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INTRODUÇÃO

Aluno Especialista, seja bem vindo ao estudo da disciplina de Polícia da Aeronáutica I, o

presente material trata de técnicas policiais, sendo este um assunto de grande importância pois

aborda as técnicas policiais de gerenciamento de crise e revista em pessoas e uso de algemas, o

principal objetivo deste material é que você entenda essas técnicas e pratique os procedimentos

correlatos  em gerenciamento  de  crise,  abordagem a  pessoas  e  revista  em pessoas  e  uso  de

algemas.
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 1  GERENCIAMENTO DE CRISE

 1.1  Conceito De Crise

Para a definição do conceito de crise, primeiramente, se faz necessário lembrar que crise

é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou

acontecimento,  no  que  condicionamos  a  chamar  de  normalidade.  Existem  crises  nas  mais

diversas  áreas,  sejam  elas  econômicas,  sociais,  financeiras  ou  ainda  oriundas  de  desastre

naturais. 

Para nosso estudo, o foco será a crise policial, ou seja, aquelas ligadas à quebra da ordem

pública. Neste contexto, temos a seguinte definição:  “Episódio grave, desgastante, conflituoso,

de elevado risco, em que a perturbação da ordem social venha a ameaçar ou a causar danos a

indivíduos ou a grupos integrados na coletividade, exigindo, para tanto, atuação célere e racional

dos  organismos  policiais”  (Diretriz  Nº  PM3-  001/02/13 –  Polícia  Militar  do  Estado  de  São

Paulo). Podemos, a título de complementação, ainda citar: “Crise é uma manifestação violenta e

repentina, com ruptura do equilíbrio e da normalidade. É uma tensão ou conflito.” 

A definição  mais  utilizada  pela  maioria  das  organizações  policiais  no  mundo,  e  que

implicitamente resume vários princípios sobre crise na esfera da atuação policial é a adotada pela

escola de formação do Federal Bureau of Investigation – FBI (Escritório Federal de Investigação

dos Estados Unidos da América), a saber: “Crise é um evento ou situação crucial, que exige uma

resposta especial da polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável”.

Observe que na definição foi reforçada a expressão “organismos policiais”, numa clara

alusão  ao  fato  de  que  a  responsabilidade  de  gerenciar  e  solucionar  as  situações  de  crise  é

exclusivamente da polícia. 

A  utilização  de  religiosos,  psicólogos,  elementos  da  mídia,  pessoas  com  grau  de

parentesco, entre outros, na condução e resolução de crises, deverão ter tratamento com especial

atenção, sendo considerados apenas como ferramentas. A aplicação dessas personalidades em

algumas  ocorrências  foram  inteiramente  inconcebíveis,  apesar  de  inúmeros  precedentes,

principalmente na recente crônica policial brasileira. 

Tais deturpações, além de comprometerem a confiabilidade e a imagem dos organismos

policiais, trazem implicações e consequências jurídicas imprevisíveis, principalmente no âmbito

da responsabilidade civil do Estado.
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Podemos citar como exemplos de ocorrências de crise, ocorrências que envolvam reféns,

ocorrências com artefatos explosivos, ocorrências que envolvam pessoas com propósitos suicidas

de posse de arma de fogo ou branca, ações terroristas, outras julgadas da mesma magnitude,

além de  vultuosos  acidentes  de  trânsito  com/sem vítimas,  incêndios,  inundações,  catástrofes

naturais,  rebeliões  ou motins,  manifestações,  passeatas,  greves,  operações  de reintegração de

posse, etc. 

 1.2  Características Da Crise 

➢ Imprevisibilidade: Seu acontecimento é inesperado, podendo ocorrer a qualquer tempo,

em qualquer lugar e envolver qualquer pessoa. Logicamente que a experiência policial

tem demonstrado que as mais recentes ocorrências com reféns localizados são oriundas

de áreas de vulnerabilidade social, com certa degradação de comportamento social, onde

nota-se claramente que o diminuto grau de instrução impõe aos  envolvidos uma menor

capacidade  de argumentação  e  compreensão,  acarretando  com isso a  violência  física,

subjugando assim, o mais fraco, pela força física ou por instrumentos de real ameaça. 

