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RESUMO:   
 

O Escrivão de polícia é elemento chave dentro de uma delegacia, pois é ele o responsável por formalizar todos, os 

procedimentos de investigação, conduzidos pelo delegado de policia. Cabe a um escrivão, por exemplo, lavrar o auto de 

exame de corpo de delito, bem como proceder a oitivas e termos circunstanciados, estes devidamente assinados pela 

autoridade competente. Hoje a situação em que encontramos é de uma escassez de escrivães, devidamente concursados, 

e aptos a ocupar o cargo, com a devida formação necessária. Porém, o que se vê na atualidade, é o cargo sendo 

ocupados por escrivães “AD HOC”, estes que são pessoas ocupantes de outros cargos e que passam a exercer a função 

por nomeação da autoridade. E se tratando de um cargo de suma importância para o direito penal, visto que, os 

procedimentos investigatórios é que dá a “ponta pé” inicial em um processo judicial, a de se ver a necessidade de uma 

formação acadêmica adequada ao servidor, ou seja, a formação de bacharel em direto, ao ponto que o vinculo com as 

leis de nosso ordenamento é primordial para o êxito em sua função. A colocação de escrivães “AD HOC” por nomeação 

é uma maneira diminuir os gastos, vistos que estes possuem um salário inferior a um escrivão de carreira.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Escrivão, escrivão “ad hoc”, direito. 
 

 

 

POLICE CLERK: POLICE CLERK “AD HOC” 
 

 

ABSTRACT:  
 

The Police Officer is a key element within a police station, as he is responsible for formalizing all the investigation 

procedures conducted by the police officer. It is up to a clerk for example, to plow the examination body of crime, as 

well as pillage auto search, and the arrest warrant, these duly signed by the competent authority. Today the situation we 

find is a shortage of clerks, properly audited, and able to occupy the position, what is seen is the position being 

occupied by "AD HOC" clerks, the latter occupying other positions and passing to perform the function. In what 

concerns a position of paramount importance for criminal law, since investigative procedures give the initial "tip" in a 

judicial proceeding, that of seeing the need for an adequate academic training for the server, or or the formation of a 

bachelor's degree in direct, to the point that the link with the laws of our order is paramount to the success in its 

function. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo tem como finalidade, demonstrar a importância que tem um escrivão de 

polícia, bem como demonstrar a fragilidade em nossa legislação quando em seus artigos deixa 

expressa a possibilidade de qualquer pessoa ser nomeada escrivão, necessitando apenas da 

assinatura de um termo de compromisso, sendo denominado este de ESCRIVÃO “AD HOC”.  

Ao nos aprofundarmos em como é realizado o procedimento de investigação policial, 

deparamo-nos com o procedimento todo realizado pelo escrivão de polícia, conduzido pelo 
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Delegado de Polícia. Então, verificamos mais um ponto frágil em tal função, ocorre que para 

exercê-la não é exigido a formação no curso de Direito, bastando para tanto a conclusão do terceiro 

grau em qualquer curso, de qualquer área. 

Servidor público é qualquer pessoa que exerça com desempenho sua função, nomeado por 

meio de concurso público. É cargo efetivo que perfaz um salário fixo inicial de acordo com o edital 

apresentado inicialmente.  

São confiados todos os procedimentos ao escrivão de polícia, a inteligência, persuasão, 

eficácia, organização e disponibilidade são requisitos fundamentais, sem contar ainda na discrição 

por conta do contato direto com pessoas e “histórias” diversas e muitas vezes sigilosas. 

Damos ensejo ao presente trabalho, apresentando do que se trata o Escrivão de polícia, o 

Escrivão “ad hoc”, a função exercida, o que é o servidor público e a forma de contratação, 

mostrando o quão importa é o cargo em questão para que o desenvolvimento de investigações 

ocorra de forma mais eficaz e célere e que a legislação de nosso país seja respeitada. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – ESCRIVÃO E ESCRIVÃO “AD HOC” 

 

Podemos extrair do dicionário Aurélio que escrivão é “Oficial público encarregado de 

escrever autos, atas, termos de processo e outros documentos legais junto a diversas autoridades, 

tribunais, corpos administrativos etc.”, já se pode perceber tamanha importância que tem tal cargo. 

Este servidor é o responsável por todos os procedimentos da Delegacia, a partir da condução do 

delegado de Polícia. É ele quem cuida, por exemplo, do segmento e preenchimento do Flagrante, do 

auto de interrogatório, termo circunstanciado entre outros. 

