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Curso

Segurança socioeducativa no contexto 
da escolta, do acompanhamento e do 
gerenciamento de crises no Sistema 
Socioeducativo

Leonardo Cunha Pereira Rocha Júnior

 

Tecnologia Não Letal
Emprego de Sprays Realmente Não Letais

Conteúdo |

- Conceito de não Letal
- Requisitos para o uso de agentes químicos
- Uso Seletivo e Racional da Força
- Vantagens da Tecnologia não Letal
- Equipamentos disponíveis para o Sistema Socioeducativo
- Tipos de ocorrências para utilização dos Sprays

http://egov.df.gov.br  
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Conceito de Não Letal Original
Conceito estabelecido em meados da década de 1990 e ratificado pela ONU.

Surgiu como alternativa para minimizar os danos permanentes ou fatais,
provocados em ações de agentes de segurança pública, principalmente pelo
uso de armas de fogo.

Seu principal emprego, seria especificamente para incapacitar, inquietar ou
imobilizar, temporariamente agressores, minimizando danos a integridade
física de todos os envolvidos direta ou indiretamente nas ações, sem causar
danos indesejados a pessoa, propriedade ou meio ambiente.

Sujeito às legislações brasileiras e às normas oriundas dos tratados
internacionais dos quais o Brasil é signatário.

http://egov.df.gov.br  

Novo Conceito de Não Letal 

ONU: A/HRC/26/36 Relatório que Discute a proteção do 
direito à vida durante a aplicação da lei e defende a 
necessidade de um esforço conjunto para alinhar as leis 
nacionais sobre o uso da força (especialmente letal) pela 
polícia com os padrões internacionais. 

LEI FEDERAL nº 13.060/14
Disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o 
território nacional.

http://egov.df.gov.br  
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ONU index A/HRC?23/36

- O uso da Tecnologia Não Letal pode contribuir para uma maior 
moderação no uso de armas de fogo e permitir uma graduação 
de força. 

- A formação dos agentes da lei em relação à utilização do novo as 
armas devem ser relevantes e regulares e incorporar uma 
perspectiva de direitos humanos

- As armas que são promovidas neste categoria possuem diferentes 
características, mecanismos de lesão e riscos associados.

http://egov.df.gov.br  

LEI Nº13.060/14

Art. 2º Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a 
utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que 
o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos 
policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios:
I - legalidade;
II - necessidade;
III - razoabilidade e proporcionalidade.

http://egov.df.gov.br  
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LEI Nº13.060/14

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos de 
menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, 
com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões 
permanentes, conter, debilitar ou incapacitar 
temporariamente pessoas.

http://egov.df.gov.br  

1o Requisito para o emprego de Agentes Químicos:

PRESERVAÇÃO 
DOS INOCENTES

Apenas as Pessoas Violentas devem experimentar o sofrimento 
provocado 
pelos Agentes Químicos.

Referência :
2014 - ONU Index A/HRC/26/36 – Art. 104

http://egov.df.gov.br  
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2o Requisito para o emprego de Agentes Químicos:

NÃO CAUSAR SOFRIMENTO 
ALÉM DO NECESSÁRIO

Uma vez que o agressor foi dominado e algemado deixou representar 
uma ameaça, portanto deve-se fazer cessar o sofrimento 
o mais breve possível.

Referência :
2014 - ONU Index A/HRC/26/36 – Art. 106

http://egov.df.gov.br  

3o Requisito para o emprego de Agentes Químicos:

PRINCÍPIO DA REVERSIBILIDADE

O Agente Químico não deve deixar nenhum tipo de sequela à saúde 
humana.

TECNOLOGIA NÃO LETAL é fazer produtos SEGUROS PARA A 
SAÚDE HUMANA.

Referência :
2014 - ONU Index A/HRC/26/36 – Art. 107

http://egov.df.gov.br  
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USO SELETIVO E RACIONAL DA
FORÇAORÇA

http://egov.df.gov.br  

TIPOS DE EQUIPAMENTOS
para o uso seletivo e racional da força

IMPO - Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo: 
São aqueles , que utilizados conforme as instruções do fabricante, certamente vão 
causar algum tipo de lesão. Ex: AINM, Bala de Elastômero, tonfa, etc.