➢ Compressão  de  tempo:  Toda  quebra  de  normalidade  exige  que  sejam  adotadas

providências urgentes. Essas providências ou medidas preliminares têm o escopo apenas

de  conter  a  crise  adotando-se  as  medidas  iniciais  de  controle  e  condução  e  não

propriamente de resolvê-la de imediato. Essas características impõe a toda Instituição a

maior celeridade possível, pois a solicitação de apoio, pelo gerente da crise, de recursos

humanos e de material deve ser entendido como uma “requisição”, pois vidas humanas

podem depender diretamente de tal resposta. 

➢ Ameaça de vida: É um componente essencial do evento crítico de caráter policial. Toda

crise  policial  apresenta,  ao  menos,  uma vida  sendo ameaçada,  mesmo que seja  a  do

próprio causador. 

➢ Necessidade de postura organizacional não rotineira: A necessidade de uma postura

organizacional  não rotineira  é de todas as características essenciais,  aquela que talvez

cause maiores transtornos ao processo de gerenciamento de crises, conforme abordamos

no item “compressão de tempo”, onde a seriedade e a valorização das necessidades e

decisões tomadas naquele local devem ser compartilhadas por todos os demais. Contudo,

é a única cujos efeitos podem ser minimizados, graças a um preparo e a um treinamento

prévio da organização para o enfrentamento de eventos críticos. 
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➢ Necessidade de planejamento analítico especial e capacidade de implementação: É

importante salientar que a análise e o planejamento durante o desenrolar de uma crise são

consideravelmente prejudicados por fatores como a insuficiência de informações sobre o

evento crítico,  a  intervenção da mídia  e o tumulto  de massa  geralmente  causado por

situações dessa natureza, entre outros fatores. Portanto, as ações a serem determinadas

pelo Gerente e pelos Comandantes de Equipe devem ser cuidadosamente delineadas e

decididas, levando em conta todos os elementos disponíveis, inclusive a viabilidade e a

possibilidade de sua utilização. 

➢ Necessidade  de  considerações  legais  especiais:  as  atitudes  e  ações  tomadas  pelo

Gerente  e  participantes  de  um  evento  crítico,  como  são  eventos  de  considerações

diferenciadas e complexas, geralmente possuem reflexos legais sobre temas como estado

de necessidade,  legítima defesa,  estrito  cumprimento  do dever legal,  responsabilidade

administrativa, penal e civil, desde a definição de competência para o gerenciamento, até

um simples constrangimento ou pequena lesão do causador da crise com único potencial

de suicídio. 

 1.3  Gerenciamento De Crises 

É o processo metódico de identificação, obtenção e aplicação dos recursos necessários à

antecipação, prevenção e resolução de uma crise de maneira racional e analítica na busca da

solução de problemas baseados em probabilidades de possível concretização. 

Trata-se  de  um  processo  que  deve  ser  aplicado,  sob  extrema  premência  de  tempo,

envolvendo  os  mais  complexos  problemas  sociais,  econômicos,  políticos  e  ideológicos  da

humanidade, nos momentos mais perigosos de sua evolução, isto é, quando eles se manifestam

em termos  descritivos.  O Gerenciamento  de  Crise  não  é  um processo  exato,  uma  panaceia

(remédio para todos os males) com um desfecho rápido e fácil de solução de problemas, pois

cada  crise  apresenta  características  únicas,  exigindo,  portanto,  soluções  personalizadas,  que

demandam uma criteriosa análise factual.

 1.3.1  Objetivos Fundamentais

A Operação de Gerenciamento de Crise possui dois objetivos: 

➢ Preservar Vidas.

