
Legislação PF

 De acordo com a supra citada lei, julgue os itens que se seguem:
 É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de 

valores ou movimentação de numerário,  que não possua sistema de segurança com parecer 
favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei. 

01.  (   ) Os estabelecimentos financeiros referidos compreendem  bancos oficiais ou privados, 
caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas  agências, postos de 
atendimento, subagências e seções, não se incluindo nessa listagem  as cooperativas singulares 
de crédito e suas respectivas dependências

02. (   ) O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação financeira, requisitos 
próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências

03. (   )  Os seguintes procedimentos deverão ser adotados pelo estabelecimento de cooperativas 
de crédito, tais como: dispensa de sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa 
singular de crédito que se situe dentro de qualquer edificação que possua estrutura de segurança 
instalada em conformidade com o art. 2o desta Lei, necessidade de elaboração e aprovação de 
apenas um único plano de segurança por cooperativa singular de crédito, desde que detalhadas 
todas  as  suas  dependências  e  dispensa  de  contratação  de  vigilantes,  caso  isso  inviabilize 
economicamente a existência do estabelecimento

04. (   )  Os processos administrativos em curso no âmbito do Departamento de Polícia Federal  
observarão os requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas 
dependências. 

05.  (   ) As sociedades seguradoras poderão emitir, em favor de estabelecimentos financeiros, 
apólice  de  seguros  que  inclua  cobertura  garantindo  riscos  de  roubo  e  furto  qualificado  de 
numerário e outros valores, sem comprovação de cumprimento, pelo segurado, das exigências 
previstas nesta Lei.

06.  (   )  Nos seguros contra roubo e furto qualificado de estabelecimentos financeiros, serão 
concedidos  descontos  sobre  os  prêmios  aos  segurados  que  possuírem,  além  dos  requisitos 
mínimos  de  segurança,  outros  meios  de  proteção  previstos  nesta  Lei,  na  forma  de  seu 
regulamento.

07. (   ) São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de 
serviços com a finalidade de:   proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de 
outros  estabelecimentos,  públicos  ou  privados,  bem como a  segurança  de  pessoas  físicas  e 
realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.

08. (   ) Os serviços de vigilância e de transporte de valores não poderão ser executados por uma 
mesma empresa.

09. (    )  As  empresas  especializadas  em  prestação  de  serviços  de  segurança,  vigilância  e 
transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas,  poderão se prestar  ao 
exercício  das  atividades  de  segurança  privada  a  pessoas;  a  estabelecimentos  comerciais, 
industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem fins lucrativos; e órgãos e 
empresas públicas. 



10. (   )  Cabe ao Departamento de Polícia Federal  por intermédio do seu órgão competente ou 
mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal: 
conceder  autorização para o  funcionamento:  a)  das empresas especializadas em serviços de 
vigilância; b) das empresas especializadas em transporte de valores; e c) dos cursos de formação 
de vigilantes.

GABARITO 

01. E 
Comentário: De acordo com o artigo1º, §1º da Lei 7102 – as cooperativas  singulares de crédito e 
suas respectivas dependências, estão sim, incluídas.

02. C 
Comentário: Conforme consta no artigo 1º, § 2º desta lei.

03. C 
Comentário: De acordo com o artigo 1º, §2º e seus incisos

04. C 
Comentário: De acordo com o artigo 1º, §3º

05. E 
Comentário: Conforme especifica o artigo 8º: “Nenhuma sociedade seguradora poderá ...”

06. C 
Comentário: Conforme define o artigo 9º

07. C 
Comentário: Conforme definido no artigo 10 e incisos.

08. E 
Comentário:  De acordo com o artigo 10, §1º . Poderão sim.

09. C 
Comentário: Conforme artigo 10, § 2º.

10. E
Comentário: De acordo com o artigo 20. Cabe ao Ministério da Justiça.


