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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DE POLícIA FEDERAL

DGP -COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE ESTUDOS, LEGISLAÇÃO E PARECERES

~~~~~~.~~~~~-~ TIVO N° 366/2008-DELP/CRH/DP~
REFERENCIA: S/N
INT.: CHEFES DOS SRH's DAS UNIDADES CENTRAL E
DESCENTRALIZADAS/DPF.
ASS: HORÁRIO ESPECIAL

EMENTA: PARECER NORMA TIVO DE HORÁRIO
ESPECIAL PARA SERVIDOR ESTUDANTE.

APLICAÇÃO DO PRINCíPIO DA CONTINUIDADE
DOS SERViÇOS PÚBLICOS CONJUGADO COM
O PRINCíPIO DA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR
SOCIAL.

REQUISITOS
CONCESSÃO.

COMPETÊNCIAE PARA

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
AUSÊNCIA DE PREjUíZO PARA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DE
A

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
INCOMPATIBILIDADE DO HORÁRIO DE AULA
COM O DO TRABALHO.

COMPENSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 98 DA
LEI N° 8.112/1990.

REGULAMENTAÇÃO PELA PORTARIA
1314/2002-DG/DPF. OFícIO N° 143/97
COGLE/DENOR/SRH/MARE. DESPACHO N°
2159/2000-DGP/DPF E OFícIO CIRCULAR N°
458/2005-CP/DPF.

Trata-se de memorando n° 73/2008-DELP/CRH, o qual
solicita remodelagem do parecer 618/2000-DELP/CRH tendo em vista consulta
formulada pelos Chefes dos Setores de Recursos Humanos das Unidades
Descentralizadas deste Departamento de Polícia Federal, acerca da concessão de
horário especial para servidores integrantes do quadro de pessoal permanente do
DPF, em razão da incompatibilidade do horário escolar com o dos seus respectivos
setores, a critério da Administração.
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A priori, cabe elucidar que esta Divisão possui entre as
suas atribuições definidas no art. 108 da Instrução Normativa n° 013/2005-DG/DPF (a
qual define as competências específicas das unidades centrais e descentralizadas do
Departamento de Polícia Federal e as atribuições de seus dirigentes) a de propor a
padronização de procedimentos, na inexistência de normativo específico:

Arf. 108. A Divisão de Estudos, Legislação e Pareceres, no
âmbito da CRH/DGP, compete:

VIII- atuar junto às unidades descentralizadas sob sua
supervisão, esclarecendo dúvidas, orientando procedimentos e
propondo sua padronização, na inexistência de normativo
específico.

Superado este ponto, cabe adentranT'los no tema relativo
ao horário especial, sua natureza jurídica e disposição legal.

Ao se falar do instituto jurídico do "horário especial"
estamos diante do campo das "concessões" feitas pela Administração ao servidor
público, como forma de se conjugar o interesse privado ao público, às quais se impõe
o deferimento desde que não haja prejuízo para ao serviço de índole pública,e
preenchidos todos os requisitos legais.

A matéria em questão, horário especial para servidor
estudante, encontra-se regulamentada no artigo 98 da Lei 8.112/90, o qual dispõe:

Art. 98. Será concedido horário especial ao se/Vidor estudante,
Quando comorovada a incomoatibilidade entre o horário
escolar e o da reoarticão. sem oreiuízo do exercício do
carao. § 1Q Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver
exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. (Parágrafo
remunerado e alterado pela Lei n° 9.527, de 10.12.97).

Considerando o norrnativo acima, nota-se ser o horário
especial uma forma de possibilitar o estudo, conciliando-o com o trabalho, quando
comprovada mente coincidirem seus horários.

Contudo, a norma é clara ao dispor sobre os requisitos
para a concessão do horário especial de estudante: ausência de prejuízo ao servi~Q:

Note-se a necessidade dessa compensação ser realizada
em obediência às instruções legais, de maneira a não causar prejuízo em
homenagem aos princípios da continuidade dos serviços públicos e supremacia do
interesse público sobre o privado.
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Portanto, caberá ao gestor da unidade valorar se a
ausência do servidor em determinado horário implicará em prejuízo ou não ao bom e
fiel andamento dos trabalhos.