➢ Aplicar a Lei.
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Esses  dois  objetivos  estão  enumerados  numa  ordem  rigorosamente  axiológica.  Isto

significa que a preservação de vidas deve estar, para os responsáveis pelo gerenciamento de uma

crise, acima da própria aplicação da lei. E dentre as vidas a serem preservadas, as das pessoas

inocentes têm absoluta prioridade.

Em alguns casos, optando por preservar vidas inocentes, mesmo quando isso contribua

para uma momentânea fuga ou vitória dos elementos causadores da crise, os responsáveis pelo

gerenciamento da crise podem adotar a linha de conduta mais adequada,  em virtude de uma

ulterior captura dos meliantes. 

A aplicação  da  lei  pode esperar  por  alguns  dias,  ou meses,  até  que sejam presos  os

desencadeadores da crise, enquanto que as perdas de vida são irreversíveis.  Do equilíbrio dos

dois objetivos fundamentais do gerenciamento de crise pode resultar o êxito da missão.

 1.3.2  Processo De Gerenciamento De Crise

Medidas Iniciais de Controle e Condução da Crise A partir do momento em que ocorra a

eclosão de uma crise, principia-se o processo de gerenciamento. Medidas de caráter imediato

deverão ser adotadas logo nos primeiros instantes, a fim de favorecer o posterior controle e a

própria condução do evento: conter a crise; isolar o ponto crítico; e iniciar as negociações.

A ação de conter uma crise consiste em evitar que ela se alastre, isto é, impedir que os

invasores  ampliem  a  área  sob  seu  controle,  sequestradores  aumentem  o  número  de  reféns,

marginais conquistem posições mais  seguras e melhor  guarnecidas  ou tenham acesso a mais

armamento, etc.

A ação de isolar a área de crise, que se desenvolve praticamente ao mesmo tempo que a

de  conter  a  crise,  consiste  em limitar  o  local  da  ocorrência  interrompendo  todo e  qualquer

contato dos causadores da crise com o exterior. Essa ação tem como principal objetivo obter o

total controle da situação pelos responsáveis do gerenciamento, que passa a ser o único veículo

de comunicação entre os protagonistas do evento e o mundo exterior.

O isolamento da área materializa-se pela implantação dos perímetros de segurança, onde

o público,  mídia,  demais  militares  e autoridades,  não envolvidos  no gerenciamento da crise,

devem permanecer fora desses perímetros, que são:

➢ Perímetro externo:  Cordão de isolamento entre o perímetro interno e o público. Local

onde deve ser instalado o Posto de Comando do gabinete de crise.
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➢ Perímetro interno: Cordão de isolamento que circunda a área de crise. No seu interior,

somente  devem  permanecer  os  causadores  da  crise,  reféns  se  houver  e  militares

especialmente designados.

FIGURA 01: CORDÕES DE ISOLAMENTO

 1.3.3  Soluções De Crise

Para solucionar uma situação de crise, onde o objetivo é diminuir os riscos de vida para

todas as partes envolvidas, em prioridade os inocentes, militares e os causadores da crise, deve se

seguir, ordenadamente, as seguintes alternativas táticas:

➢ Negociação;

➢ Armas e Munições Não-Letais;

➢ Emprego de Atirador de Elite (Sniper);

➢ Uso da força (Operações de Controle de Distúrbios OCD ou Ações Táticas).

 1.3.4  Gabinete De Crise

O Gabinete de Crise é uma equipe formalmente organizada, onde cada órgão envolvido

na  resposta  à  crise  estará  representado.  A autoridade  e  a  responsabilidade  estão  claramente

delineadas  na  ordem  de  operações.  Os  membros  da  equipe  devem  treinar  em  conjunto  e

participar  de  exercícios  diversificados  de  gerenciamento  de  crise,  com  constância  e,  em

consequência,  cada  membro  entenderá  a  função  que  desempenha  e  a  função  dos  demais

membros da equipe. 

O gabinete deverá ser formado por:

➢ Gerente: É o militar mais antigo na ocorrência (Chefe do Gabinete de Crise), compete a

ele a condução do gerenciamento.
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➢ Apoio Administrativo:  Proverá o Gabinete de Crise dos recursos materiais e  pessoais

necessários à sua operacionalização.

