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ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

- apurar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas (art. 144 da CF/88);

- apurar outras infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei;

- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;

- prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas 
de competência;

- crimes praticados por servidores públicos federais ou contra estes no exercício de suas funções;

- crimes eleitorais e contra Justiça Eleitoral;

- apurar infrações penais contra a ordem política e social;

- produtos falsificados ou adulterados, incluindo medicamentos (Lei n. 10.446/02)

- exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e

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



ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Constituição Federal

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse 
ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;



ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

- Crimes de Ódio (discriminação – preconceito – nazismo – art. 20, Lei n. 
7.716/89)

- Pornografia Infantil (art. 240 e seguintes do ECA)

- Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual (art. 231 
do CP)



PRINCIPAIS CRIMES:

Fraudes financeiras;

Furto de informações sigilosas (espionagem);

Destruição de propriedade intelectual (vírus);

Furto de identidade;

Extorsão;

CRIMES CIBERNÉTICOS



PRINCIPAIS CRIMES:

Posse de imagem pornográfica envolvendo crianças ou
adolescentes;

Produção de imagem pornográfica envolvendo crianças ou
adolescentes;

Distribuição ou divulgação de

material pornográfico envolvendo

crianças ou adolescentes;

CRIMES CIBERNÉTICOS



PRINCIPAIS CRIMES:

Aliciamento de menores;

Exploração sexual;

Racismo, xenofobia;

Apologia a crimes;

Calúnia, injúria ou difamação;

Pirataria (propriedade intelectual).

CRIMES CIBERNÉTICOS





OPERAÇÃO HIPÓCRITAS









Fonte: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_

index_2016  Consulta em  01/05/2017



REQUISITOS - NORMAS INTERNACIONAIS

McNally, J. S.  “The 2013 COSO Framework & SOX Compliance : one approach to na effective transition” COSO, 2013, p. 4.

SOX: The Sarbanes–Oxley Act of 2002.

The COSO cube

COSO é um comitê que partiu da

iniciativa do setor privado norte

americano, patrocinado e

financiado por: American

Accounting Association (AAA);

American Institute of Certified

Public Accountants (AICPA);

Financial Executives International

(FEI); Institute of Management

Accountants (IMA); The Institute

of Internal Auditor (IIA).











Conforme Instrução Normativa nº 13-DG/DPF, de 15/06/2005:
"Art. 250. Ao Assessor de Controle Interno incumbe:
I - assessorar o Diretor-Geral nos assuntos relativos ao Sistema de Controle Interno e ao Sistema 
de Controle Externo;
II - manter-se atualizado em relação às normas e diretrizes da Administração Pública Federal 
correspondente ao Sistema de Controle Interno e ao Sistema de Controle Externo, transmitindo-
as e orientando os dirigentes das unidades centrais e descentralizadas quanto a seu 
cumprimento;
III - acompanhar o atendimento das determinações da Secretaria Federal de Controle 
Interno/CGU e do TCU pelas unidades do DPF, assessorando-as, inclusive quanto ao 
cumprimento de prazos;
IV - atuar de forma preventiva junto aos dirigentes das unidades centrais e descentralizadas, com 
o objetivo de evitar impropriedades na execução dos recursos orçamentários e financeiros 
destinados ao DPF;
V - desempenhar outras atribuições de assessoramento que lhe forem determinadas pelo 
Diretor-Geral."

Assessoria de Controle Interno - ACI

Fonte: http://intranet.dpf.gov.br/aci/organizacao/competencia/

http://intranet.dpf.gov.br/cplam/legislacao/normativos-dpf/instrucoes-normativas/2005/instrucao-normativa-no-013-2005-dg-dpf-de-15-de-junho-de-2005


Fonte: http://intranet.dpf.gov.br/aci/organizacao/o-controle-interno/







Unidades de Controle Interno - UCI

Instrução Normativa nº 43/2010-DG/DPF. A Unidade de Controle

Interno tem como atribuição assessorar o dirigente da unidade

descentralizada nas atividades de análise da legalidade, legitimidade e

economicidade da gestão e prestação de contas aos órgãos de

controle interno e externo, e está subordinada ao respectivo

Superintendente Regional e vinculada tecnicamente ao Assessor de

Controle Interno.