Conto do PARECER n° 366/2008-DELP/CRH

Assim, e tendo em vista as peculiaridades, em alguns
casos, da função policial, ter -se-á que sopesar as variáveis e desdobramentos no
serviço público para o deferimento do pleito, tudo isto em homenagem, também, ao
princípio da eficiência, sendo impossível se estabelecer uma regra estanque de
quantos servidores poderão se ausentar em determinado período a fim de realizarem
horário especial.

Suplantada a fase de ausência de prejuízo para a
Administração, passa-se à análise do requisito "incompatibilidade de horários",
devendo ficar demonstrado que não é possível a compatibilização do horário de
trabalho com o estudantil.

Desse modo, verbi gratia se o servidor desempenha seu
mister no horário das 8:00 às 12:00 horas, tendo intervalo para almoço, e retomando
às 14:00 e finalizando às 18:00 horas, e a instituição escolar oferecer o curso
pleiteado no período noturno, iniciando às 19:00 horas e finalizando às 22:30 horas,
então teremos que reconhecer pela improcedência do pedido, face a possibilidade de
compatibilizar o horário de trabalho com o da vida escolar.

Ou seja, a incompatibilidade tem que ser demonstrada de
forma material e documentalmente.

Todavia, como a jornada de trabalho no Departamento de
Polícia Federal pode ser exercida no intervalo das 7:30 horas até às 20:30 horas,
respeitada a carga de oito horas diárias, e com uma hora mínima e no máximo três
horas de intervalo para almoço, tem-se que desde que haja anuência da chefia
imediata de maneira a flexibilizar o horário do servidor, respeitados os critérios legais
já expostos, pode-se trabalhar com essa margem legal a fim de se adequar o
interesse do servidor com o da administração, desde que não haja prejuízo para esta
última.

Dessa forma, cabe esclarecer qual é a jornada de trabalho
e a carga horária a que está sujeito o servidor. No âmbito do Departamento de Polícia
Federal, essas matérias encontram-se disciplinadas pela Portaria 1314/2002-
DG/DPF, de 18/12/02, que em seus artigos 10 e 20 estabelece:

"Art. 10 O horário de funcionamento das repartições do
Departamento de Polícia Federal será de 07h 30min às 20h
30min, ininterruptamente, excepcionado o atendimento às
ocorrências de natureza estritamente policial, que se dará em
qualquer horário.

Parágrafo único. O atendimento ao público externo será feito no
horário das 08:00 às 18:00 horas.
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Art. 20 A jornada de trabalho dos servidores do Departamento
de Polícia Federal será de oito horas e:

1- carga horária de quarenta horas semanais, exceto nos casos

previstos em lei específica, para ocupantes de cargos de
provimento efetivo.

II -regime de dedicação integral para o policial federal e
ocupantes de cargos em comissão ou função de direção, chefia
e assessoramento superior; cargos de direção, função
gratIfica da e gratificação de representação.

Parágrafo único. Sem prejuízo da jornada a que se encontram
sujeitos, os seNidores referidos neste inciso poderão, ainda, ser
convocados sempre que presente o interesse da Administração
ou a necessidade do seNiço.

Com relação ao cumprimento da jomada de trabalho, a Lei
8.112/90, em seu artigo 19, dispõe:

"Arl. 19. Os se/Vidores cumprirão jornada de trabalho fixada em
razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos,
respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta
horas e obse/Vados os limites mínimo e máximo de seis horas e
oito horas diárias, respectivamente."

Entretanto, a mesma Lei, em seu artigo 98, parágrafo 1°,
como já mencionado acima, permite a concessão de horário especial (diferenciado) a
servidor estudante, desde que seja respeitada a duração semanal de trabalho.

§ 10 Para efeito do disposto neste altigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver
exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. (negrito

nosso)

Assim, nota-se ser o artigo 19 a regra geral, a qual todos
os servidores estão submetidos. Já o artigo 98 é uma exceção para o servidor
estudante. Registre-se que no referido parágrafo 1°, o legislador, ao fazer menção à
compensação de horário, exigiu apenas o cumprimento da duração semanal do
trabalho, ou seja, das 40 (quarenta) horas semanais. Não há exigência para o
cumprimento das 8 (oito) horas diárias.