➢ Assessoria Jurídica: Responsável em assessorar o Gerente da Crise em questões legais.

➢ Assessoria  de  Imprensa: Elo  do  Gabinete  de  Crise  com a  imprensa.  (Comunicação

Social ou Relações Públicas da OM)

➢ Equipe  de  Negociação: Responsável  pela  negociação.  (Negociadores,  Psicólogos,

Anotadores, Chefe da Equipe, etc)

➢ Chefe da Equipe de Inteligência: Responsável em assessorar o Gerente da crise com

informações inerentes ao local da crise, causadores da crise, reféns, etc. 

➢ Comandante da tropa de Ações Táticas  e  de OCD: Responsáveis  em assessorar  o

Gerente da crise na parte tática da operação, caso seja necessário o uso da força.

O Gabinete de Crise deve reunir-se em um local com boa infraestrutura, principalmente

para  o  Gerente,  uma  vez  que  a  este  cabe  a  tomada  da  decisão.  Para  tanto,  deve  ter  a  sua

disposição meios de comunicações adequados,  equipamento de informática,  equipamentos  de

gravação (áudio e vídeo), etc.

FIGURA 02: ESTRUTURA DE GABINETE DE CRISE

 1.3.5  Critérios De Ação

Para  orientar  o  processo  decisório  durante  o  gerenciamento  de  uma  crise  são

estabelecidos os critérios de ação a fim de auxiliar  o tomador de decisão (Comandante),  em

qualquer  evento crítico.  Nesse processo decisório,  esses militares  se  veem amiúde diante  de

dilemas do tipo “faço ou não faço”. Decisões desde as mais simples às mais complexas vão

sendo tomadas a todo o momento, envolvendo matérias tão díspares como o fornecimento de

água ou alimentação para os  confinados,  o atendimento  médico  de urgência a  um refém no

interior do ponto crítico, a suspensão de meios de comunicação e energia elétrica daquele ponto

ou até mesmo o uso de força letal. 
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Considerando que Força é “a intervenção compulsória sobre um indivíduo ou grupo de

pessoas com a finalidade de evitar, reduzir ou eliminar a potencialidade de uma ação delituosa”,

deve,  o Gerente do Evento Crítico  constantemente avaliar  os níveis  do uso da força de que

dispõe, cuja aplicação deva estar compatível como nível de resposta. 

Deverá  o  Gerente  sempre  ter  em  mente  que  uma  das  suas  funções  é  tentar  estancar  o

surgimento de novos e mais delitos que uma só ocorrência ainda pode causar. O fato provocado pelo

causador faz com que a polícia atue de forma coercitiva não só sobre ele, mas invariavelmente sobre

toda uma população local limítrofe. Para isolar o ponto crítico talvez seja necessário interditar uma

rua, desalojar pessoas e moradores, evacuar uma escola, entre outras coisas. 

O fato é que ele terá que, se necessário,  autorizar até mesmo o uso da força máxima da

letalidade, optando assim pela preservação da vida da vítima.  Sendo assim, ao valorar as ações

dentro do processo decisório, deve o Gerente aplicar os critérios da ação como determinante para

o  escalonamento  do  uso  da  força  dentro  das  etapas  do  gerenciamento  de  crise,  desde  a

verbalização e técnicas não letais, até a necessidade do tiro de comprometimento. 

No processo de tomada de decisão, não devem faltar o exame e a análise das sugestões e

propostas de soluções que chegam em forma de uma avalanche ao local da crise. Essas sugestões

vão desde as mais fantasiosas às mais intrincadas e engenhosas, passando por algumas prosaicas

ou grosseiras, e outras que chegam a ser simplesmente dissociadas da realidade. Para balizar e

facilitar o processo decisório no curso de uma crise, a doutrina estabelece os critérios de ação,

que são os referenciais que servem para nortear o tomador de decisão em qualquer evento crítico,

sendo eles:

➢ Necessidade: O critério da necessidade indica que toda e qualquer ação somente deve ser

implementada quando for indispensável. Se não houver necessidade de se tomar determinada

decisão  não  se  justifica  a  sua  adoção.  A decisão  deve  ser  tomada  mediante  a  seguinte

pergunta: “isso é realmente necessário?” 