Diz a nossa legislação no Código de Processo Penal (1941) que, o inquérito Policial será 

presidido por autoridade competente. Porém o artigo 305, do mesmo códex diz: “Na falta ou no 

impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de 

prestado o compromisso legal.” Tal dispositivo se refere à nomeação de um ESCRIVÃO “AD 

HOC”, que deverá assinar um termo de compromisso legal, se habilitando ao cargo, quebrando as 

regras de ocupação de cargo mediante concurso público, esta exigida pelo direito administrativo. 
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A expressão “AD HOC”, quer dizer para determinado fim, ou seja, é uma pessoa designada 

para ocupar o cargo de escrivão com o fim de suprir a falta do mesmo ao tempo do acontecimento. 

Segundo o presidente do Sindicato dos Delegados (Sidepol), Ricardo Casanova (2017), em 

entrevista para o Jornal Gazeta do Povo, explicou que este tipo de nomeação vem sendo algo muito 

frequente em nossa realidade. Pode-se analisar em diversos jornais de grande circulação ou até 

mesmo presenciar em tempo real o exercício da função por estagiários e funcionários cedidos de 

outras entidades, como prefeituras. A falta de servidores faz com que esta medida seja tomada a fim 

de tentar evitar um caos em nosso sistema de polícia judiciário.  

O preenchimento de tais vagas por nomeação é algo que contradiz com nosso direito 

administrativo, visto que a forma de ingresso no referido cargo se dá por força de concurso público.  

Podemos observar que rege hoje no estado do Paraná, o ingresso em cargo público por meio 

de concurso público de acordo com a natureza e complexidade necessária de cada cargo. 

 

Art. 27. A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes do 

Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade e também, ao 

seguinte. 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada a ordem de classificação, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. 

 

 

É de suma importância a observância do direito administrativo quando estamos mencionando 

a respeito de um cargo público, este é o responsável por dar o norte necessário ao bom andamento 

da administração.  

Ressalta a Constituição Estadual do Paraná, (1989), em seu artigo 47 § 3º, que o provimento 

dos cargos policiais civis se dará por meio de concurso público, especificando para tanto que 

mediante o estatuto da polícia civil, mais precisamente em seu artigo 13, inciso IV, que entendesse 

por carreira policial o Escrivão de Polícia, sendo que o mesmo ao tomar posse do cargo em 

concurso público é considerado um Policial Civil, na função de Escrivão de Polícia, ele precisa 

inclusive passar por curso preparatório e possui porte de arma. Ou seja, diante dos fatos, a 
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investidura em tal cargo se dá, por concurso público, sendo incompatível e contrariando a legislação 

especial vigente a nomeação do Escrivão “AD HOC”, em tal cargo.  

 

APELAÇÃO PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU 

IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO SEM A 

PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃ 'AD HOC'. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO. Objeto da ação. 

Reconhecimento do vínculo trabalhista e pagamento de indenização por danos materiais 

decorrentes de contratação irregular. Cognição exauriente da matéria controvertida com a 

análise dos meios de prova revela que a autora exerceu atividades típicas de servidor 

público. Funções inerentes a serviço prestado no âmbito de Delegacia de Polícia. 

Demonstrativo de pagamento informa a remuneração paga pelo Governo do Estado de 

São Paulo. A existência de prova no sentido de que a autora exerceu a função como 

terceirizada por breve período não afasta a constatação de que houve contratação 

oficiosa. Possibilidade de reconhecimento de relação jurídica apenas para determinar o 

pagamento das verbas contidas art. 7º da CF, retomadas pelo art. 39, § 3º do mesmo 

diploma, que representam a esfera dos direitos sociais básicos assegurados aos servidores 

públicos. Contribuição previdenciária. Recolhimento. Possibilidade. Desconto a partir da 

dívida apurada. Sentença reformada em parte. CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo 

com o artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP nº 2.180/01. 

Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Termo inicial. 

Juros de mora. Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data em que 

deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. Fixação em 

obediência ao parâmetro legal estabelecido pelo art. 21, "caput", do CPC. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00014881920128260115 SP 0001488-19.2012.8.26.0115, Relator: José 

Maria Câmara Junior Data de Julgamento: 01/08/2016, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 01/08/2016). 

 

Encontramos em vários julgados, alguns escrivães “AD HOC” pleiteando a equiparação 

salarial com o escrivão de carreira. Nada mais justo, pois se exerce a função por que não perfazer a 

mesma quantia salarial?  

 

DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso 

de apelação, mantendo a sentença em sede de remessa necessária. EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO 

DE FUNÇÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO O 

DESEMPENHO DE FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE ESCRIVÃ. 