Atualmente, o Departamento de Polícia Federal conta com 15

Unidades de Controle Interno

Fonte: http://intranet.dpf.gov.br/aci/organizacao/unidades-de-controle-interno-uci/

http://intranet.dpf.gov.br/cplam/legislacao/normativos-dpf/instrucoes-normativas/2010/instrucao-normativa-no-043-2010-dg-dpf
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Governança Corporativa  

fairness: atuação da alta administração com equidade e justiça

ethics: conduta da alta administração na condução dos negócios

accountability: prestação de contas revelando fatos relevantes e dados 

completos (melhores práticas contábeis e de auditoria)

disclosure: informação transparente da governança (resultados, oportunidades 

e riscos) aos agentes de mercado e acionistas

compliance: garantia da conformidade dos princípios anteriores (cumprimento 

das Leis e Normas – postura ética e transparente)

Fontes: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; Andrade,A. e Rossetti, J. P. “Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências”. São Paulo: Atlas, 

2004; e SOX : The Sarbanes–Oxley Act of 2002.



Governança na Polícia Federal 

Planejamento

Controle interno

Controle externo

 CGU

 TCU

Gestão por Processos, Gestão de Projetos e Gestão de Riscos



Pilares

TRANSPARÊNCIA 

RESPONSABILIDADES / COMPROMETIMENTO

EVOLUÇÃO CONTÍNUA

Gestão por 

processos/ 

de projetos/ 

de riscos

Controle 

externo

Recursos 

Humanos
Controle 

Interno
Planejamento



INTEGRAÇÃO

NORMATIVOS
PROCESSOS

TRANSPARÊNCIA

AUDITORIAS
CORREIÇÕES

RESPONSABILIDADES / 
COMPROMETIMENTO



CIDADÃO PROCESSOS DE 
TRABALHO

GESTÃO DE PESSOAS

INFORMAÇÃO E 
CONHECIMENTO

RESPONSABILIDADE 
SÓCIO-AMBIENTAL

COMUNICAÇÃO

Planejamento Estratégico



Evolução contínua

Processos

Projetos

SIMPLIFICAÇÃO NORMATIZAÇÃO GERENCIAMENTO AUTOMAÇÃO

CAPACITAÇÃO INTERFACES INFRAESTRUTURA INOVAÇÃO



Operacional

Tático

Estratégico

Portaria N. 4453/2014-DG/PF – Atualização do Plano Estratégico 2010/2022

Negócio: Ciência Policial.

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.

Visão: Tornar-se referência mundial em Ciência Policial.



Operacional

Tático

Estratégico

Portaria N. 4453/2014-DG/PF – Atualização do Plano Estratégico 2010/2022

Valores:

1. Coragem

Possuir a capacidade e a iniciativa de agir no cumprimento de dever em 

situações extremas, ainda que com risco à própria vida.

2. Lealdade

Cultuar a verdade, a sinceridade e o companheirismo, mantendo-se fiel às 

responsabilidades e aos compromissos assumidos.

3. Legalidade

Comprometer-se com a democracia e com o ordenamento jurídico vigente, 

sublimando a determinação de defender os interesses vitais da União.

4. Ética e Probidade

Desenvolver práticas de gestão e padrões de trabalho calcados em preceitos 

éticos e morais, pautados pela honradez, honestidade e constante busca da 

verdade.

5. Respeito aos Direitos Humanos

Alicerçar atitudes, como servidor e cidadão, na preservação dos princípios 

basilares de respeito aos Direitos Humanos.