A
entendimento no seu artigo 15

portaria 1314/2002-DG/DPF corrobora esse

'~rt. 15 As chefias imediatas dos servidores estudantes
planejarão um horário adequado para que esses seNidores
cumpram jornada de trabalho sem prejuízo da carga horáría a
que estão sujeítos." (grifo nosso)
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Portanto, em se tratando de horário especial, não se
vislumbra impedimento para o servidor trabalhar mais de oito horas num dia da
semana ou menos de seis horas num outro dia, desde que respeitada a carga horária
de quarenta horas semanais.

Nesse diapasão, também não há óbice para que a
compensação seja efetuada aos sábados, porém, frise-se a necessidade de a chefia
imediata avaliar a situação criteriosamente, levando em consideração as atribuições
do cargo, bem como o horário em que funciona a repartição. devendo autorizar o
horário especial somente quando não houver prejuízo ao serviço.

Outrossim, ressalta-se que Oficio N° 143
COGLE/DENOR/SRH/MARE, o qual remete aos artigos 40 e 50 do Decreto 1.590/95,
ao responder questionamento acerca da jornada de trabalho, informa não haver
qualquer óbice legal ou regulamentar, quanto à flexibilização da jornada, porém,
esclarece que no horário contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de
uma hora, salvo acordo escrito ou contrato.

Por outro lado, com relação à jornada de trabalho e
compensação, não se pode deixar de mencionar a obrigatoriedade de ser observado
o período de quatro horas semanais de prática desportiva conforme a IN 01/2007-
DG/DPF:

"AIt. 17. O servidor policial disporá de quatro horas semanais
para execução da atividade física instituciona/, a qual se
realizará, obrigatoriamente, durante o horário de expediente,
em dois períodos de duas horas, duas vezes por semana, em
dias e horários a serem estabelecidos pela chefia imediata de
modo flexível entre os servidores em exercício na unidade,
cuidando para que não haja descontinuidade dos serviços e
não sejam prejudicados a prática da atividade física
instftucionalou o seu controle."

Assim, considerando que a própria Administração
regulamentou o horário de prática desportiva obrigatório ao policial federal, deve ser o
mesmo respeitado quando da compensação do horário especial.
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~;. Nt'- .QQaL do PARECER no366/200B-DELP/CRH fi. 06

b . ". vo rlc

a) requerimento de solicitação de horário especial ao chefe
imediato;

b) declaração da Instituição de Ensino com indicação do
horário, período (início e término), turnos, semestre e matrícula
efetivada no curso pretendido, e grade horária elaborada pela
Instituição de Ensino das disciplinas cursadas;

c) tabela de compensação de horário conforme estipulada
pela Portaria 1314/2002 -DG/DPF; e

d) manifestação conclusiva do chefe imediato acerca do
pleito onde informa que o pleito do servidor não contraria o
interesse da Administração em razão de que as funções do
cargo e o andamento do serviço no setor de sua lotação não
serão prejudicados.

Cumpre observar, ainda, que conforme o citado artigo 15
da Portaria 1314/2002, o controle da compensação do horário deve ser efetuado pela
chefia imediata, que é responsável pelo seu planejamento de forma a não haver
prejuízo do serviço.

Registre-se, também, que a Orientação Consultiva n°
005/97 -DENOR/SRH/MARE determina que: o controle do horário do estudante deve

servidor não podem sobrepor-se aos da Administracão Pública.

Em conseqüência, as chefias imediatas devem atentar a
todos esses requisitos formais ao deferir a concessão do horário especial, para não
incorrer no artigo 17 da citada Portaria:

Art. 17 O descumprimento dos critérios estabelecidos nesta
Portaria sujeitará o servidor e seu chefe imediato ao disposto no
título V, da Lei 8.112, de 1990.