NOMEAÇÃO 'AD HOC' PARA EXERCÍCIO DE ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DA 

FUNÇÃO DE ESCRIVÃ. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM 

SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 4ª Cível - ACR - 1625747-7 - Curitiba - 

Rel.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - Unânime - - J. 18.04.2017). 
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(TJ-PR - REEX: 16257477 PR 1625747-7 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de 

Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 18/04/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

DJ: 2023 09/05/2017). 

 

O pagamento ou empréstimo de um funcionário de outro órgão se vê muito mais barato do 

que a realização e o pagamento de remuneração para um escrivão de carreira, devidamente 

contratado dentro dos preceitos legais, porém pode ensejar em um enriquecimento sem causa para o 

Estado, já que seu custo será muito menor, conforme observamos no julgado a seguir: 

 

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA ESTADUAL - ESCREVENTE POLICIAL QUE 

EXERCE FUNÇÃO DE ESCRIVÃ "AD HOC" DA POLÍCIA CIVIL - DESVIO DE 

FUNÇÃO - PRÁTICA NÃO RECOMENDÁVEL QUE NÃO IMPEDE A PERCEPÇÃO 

DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. "Servidor 

público: firmou-se o entendimento do Supremo Tribunal, no sentido de que o desvio de 

função ocorrido em data posterior à Constituição de 1988 não pode dar ensejo ao 

reenquadramento. No entanto, tem o servidor direito de receber a diferença das 

remunerações, como indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado: 

precedentes" (STF, AI-AgR n. 339.234/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. em 07.12.04). 

(TJ-SC - AC: 186273 SC 2009.018627-3, Relator: Jaime Ramos Data de Julgamento: 

10/12/2009, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n., 

da Capital.). 

 

Segundo o Dicionário Aurélio online (2010), o escrivão é aquele oficial público que se 

encarrega de escrever autos, atas, termos de processo e outros documentos legais junto a tribunais, 

corpos administrativos entre outras diversas autoridades.  

 

"Hoje inclusive a atividade do Escrivão de Polícia é considerada por muitos Tribunais 

como atividade jurídica, comprovando mais uma vez a importância da função do Escrivão 

de Polícia. É fato que o Escrivão de Polícia  supre a ausência de todos na delegacia, mas 

também é fato que todos não suprem sua ausência. Caso falte o escrivão não há serviço em 

andamento, caso adoeça ou mesmo se aposente." (Renan Maldonado, Pós-Graduado em 

Direito Público). (2012). 

 

 

Renato Brasileiro (2017) nos ensina que o Inquérito Policial é um procedimento presidido 

pela autoridade policial, consistindo em um conjunto de diligencias realizado, com o objetivo de 
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identificar as fontes de prova e colheita de elementos que indiquem a autoria e materialidade da 

infração penal, deste modo, a ação penal poderá prosseguir em juízo. 

Seguindo seu raciocínio o Inquérito Policial trata-se de um procedimento administrativo, não 

sendo considerado por muitos, inclusive por Renato Brasileiro, um processo judicial. 

De acordo com o artigo 9º do Código de Processo Penal, as peças do Inquérito serão todas 

escritas ou datilografadas, e em seguida rubricadas pela autoridade competente, no caso escrivão e 

Delegado.  

Além da forma habitual de iniciação do Inquérito policial, podemos identificar, na obra de 

Renato Brasileiro (2017), e também podemos identificar no artigo 305 do Código de Processo Penal 

(1941), que há também a iniciação pelo Auto de Prisão em Flagrante, este que deve ser lavrado pelo 

escrivão, na presença do Delegado de Polícia. E aqui há a particularidade, que permite a autoridade 

policial à designação de qualquer pessoa, na falta ou impedimento do escrivão, com o único 

requisito de prestar o compromisso legal necessário.  

Neste sentido, o artigo 329 do Código de Processo Penal (1941), requer que em todos os 

juízos criminais e delegacias de polícia, tenham um livro especial, contendo termos de abertura e de 

encerramento, rubricados e numerados em todas as suas folhas pela autoridade, este que será 

destinado para os termos de fiança. Dispõe ainda que tal termo será lavrado pelo escrivão e assinado 

pela autoridade e por quem prestar a fiança, ocasionando uma certidão para juntar-se aos autos. É o 

escrivão mesmo que notificará as obrigações e da sanção previstas nos artigos 327 e 328 do Código 

de Processo Penal (1941).  