Fonte: Portaria N. 4453/2014-DG/PF – Atualização do Plano Estratégico 2010/2022



Fonte: Portaria N. 4453/2014-DG/PF – Atualização do Plano Estratégico 2010/2022



Fonte: Portaria N. 4453/2014-DG/PF – Atualização do Plano Estratégico 2010/2022



Fonte: Portaria N. 4453/2014-DG/PF – Atualização do Plano Estratégico 2010/2022



Fonte: Portaria N. 4453/2014-DG/PF – Atualização do Plano Estratégico 2010/2022



Fonte: MGPro da Polícia Federal



Fonte: Treinamento em Modelagem de Processo – CIGE/PF

Vídeos/Conceitos/D - TMP - Definicao de BPMN.mp4


Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal (MGP-PF)

Fonte: MGPE da Polícia Federal – Curso para Gerentes de Projetos CIGE/PF



Software - GEPNet2

Fonte: MGPE da Polícia Federal – Curso para Gerentes de Projetos CIGE/PF



INDICE DE PRODUTIVIDADE OPERACIONAL

Fonte:  Nota para Boletim de Serviço N. 005/2014 – DICOR/PF. Boletim 

de Serviço 034 de 18/02/2014.



Fonte: POLÍCIA FEDERAL – PF. Divisão de Planejamento e Controle da Logística Policial – Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização – CGPLAM/DLOG



https://pessoalex.wordpress.com/governanca/gestao-de-

seguranca-da-informacao/

Data Loss Prevention



http://www.ouvidorias.gov.br/cidadao/lista-de-ouvidorias/adm_direta/departamento-de-policia-federal-dpf


Perspectivas

(MAPA ESTRATÉGICO: Orçamento e Finanças/ Aprendizado e Crescimento/ Processos 

Internos e Clientes e Resultados)

Código de Processo Penal

Projeto de lei com medidas contra a corrupção (PL 4850/16) – LEI ANTICORRUPÇÃO

(12.846/2013)

PEC 412

Registro de Identificação Civil – RIC – Polícia Federal (Decreto 7166/2010); Identificação

Civil Nacional – ICN, Documento Nacional de Identificação - DNC (PLC 19/2017)

Informatização/ unificação dos documentos cartorários



“Na visão do órgão regulador o propósito da área de Compliance é assistir os

gestores no gerenciamento do risco de compliance, que pode ser definido

como o risco de sanções legais ou regulamentares, perdas financeiras ou

mesmo perdas reputacionais decorrentes da falta de cumprimento de

disposições legais, regulamentares, códigos de conduta etc.

Entretanto, compliance vai além das barreiras legais e regulamentares,

incorporando princípios de integridade e conduta ética. Portanto, deve-se ter

em mente que, mesmo que nenhuma lei ou regulamento seja descumprido,

ações que tragam impactos negativos para os “stakeholders” (acionistas,

clientes, empregados etc.) podem gerar risco reputacional e publicidade

adversa, colocando em risco a continuidade de qualquer entidade. O

compliance deve começar pelo “topo” da organização.

A efetividade do compliance está diretamente relacionada à importância que é

conferida aos padrões de honestidade e integridade e às atitudes dos

executivos sêniors, que devem “liderar pelo exemplo”.

Fonte: Associação Brasileira de Bancos Internacionais – ABBI “Função de Compliance”. PricewaterhouseCoopers, 2009, p. 8. De: 

http://www.abbi.com.br/download/funcaodecompliance_09.pdf Consulta em 01/05/2017

http://www.abbi.com.br/download/funcaodecompliance_09.pdf




“Compliance is a great deal for all”



Alguns Links interessantes 

http://tvdecision.com.br/

http://securityreport.com.br/

http://www.decisionreport.com.br/

http://www.congressosecurityleaders.com.br/

http://www.lecnews.com/ http://fgvprojetos.fgv.br/home

http://ntsc-br.com/

http://thenewsconnection.com.br

http://www.corporatecompliance.org/

http://www.icpainc.org/

https://www.int-comp.org/

https://www.nscp.org/

http://www.acams.org/

http://www.hcca-info.org/

http://www.complianceprofessionals.ca/ https://www.apcc.org.uk/

http://tvdecision.com.br/
http://securityreport.com.br/
http://www.decisionreport.com.br/
http://www.congressosecurityleaders.com.br/
http://www.lecnews.com/
http://fgvprojetos.fgv.br/home
http://ntsc-br.com/
http://thenewsconnection.com.br/
http://www.corporatecompliance.org/
http://www.icpainc.org/
https://www.int-comp.org/
https://www.nscp.org/
http://www.acams.org/
http://www.hcca-info.org/
http://www.complianceprofessionals.ca/
https://www.apcc.org.uk/
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