LLW ou IML - Instrumentos Menos Letais: 
São aqueles, que utilizados conforme as instruções do fabricante, em certas 
circunstâncias podem causar algum tipo de lesão. Ex: OC, CS, PAVA, etc.

TNL, NLT ou INL - Instrumentos Não Letais:
São aqueles, que utilizados conforme as instruções do fabricante, não causarão 
nenhum tipo de lesão. Ex: PSi® PRO e Lançadores de redes.

http://egov.df.gov.br  
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TIPOS DE EQUIPAMENTOS
para o uso seletivo e racional da força

http://egov.df.gov.br  

ANTIGO escalonamento dos recursos

GRAU DE 
LETALIDADE

http://egov.df.gov.br  
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NOVO escalonamento dos recursos

GRAU DE 
LETALIDADE

http://egov.df.gov.br  

OBJETIVO PRIMÁRIO

PRESERVAR VIDAS

- INTERNO AGREDIDO

- INTERNO AGRESSOR

- AGENTE SOCIOEDUCATIVO

- TRANSEUNTES

http://egov.df.gov.br  
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MENOR DANO POSSÍVEL

Art. 25 do Código Penal Brasileiro
(Decreto Lei nº 2848/40)

“Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente* dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente,
a direito seu ou de outrem.”

*Nota Técnica nº 017/2015-GGTOX/ANVISA

http://egov.df.gov.br  

PRONTA RESPOSTA
TEMPO DE RESPOSTA 

Um dos FATORES PREPONDERANTES para 
o bom e eficaz GERENCIAMENTO DA CRISE.

NENHUM TUMULTO COMEÇA GRANDE 
A PRONTA RESPOSTA às situações que podem ameaçar a paz e a ordem 
logo no seu início, enquanto os envolvidos ainda são poucos,  aumentam 

significativamente as chances de controle da crise pelo Agente 
Socioeducativo provocando o menor dano possível. 

RECURSOS SEMPRE DISPONÍVEIS 
Os recursos devem estar SEMPRE EM CARGA PESSOAL de cada Agente, 

de modo a permitir a PRONTA RESPOSTA individual e/ou da equipe.
http://egov.df.gov.br  
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Inteligência Tática e Emocional

O PROFISSIONAL
de Segurança Pública 

segue o PROCEDIMENTO
e não se envolve 

EMOCIONALMENTE 
com a ocorrência.

http://egov.df.gov.br  

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA

O PROFISSIONAL
de Segurança Pública 

é o maior RESPONSÁVEL
pela sua formação 

e atualização das suas 
habilidades e conhecimentos

http://egov.df.gov.br  
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Vantagens da Tecnologia não Letal
• AÇÃO PONTUAL SOBRE ALVO 

ESPECÍFICO
• Ação INCAPACITANTE sem retardo
• Alcance: 5 metros 
• De Emprego MULTIAMBIENTE
• Incolor
• REALMENTE NÃO LETAL

Nota Técnica nº 017/2015-GGTOX/ANVISA

al

http://egov.df.gov.br  

Vantagens da Tecnologia não Letal

http://egov.df.gov.br  
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Equipamentos disponíveis para o Sistema 
Socioeducativo cativo 

http://egov.df.gov.b  

http://egov.df.gov.br

SI-203
Jato Líquido Direcionado 70g 
(porte individual - equipamento de proteção e contenção)

• Alcance 5 metros
• Opera com vento contrário
• Emprego Multiambiente
• Ação INCAPACITANTE
• Incolor
• REALMENTE NÃO LETAL

Nota Técnica nº 017/2015-GGTOX/ANVISA
• Gás Propelente: NITROGÊNIO
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http://egov.df.gov.br

SI-208
Jato Líquido Direcionado 350g 
(uso em distúrbios para incapacitação)

• Alcance 5 metros
• Opera com vento contrário
• Emprego Multiambiente
• Ação INCAPACITANTE
• Incolor
• REALMENTE NÃO LETAL

