevereiro de 2020. 
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