O site da internet, nova concursos, publicou em sua pagina, a respeito da função de escrivão, 

dizendo que este tem a função de documentar e acompanhar o desenvolvimento de processos 

policiais, materializando os atos de Polícia Judiciária. Sendo responsável ainda pela formalização 

do Inquérito Policial e sua documentação, é ele quem cuida do andamento dos processos e 

depoimentos na delegacia. “Tudo é colocado no papel pelo escrivão.” Informa ainda o mesmo site 

que, as atribuições são de assessorar, executar e controlar os trabalhos, com determinação e 

orientação da Autoridade Policial. É a ele incumbido o dever de expedir certidões de ofício e 

mediante requerimento deferido pela Autoridade. Dentre as funções estão à execução de tarefas 

administrativas relacionadas às atividades cartorárias; guardar bens, valores e instrumentos de crime 

apreendidos, destinando-lhes corretamente conforme a legislação, receber e recolher devidamente 
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as importâncias ou valores correspondentes à fiança, cumprir prazos legais, mantendo sempre o 

sigilo necessário para a elucidação dos fatos. 

Mostra-nos ainda que o escrivão pode atuar tanto na polícia civil, quanto na militar ou federal, 

é um trabalho de grande burocracia e organização. A capacidade para identificação lidar com 

problemas simultâneos deve estar presente neste profissional, incluindo ainda uma boa memoria e 

raciocínio lógico.   

 

2.3 - SERVIDORES PÚBLICO 

 

Como preceitua o nobre José dos Santos Carvalho Filho (2015), dentre os agentes públicos, a 

categoria que possui mais integrante é a dos servidores públicos. Tais agentes vinculam-se ao 

Estado permanentemente e recebem a cada período de trabalho, são profissionais da função pública, 

ou seja, são agentes públicos com caráter permanente na função pública, decorrente de uma relação 

de trabalho, tendo caráter definitivo. Estão integrando o quadro funcional das pessoas federativas, 

das autarquias e das fundações públicas de natureza autárquica. Distinguem-se dos demais agentes 

públicos por estarem ligados ao Estado de forma efetiva. Tem características de profissionalidade, 

definitividade e relação jurídica de trabalho. É resguardado na Constituição Federal do Brasil 

(1988), três artigos com regras para os servidores públicos civis. 

Ainda na obra de José (2015), encontramos a classificação de servidores públicos estatutários, 

trabalhistas e temporários:  

- Servidores Públicos Estatutários, a relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas 

legais específicos, que são denominados estatutos, nestes estão contidas todas as regras com direitos 

e deveres do servidor. Algumas categorias possuem um estatuto especial, regulando a relação de 

trabalho destes.  

- Servidores Públicos Trabalhistas (celetistas), o regime básico aqui adotado é o mesmo 

atribuído às relações de emprego do campo privado, respeitando a Consolidação das Leis do 

Trabalho, para tanto, com algumas exceções condizentes com o Poder Público. 

- Servidores Públicos Temporários, configuram-se como um grupo excepcional dentro da 

categoria geral, encontramos a previsão no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, que nos 
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apresenta a possibilidade de acordo com a necessidade temporária e o interesse público. Ao ser 

admitido, este será considerado como integrante da categoria geral dos servidores públicos. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 

José dos Santos Carvalho Filho (2015), nos ensina ainda que podemos classificar os cargos 

público em:  

- Cargos vitalícios: oferecendo garantia de permanência a seus ocupantes, atualmente são 

ocupantes os membros do magistrado (art. 95, I, CF), do Ministério Público (art. 128, parágrafo 5º, 

CF) e os membros dos Tribunais de Contas (art. 73, parágrafo 3º, CF). Como regra, apenas por 

processo judicial que há a perda do cargo, (art. 95, I, CF), e apenas com Emenda a Constituição 

Federal é que pode ser criado tal cargo. 

- Cargos efetivos: tem caráter de permanência e constitui a maioria dos cargos integrantes dos 

quadros funcionais. O mencionado também proporciona uma segurança aos titulares, pois a perda 

só ocorre depois da estabilidade, mediante processo administrativo ou sentença judicial em que 

possibilite a ampla defesa, e não menos importante também em virtude de negativa de desempenho, 

(art. 41, paragrafo 1º, CF e EC nº 19/1998). 

 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 

de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;  

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa.  

 

- Cargos em comissão: há também a nomeação de cargos de confiança, estes têm ocupação 

transitória, os titulares são nomeados baseando-se na relação de confiança que existe com a 

autoridade nomeante. Não há que falarmos em estabilidade nesta modalidade. É dispensada a 
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aprovação por concurso público, por consequência sua exoneração fica a exclusivo critério da 

autoridade. São considerados assim de livre nomeação, (art. 37, II, CF). Vale ressaltar que são 

direcionados aos cargos de chefia, direção e assessoramento, com caráter específico dentro da 

administração. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada foi de pesquisa bibliográfica baseada em doutrinas, jurisprudências, artigos e 

legislação aplicada em nosso meio atual. Após examinar, elaborar fichamento e relatórios, foi feito a junção 

de tudo adequando as necessidades e regras para o projeto, até o encaminhamento à correção e 

apresentação.  