Noutro giro, deve-se ressaltar que, uma vez atendidos os
requisitos exigidos na norma, o horário especial para estudante é ato vinculado e não
discricionário, conforme entendimento do ST J:

o
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Conto do PARECER n° 366i200B-DELP/CRH fi. 07

"Administrativo. Recurso Especial. Servidor estudante. Horário
especial. Requisitos. Discricionariedade. Ausência. De acordo
com o disposto no alt. 98 da Lei 8. 112/90, o horário especial a
que tem direito o servidor estudante condiciona-se aos
seguintes requisitos: comprovação de incompatibilidade entre o
horário escolar e o da repaltição; ausência de prejuízo ao
exercício do cargo; e compensação de horário no órgão em que
o servidor tiver exercício, respeitada a duração semanal de
trabalho. Atendidos esses requisitos, deve ser concedido o
horário especial ao servidor estudante, porquanto o dispositivo
legal não deixa margem à discricionariedade da administração,
constituindo a concessão do beneficio, nesse caso, ato
vinculado. Recurso não conhecido" (STJ, ReI. Min. Félix
Fischer, Resp n° 420.312/RS, 5a t., dj DE 24.3.2003, p. 266).

Dessa feita, a análise dos pleitos nos Órgãos Centrais e
Descentralizados será efetuada pela chefia imediata, a qual analisará se os autos
estão instruídos com os documentos acima relacionados, manifestando-se
conclusivamente, de acordo com Oficio Circular n° 458/2005-CP/DPF, analisando
todos seus itens e informando, no caso de deferimento, que a concessao do
horário especial nao contraria o interesse do serviço, e, no caso de
indeferimento, justificando fundamentadamente. Após, o expediente deve tramitar
pelas vias hierárquicas superiores, até decisão final dos Senhores Diretores nas
Unidades Centrais ou dos Superintendes Regionais nas Unidades Descentralizadas.

Outrossim, com o objetivo de possibilitar um controle
eficaz por parte da chefia, deve o servidor beneficiado com o horário especial
apresentar, semestralmente, os documentos tendentes a comprovar a
subsistência da situação tática que ensejou a concessão do horário especial e
que exija a sua manutenção. Isto é, deve o servidor demonstrar, ao início de cada
semestre letivo, a grade horária das aulas, de forma a comprovar a incompatibilidade
com o horário normal do serviço, bem como apresentar nova proposta de
compensação. Esta proposta deverá ser submetida à chefia imediata, que se
manifestará quanto à ausência de prejuízo ao serviço.

Finalmente, cumpre salientar que, com base nos artigos 50
e 60 da IN n° 20/2005-DG/DPF, de 23 de agosto de 2005, não há necessidade de
reiterados Pareceres quando se tratar de matéria já pacificada:

"Arl. 50 Quando os requerimentos envolverem matérias já
pacificadas por ato do Diretor de Gestão de Pessoal ou do
Diretor-Geral, é dispensada a emissão de parecer pela
DELPICRHIDGP, desde que a área responsável proceda à
instrução e ateste o preenchimento dos requisitos legais,
mediante despacho fundamentado, devendo o processo ser

encaminhado à autoridade competente para decidir, cumpridos
os canais hierárquicos. "
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CONCLUSÕES:

Diante dos normativos e orientações relativos à
matéria, os requisitos para a concessão do horário especial são os seguintes:

1- Despacho fundamentado da chefia imediata sobre a existência ou não de prejuízo ao
exercício do cargo e ao bom andamento do serviço.

Lei 8112/90:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante,

quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da
repartição, sem oreiuízo do exercício do carGo.

2- Demonstração documental de incompatibilidade entre o horário escolar e o da

repartição (art. 98 da lei 8112/90).

Lei 8112/90:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante,
quando comprovada a incom.oatibilidade entre o horário escolar e o da
re.osrticao. sem prejufzo do exercfcio do cargo.

3- Compensação dentro da mesma semana em que ocorreu a ausência parcial para
estudo, de forma a integralizar a carga de trabalho semanal (art. 98, §1 °, da lei
8112/90).

Lei 8112190:

Arf. 98 omissis.

§ 1Q Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a com.oensa~ão
de horário no órGão ou entidade Gue tiver exercício. res.oeitada a
duracão semanal do trabalho.