➢ Validade do risco: O critério da validade do risco preconiza que toda e qualquer ação deve

levar em conta se os riscos dela advindos são compensados pelos resultados atingidos.  Na

busca de um parâmetro mais preciso para esse critério de ação, a Academia Nacional do

FBI  recomenda  que  a  validade  do  risco  seja  justificada  “quando  a  probabilidade  de

redução da ameaça exceder os perigos a serem enfrentados e a continuidade do status

quo”. A pergunta que se deve fazer agora é: “Vale a pena correr esse risco?”. 
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➢ Aceitabilidade: O critério da aceitabilidade implica em que toda a ação deve ter respaldo

legal, moral e ético. 

A aceitabilidade legal significa que o ato deve estar amparado pela lei. Considerando que

o militar, no exercício de suas atribuições, responde civil, penal e administrativamente pelos seus

atos, é óbvio que qualquer decisão ou ação que tomar no curso de uma crise deve estar em

consonância  com as  normas  em vigor.  A crise,  por  mais  séria  que  seja  não  dá  aos  que  a

gerenciam prerrogativas de violar as leis, mesmo porque, um dos objetivos do Gerenciamento de

Crises é justamente aplicar a lei. 

A aceitabilidade moral significa que não devem ser tomadas decisões ou praticadas ações que

estejam ao desamparo da moralidade e dos bons costumes. Suponha-se que determinado causador de

evento crítico inclua, no rol de suas exigências, que determinada mulher atraente, uma atriz famosa,

por exemplo, lhe conceda favores sexuais como condição para liberação dos reféns. Essa exigência,

ainda que conte com a anuência da referida mulher, que, num gesto patriótico ou humanitário, se

ofereça voluntariamente para ser submetida aos caprichos do referido indivíduo, não pode nem deve

ser tolerada pelos responsáveis pelo gerenciamento da crise. 

A aceitabilidade ética significa que, dentro desse raciocínio, não pode o responsável pelo

gerenciamento da crise tomar decisões nem exigir dos seus subordinados a prática de ações que

causem constrangimentos “interna corporis”. Um exemplo disso é a troca de reféns por militares.

Ao se aceitar que um militar passe à condição de refém em troca de outrem, não se está

solucionando  a  crise,  mas  tão-somente  se  lhe  aduzindo  um  ingrediente  de  impacto  ético

polêmico e de consequências imprevisíveis. Preliminarmente, vem a indagação moral sobre se a

vida do militar vale mais ou menos do que a do refém por quem foi trocado. Depois, ao aceitar a

troca, coloca-se um profissional numa situação bem pior do que a de um refém comum, pois os

criminosos passarão a enfocar seus cuidados e desconfianças naquele elemento recém ingressado

no ponto crítico, que, por ser um militar, tem em tese treinamento especial e pode estar disposto

tentar, a qualquer momento, uma reação. 

Por outro lado, o militar que passa à condição de refém, apesar das instruções que tenha

recebido dos seus superiores antes da troca, pode, a partir de certa altura dos acontecimentos,

começar a se questionar se deve ou não tentar alguma saída ou atitude heroica, porquanto, a vista

da sociedade e dos seus colegas de trabalho ele é um profissional que fez um juramento de, se

necessário, sacrificar até a própria vida no cumprimento de sua missão. 
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Se dentro do ponto crítico a tensão aumenta com esses questionamentos dos causadores e

do militar agora refém, lá fora, entre os que participam do gerenciamento da crise, não menos

carregado e nervoso se torna o ambiente,  pois se antes se lidava com uma crise onde havia

simplesmente reféns, agora se lida com uma crise em que um dos reféns é um colega de trabalho,

conhecido de todos e até, às vezes, estimado e respeitado. 