 

 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

As principais análises apresentadas são do que é entendido por escrivão de polícia e escrivão 

“ad hoc”, este ultimo que pode ser desempenhado por qualquer cidadão apto por termo de 

compromisso legal. Dispõe ainda da necessidade ou não da formação acadêmica especifica, a 

função desempenhada pelo servidor. O que é um servidor público, suas formas de contratação 

(estatuário, trabalhista ou contratado), cargos (efetivos, vitalícios e comissionados). 
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Dentre tantas discussões, a majoritária entre o escrivão de policia e o escrivão “ad hoc” é a 

grande diferença salarial existente entre um e outro, visto que os dois desempenham funções 

idênticas. A falta de servidores aptos a ocuparem tais cargos. A importância de contratação mais 

servidores devido a demanda altíssima encontrada em nosso sistema de policia judiciária. Segundo 

o site Gazeta do Povo, o quadro geral da Polícia Civil tem 40% de seus cargos vagos. 

Déficit é maior entre os escrivães. 

OCUPAÇÃO DOS CARGOS  

 
FONTE: GAZETA DO POVO 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Conclui-se, portanto que, o escrivão de polícia é inserido no cargo através de concurso 

público, na forma de cargo efetivo, perfazendo as funções mais importantes dentro de uma 

delegacia, para a realização dos procedimentos judiciários de polícia. Será ele o responsável pela 

realização dos atos inerentes dos inquéritos policiais, atos dos termos circunstanciados bem como 

intimações, interrogatórios, ofícios, entre outros.  

Escrivão de polícia é considerado policial civil, investido no cargo de escrivão, após 

aprovação no concurso público é necessário a participação em escola de polícia para devida 

preparação. Ele possui inclusive porte e registro de arma de fogo. Para a investidura no cargo é 

requisito a conclusão do 3º grau em qualquer área, não necessitando a formação acadêmica em 

bacharel em Direito. 

O número de profissionais atuando em tal área encontra-se extremamente escasso, fazendo 

com que a administração procure meios menos onerosos, o que por muitas vezes não é eficaz. Tais 

meios seriam o desvio de função de servidores públicos e a contratação de estagiários, ocorrendo 

assim à nomeação de Escrivão “ad hoc”. 

Entendemos por Escrivão “ad hoc”, ser qualquer pessoa nomeada e compromissada pela 

autoridade policial (delegado), para atuar nas funções de Escrivão de Polícia. Não é requisito a 

nomeação em concurso público, tampouco a conclusão do 3º grau. Independente da área atuante 

poderá ser investido no cargo. Vê-se na atualidade a ocupação se dando por estagiários da área de 

direito que atuam propriamente como escrivão de polícia, desenvolvendo todos os procedimentos 

encontrados na delegacia, ajudando de certa forma para que não se transforme em um caos 

procedimental.  

O servidor público é a pessoa contratada através de concurso público conforme a necessidade 

da administração, criando certa estabilidade por ser admitido apenas o seu afastamento após 

processo administrativo que permita a ampla defesa. Encontramos o servidor público com cargo de 

estabilidade, estável e por comissão.  

Por fim, concluímos que a demanda de procedimentos encontrada hoje em nosso estado é 

muito mais aquém do que se tem de profissionais atuando na área, e a saída encontrada por nossos 

administradores é a contratação de pessoas diversas, possibilitando assim terem alguém atuando 

como escrivão, sem concurso público e com um valor de salário muito inferior do que a categoria. 

Explorado por diversas vezes pessoas que precisam trabalhar para sustentar suas famílias. 
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Ocorrendo no caso um enriquecimento sem causa do Estado. A falta de qualificação deste 

profissional por diversas vezes dificulta a realização célere de tais procedimentos, ocasionando em 

falhas nas etapas futuras. Sem esquecermos ainda da demora, pela falta de profissionais e pela falta 

de qualificação. 

Por outro ângulo, ocorrendo a não contratação, o não desvio de função seria impossível 

atender a necessidade de toda a população tendo os procedimentos um acúmulo imensurável. 

Oportunamente vale destacar que a administração estadual lançou neste ano de 2018 a 

autorização para a realização de concurso público com previsão de 200 vagas para o cargo de 

escrivão de polícia.  
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ANEXOS 01 

Ainda no mesmo site podemos tirar: Movimentações no quadro de delegados 

Desde 2013, quando foi realizado o último concurso: 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=7724
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