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MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

 
 

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

 

 

 

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

dá outras providências, nos termos dos artigos a seguir. 

 
Art. 2º São carreiras da Polícia Civil: 

 

I - Delegado de Polícia; 

 

II – Agente de Polícia Judiciária; 

III– Papiloscopista Policial; 

§ 1º As carreiras policiais civis são estruturadas da seguinte forma: 

I – Delegado de Polícia: 

a) Delegado de Polícia Classe Especial; 

 

b) Delegado de Polícia 1ª Classe; 

 

c) Delegado de Polícia 2ª Classe; 

 

d) Delegado de Polícia 3ª Classe; 

 

e) Delegado de Polícia 4ª Classe; 

II – Agente de Polícia Judiciária: 

a) O Agente de Polícia Judiciária Classe Especial; 

 

b) O Agente de Polícia Judiciária 1ª Classe; 
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c) Agente de Polícia Judiciária 2ª Classe; 

 

d) Agente de Polícia Judiciária 3ª Classe; 

 

e) Agente de Polícia Judiciária 4ª Classe; 

III – Papiloscopista Policial: 

a) Papiloscopista Policial Classe Especial; 

 

b) Papiloscopista Policial 1ª Classe; 

 

c) Papiloscopista Policial 2ª Classe; 

 

d) Papiloscopista Policial 3ª Classe; 

 

e) Papiloscopista Policial 4ª Classe. 

 

§ 2º 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 da carga 

horária excedente. 

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

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

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

 
§ 1º O cargo de Delegado de Polícia é privativo de bacharel em Direito, com ingresso mediante concurso 

público de provas e títulos e a comprovação de dois anos de atividade jurídica ou policial. 

 
§ 2º O Delegado de Polícia exerce funções de natureza jurídica e policial exclusivas de estado. 

 

Art. 4º 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 fé pública, a execução e supervisão dos trabalhos cartorários, além de 

outras atribuições definidas em regulamento. 
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Parágrafo único. O cargo de Agente de Polícia Judiciária 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. 5º Ao cargo de Papiloscopista Policial compete o exercício das atividades no âmbito da identificação 

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

papiloscopia e necropapiloscopia e a elaboração de laudos de análise papiloscópica, além de outras definidas 

em regulamento. 

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

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

Complementar. 

 
§ 1º Perfil profissiográfico é o documento formal de descrição de cargo e função, indicando tarefas genéricas, 

específicas e especializadas, exigências físicas, psicológicas, profissionais e outras determinantes para o seu 

exercício. 

 
§ 2º O perfil profissiográfico será observado na realização 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. 7º O Quadro de Pessoal da Polícia Civil com o quantitativo dos cargos é o fixado no Anexo IV desta 

lei. 

 
Parágrafo único. A ampliação do quantitativo do quadro de pessoal da Polícia Civil poderá ser feita através 

de lei ordinária. 

 
Art. 8º São autoridades policiais os Delegados de Polícia. 

 

Art. 9º São agentes da autoridade policial: 

I – os Agentes de Polícia Judiciária; e 

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

 

§ 1º Os Agentes em Operações Policiais de 4ª, 3ª, 2ª e 1ª classe, dentro das atuais referências, passam a 

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

 
§ 2º 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 Polícia e de Escrivão de Polícia passam a se 

denominar “Agente de Polícia Judiciária”. 

 
§ 1º A carreira de Agente de Polícia Judiciária absorverá os direitos, deveres, prerrogativas e atribuições das 

atuais carreiras de Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia.  

 

I – Os atuais servidores públicos, ocupantes dos cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, 

poderão fazer opção de permanecer no seu cargo com sua nomenclatura atual, bem como suas atribuições 

de seu provimento originário, devendo se manifestar por escrito ao órgão responsável no prazo de 90 

(noventa) dias a partir da publicação da lei.   

(Sugestão de inclusão proposta pelas Entidades Sindicais) 

 
§ 2º 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: 

 
I – os atuais integrantes da 1ª classe da carreira de Investigador e Escrivão passam a integrar a classe especial 

da carreira de Agente de Polícia Judiciária; 

 
II – os atuais integrantes da 2ª classe da carreira de Investigador e Escrivão passam a integrar a 1ª classe da 

carreira de Agente de Polícia Judiciária; 

 
III – os atuais integrantes da 3ª classe da carreira de Investigador e Escrivão passam a integrar a 2ª classe da 

carreira de Agente de Polícia Judiciária; 

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

carreira de Agente de Polícia Judiciária; 

 
V – os atuais integrantes da 5ª classe da carreira de Investigador passam a integrar a 4ª classe da carreira de 

Agente de Polícia Judiciária; 
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§ 3º 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 atribuições da atual carreira de Papiloscopista. 

 

§ 1º Os integrantes da carreira de Papiloscopista passam a integrar a carreira de Papiloscopista Policial, 

ficando reenquadrado da seguinte forma: 

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

carreira de Papiloscopista Policial; 

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

de Papiloscopista Policial; 

 
III – os atuais integrantes da 3ª classe da carreira de Papiloscopista passam a integrar a 2ª classe da carreira 

de Papiloscopista Policial; 

 
IV – os atuais integrantes da 4ª classe da carreira de Papiloscopista passam a integrar a 3ª classe da carreira 

de Papiloscopista Policial. 

 
§ 2º 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: 

 

I – os atuais integrantes da 1ª classe da carreira de Delegado de Polícia passam a integrar a classe especial 

da carreira de Delegado de Polícia; 

 
II – os atuais integrantes da 2ª classe da carreira de Delegado de Polícia passam a integrar a 1ª classe da 

carreira de Delegado de Polícia; 

 
III – os atuais integrantes da 3ª classe da carreira de Delegado de Polícia passam a integrar as 2ª classe da 

carreira de Delegado de Polícia; 

 
IV – os atuais integrantes da 4ª classe da carreira de Delegado de Polícia passam a integrar a 3ª classe da 

carreira de Delegado de Polícia. 
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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 nº 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 nº. 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 Polícia, Agente de Polícia 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. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta  das dotações próprias do 

Orçamento Geral do Estado 

Art. 18. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 