seguintesDevem, ainda, ser observados os
procedimentos e parâmetros para a concessão do horário especial:

1- A tabela de compensação de horários deverá ser planejada pela chefia imediata, ou
elaborada pelo servidor e submetida ao crivo da chefia.

(;i\



~QQnt. do PARECER n° 36612008-DELP/CRHU

Portaria 1314ilOO2-DGIDPF:

Arf. 15 f_~~ cil~fias i~ediatas dos servidores estudantes olaneiarão
um horário adeauado para que esses servidores cumpram jornada
de trabalho sem prejufzo da carga horária a que estão sujeitos

2- Requisitos a serem observados pela chefia imediata para aprovação da tabela:

8. Horário de funcionamento das repartições do Departamento de Polícia Federal
(7h30min a 20h30min).

Portaria 131412002-DG/DPF:

Arf. 10 O h~rár~o de .fuQcion}!:mento das reoarticões do Deoartamento de

PolfciaFederal será de 07h 30min às 20h 30min, ininterruptamente,
excepcionado o atendimento às ocorrências de natureza estritamente
policial, que se dará em qualquer horário

b. Intervalo m{nimo de 1h e máximo de 3h para refeição e descanso, caso a jornada
diária exceda 6 (seis) horas.

Portaria 1314/2002-DG/DPF:

Art. 3° Respeitada a jomada de oito horas, o horário de trabalho dos
servidores poderá ser f/exibilizado no intervalo previsto no art. 1°, com
interruf)ção Dara refeicão e descanso. Que não Doderá ser inferior a uma
hora nem suDerior a três horas.

c. SeqOência máxima de 6h ininterruptas de trabalho, devendo, após esse período, ser
gozado intervalo de descanso, conforme item "b" acima

Ofício N° 143 COGLE/DENOR/SRH/MARE:

(...) existe impedimento legal ou regulamentar, de se fIexibilizar a
jornada de 8:00 horas diárias, sendo dividida em dois expedientes de 7
(sete) e 1 (uma) hora, respectivamente, com intervalo de
1 (uma) para refeição e descanso?

(...) informamos não haver QualQuer óbice leaal ou reaulamentar.
Quanto à flexibilizacão da ;ornada ali orooosta. porém, recordando o
artigo 71 da legislação consolidada, verifica-se Que o horário contInuo.
cuia duracão exceda de seis horas. é obriGatória a concessão de um
intelValo vara reoouso ou alimenta~ão. o qual será, no mfnimo, de
uma hora, salvo acordo escrito ou contrato, não poderá exceder de
duas horas

(...) o dispositivo legal que inviabiliza a jornada inintetTupta de 08 (oito)
horas diárias está contido no artigo 5°, do Decreto n° 1.590, de 1995,
transcrito no item 2, deste Despacho, já que exige 01 hora de descanso
entre as jornadas.

(...) afigura-se inviável uma jornada de trabalho de oito horas diárias
sem a devida interrupção para descanso e alimentação.



§ 10 Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos

inte/Va/os de refeição e descanso, observado o interesse do se/Viço,
deverão ser estabelecidos previamente e adequados às conveniências e
às peculiaridades de cada órgão ou entidade, unidade administrativa ou

atividade, respeitada a carga horária correspondente aos cargos.

§ 20 O intervalo para refeição não poderá ser inferior a uma hora nem
superior a três horas.

3- Os limites mínimo e máximo estabelecidos no art. 19 da Lei 8.112/90 (6 a 8 horas
diárias de jornada trabalho) não são de observância obrigatória para os servidores
estudantes que cumpram horário especial, pois dizem respeito à jornada normal de
trabalho. Os servidores beneficiados pelo horário especial deverão cumprir carga
horária de 40 horas semanais, mas sem observância dos limites de jornada diária de
6 a 8 horas.

Lei 8112/90:

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão
das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a
duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados
os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias.

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da
reparticão, sem prejulzo do exerclcio do cargo.