Nota Técnica nº 017/2015-GGTOX/ANVISA
• Gás Propelente: NITROGÊNIO

 

http://egov.df.gov.br

NC-308
Jato em Névoa MEGA 880g
(uso em distúrbios para dispersão e inquietação)

• Alcance 6 metros
• Sofre efeito direto do vento
• Dupla Ação
• Ação INCAPACITANTE (<1,5m)
• Ação DISPERSANTE (>1,5m)
• Incolor
• REALMENTE NÃO LETAL

Nota Técnica nº 017/2015-GGTOX/ANVISA
• Gás Propelente: R134a

)))))))))
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http://egov.df.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Art. 1° Regulamentar o uso do spray de extratos vegetais PSI PRÓ no âmbito do Sistema
Socioeducativo do Distrito Federal, conforme a Portaria n° 216 de 09 de novembro de 2017
determina.

Art. 2° Somente poderá portar e/ou utilizar o spray de extratos vegetais o servidor que foi
devidamente capacitado em treinamento regularmente instituído, ficando vedado o
empréstimo, sob qualquer pretexto.

Art. 3° O spray de extratos vegetais jato direcionado e jato névoa de porte grande são de uso
restrito da Gerência de Segurança e Chefias de plantão.

Art. 4° O spray de extratos vegetais jato direcionado de pequeno porte serão acautelados aos
servidores que concluírem a capacitação.

 

http://egov.df.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Art. 5° O spray de extratos vegetais jato névoa de pequeno porte será acautelado para os
servidores que concluírem o curso de Contenção e Isolamento de Crise e em casos
autorizados pela Subsecretaria Sistema Socioeducativo.

Art. 6 O spray de extratos vegetais deve ser utilizado somente em situações de crise, onde
seja necessário o uso diferenciado da força, onde o diálogo e a mediação não surtiram
efeitos, sendo utilizado para proteger a integridade física dos socioeducando e servidores
e evitando o uso de força excessiva.

Art. 7° Ao utilizar o spray de extratos vegetais, o servidor deverá observar os princípios da
legalidade, proporcionalidade, necessidade, conveniência e moderação.
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http://egov.df.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

Art. 8° O servidor que fizer uso do spray de extratos vegetais deverá fazer constar em
ocorrência, de forma minuciosa os seguintes dados:

I - Circunstância que motivou o uso do produto;

II - nome do agente que utilizou o produto;

III - quais os socioeducando foram atingidos pelo produto;

IV - número de registro do produto;

 

http://egov.df.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

V - qual a gramatura do recipiente;

VI - tempo aproximado que o produto foi acionado;

VII - qual servidor realizou a descontaminação do produto e após quanto tempo
aproximadamente da reação ao produto ele foi descontaminado;

VIII - relatar se foi necessário encaminhamento ao setor de saúde.
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http://egov.df.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

Art. 13. O servidor que fizer uso do equipamento fora das previsões legais poderá ter o porte 
suspenso e estará sujeito a responder nas esferas administrativa, civil e penal.

 

http://egov.df.gov.br

TIPOS DE OCORRÊNCIAS 
PARA UTILIZAÇÃO DE SPRAYS NÃO LETAIS

CONTENÇÃO DE 
AÇÕES AGRESSIVAS

NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
contra outros internos ou agentes 

públicos  
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http://egov.df.gov.br

TIPOS DE OCORRÊNCIAS TIPOS DE OCORRÊNCIAS 
PARA UTILIZAÇÃO DE SPRAYS NÃO LETAIS

CONTENÇÃO DE 
AÇÕES AGRESSIVAS

DURANTE AS ESCOLTAS DE INTERNOS
para Atendimento Médico ou Audiências

 

http://egov.df.gov.br

TIPOS DE OCORRÊNCIAS TIPOS DE OCORRÊNCIAS 
PARA UTILIZAÇÃO DE SPRAYS NÃO LETAIS

CONTROLE DE  
TUMULTOS E 

MOTINS
- impedir progressão da turba

dispersar ou afugentar  
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http://egov.df.gov.br

TREINAMENTO 
PRESENCIAL

 

Obrigado!

 

 