4- Para fins de gozo do horário especial, são considerados estudantes os servidores
matriculados em cursos de 1°, 2° e 3° graus, supletivos, e pós-graduações (strictu e
latu sensu):

Oficio Circular n° 45BI2005-CPIDPF
2. O Parecer n° 161/91-DRHISAF é de entendimento que os estudantes
de cursos de 1°, 20 e 3° graus, supletivos e os de pós-graduação, são
abrangidos pelo art. 98 da Lei n° 8.112190. desde que compensadas as
horas não trabalhadas.
3. De acordo com a Lei n° 9.394. de 20/12/1996. que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, os cursos de pós-graduação,
compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros, são abrangidos pelo conceito
de educação superior, conforme prevê o art. 44 da referida Lei
4. Diante do exposto, concluímos que o curso de mestrado é
considerado curso de educação regular, desde que ministrado por
entidade reconhecida pelo Ministério da Educação. Portanto, o servidor
que for estudante de curso de mestrado faz jus ao horário especial,
devendo compensar as horas não trabalhadas, na forma estabelecída
pelo art. 98 da Lei n° 8. 112190. /
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a) requerimento de solicitação de horário especial ao chefe imediato;

b) declaração da Instituição de Ensino com indicação do horário, período (início e
término), turnos, semestre e matrícula efetivada no curso pretendido;

c) grade horária elaborada pela Instituição de Ensino das disciplinas cursadas;

d) tabela de compensação de horário conforme estipulado pela Portaria 131412002 -
DGIDPF; e

e) manifestação conclusiva do chefe imediato acerca do pleito, informando que o pleito
do servidor não contraria o interesse da Administração em razão de que as funções do
cargo e o andamento do serviço no setor de sua lotação não serão prejudicados.8

6- Recomendações da Orientação Consultiva n° 005/97- DENOR/SRH/MARE:

a) o controle do horário do estudante deve ser feito mediante folha de ponto;
b) o interesse do serviço deve ser observado, adequando-se a compensação das horas

às necessidades e às peculiaridades de cada órgão ou atividade, com intervalo para
refeição de no mínimo uma e no máximo três horas;

c) é obrigatória a compensação das horas não trabalhadas, não podendo a
compatibilização causar prejuízo para o exercício do cargo;

d) os interesses pessoais do servidor não podem sobrepor-se aos da Administração
Pública.

7- A competência para a concessão do horário especial é da chefia imediata do servidor,
que dirá, no caso concreto, se haverá ou não prejuízo ao serviço, e do
superintendente regional ou do dirigente da unidade central, que emitirá a decisão
final sobre o pleito. Não há necessidade, nas regionais, de que o pedido seja
analisado por órgão jurídico consultivo. Do mesmo modo, não há necessídade
de análise do requerimento pela DELP/DGP, no âmbito das unidades centrais,
visto não haver dúvida jurídica com relação à matéria, havendo apenas a
necessidade de verificação do atendimento dos requisitos legais, o que deve
ser realizado pela chefia imediata.

.

Oficio Circular n° 45812001-CP/DPF:
Assim, para que seja atendido o pleito, mediante compensação de
horário, deverá ser aferido se o deferimento trará ou não prejufzo ao
exercfcio do cargo ocupado. Tal aferição, s.mi, deverá ser feita,
inicialmente, pelo chefe imediato do servidor. e, numa visão
administrativa mais abrangente, pelo Su.oerintendente Reaional ou pelo
Diriaente de ÓrGão CeQtra/. de acordo com a respectiva lotação.
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Pelo exposto, propomos a submissão do presente parecer
às vias hierárQuicas superiores, com sugestão de acatamento como parecer
normativo e posterior ampla divulgação aos Setores de Recursos Humanos das
Unidades Descentralizadas, devendo os pedidos de horário especial ser
Drocessados no âmbito de cada Descentralizada ou Unidade Central. sem a
necessidade de análise Dor esta DELP/CRH/DPF.

Brasília/DF, 28 de março de 2008

;' .
RENATE- ARAÚJO
ESCRIVÃ DE POLícIA FEDERAL
Parecerista da DELP/CRH/DPF

AGENTE~DMINISTRA TIVO
Parecerista da DELP/CRH

CAMILO GRA.;ZI~NIÇAETANO PAES DE ALMEIDA
DELEGADO dE.-POLICIA FEDERAL
Parecerista da DELP/CRH/DPF