Dentro dessa ordem de ideias,  a ação  da troca  de militares  por reféns  é  um perfeito

exemplo de decisão que não obedece ao critério da aceitabilidade ética. Da fria observância dos

critérios de ação, os responsáveis pelo gerenciamento de uma crise podem evitar que, após o

encerramento do evento, sejam submetidos às barras dos tribunais, à crítica da sociedade e da

mídia, ou às censuras e reprovações dos seus pares. 

 1.4  Negociação

A negociação constitui, o que se intitula, a rainha das alternativas táticas para solução de

uma crise.  Quase  na totalidade  das  ocorrências,  o  transgressor  da  lei  faz  o  refém de  forma

ocasional, ou seja, ao ser percebido durante sua ação criminosa, e ter sua fuga frustrada, temendo

o confronto com a Força Legal, cria a situação de tomada de refém. Nota-se que tal ação visa

preservar a sua vida e justamente neste fato reside a fórmula básica que qualquer militar pode

aplicar para resolver uma ocorrência dessa natureza. Em outra análise, é necessário demonstrar

ao transgressor da lei que ele terá sua vida preservada se entregar as armas e liberar os reféns,

contudo será detido.

O  processo  de  negociação  consiste  em  conduzir  o  transgressor  da  lei  à  calma,

estabelecendo  uma  relação  de  confiança  entre  ele  e  o  negociador,  de  forma  a  convencer  o

transgressor  de  que  a  melhor  solução  é  se  entregar  para  que  lhe  seja  garantida  a  vida  e  a

integridade física.

“[...] o general que vence uma batalha, fez muitos cálculos no seu templo, antes de ter

travado o combate. [...] o chefe habilidoso conquista as tropas inimigas sem luta; toma as cidades

sem submetê-las a cerco; derrota o reinado sem operações de campo muito extensas. Com as

forças intactas disputa o domínio do Império e, com isso, sem perder um soldado, sua vitória é

completa. Quando cercar um exército deixe uma saída livre. Isso não significa que permita ao

inimigo fugir, o objetivo é fazê-lo acreditar que é um caminho para a segurança, evitando que

lute com a coragem do desespero pois não se deve pressionar demais um inimigo desesperado...”

Sun Tzu
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 1.4.1  Tipos De Negociação

A negociação pode ser real ou tática. A negociação real é o processo de convencimento de

rendição dos causadores da crise por meios pacíficos, trabalhando com emprego de técnicas de

psicologia,  barganha  ou  atendimento  de  reivindicações  razoáveis,  realizada  por  elemento

especializado em negociação.

A negociação  tática  é  o  processo  de  coleta  e  análise  de  informações  para  avaliar  a

necessidade  de  acionamento  das  demais  alternativas  táticas  (Armas  e  Munições  Não-Letais,

Emprego de Sniper, OCD ou Ações Táticas) para solução da crise, ou mesmo para preparar o

ambiente, reféns e causadores da crise para o emprego das mesmas. Nesta análise, deverão ser

empregados recursos eletrônicos e tecnológicos diversos, bem como elementos especializados

em interpretação de reações psicológicas e técnicas de negociação.

 1.4.2  Negociador

A negociação é o cerne do gerenciamento de crise, dada a primazia, não deve ser confiada

a qualquer  um. Dela ficará encarregado um militar  com treinamento  específico,  denominado

negociador. O militar terá um papel de suma responsabilidade no processo de gerenciamento de

crise.  Servirá  também,  de  intermediário  entre  os  causadores  da  crise  e  o  responsável  pelo

gerenciamento de crise. 

A figura do negociador está atrelada às ações de uso da força, dada a possibilidade de

evolução crítica do evento.  Se porventura houver a decisão do uso de força,  não devem ser

afastados os negociadores, mas sim utilizar todos os recursos no sentido de apoiar uma ação

coordenada, distraindo no momento oportuno o elemento adverso.

O negociador  atuará no curso do gerenciamento de crise de três maneiras:  através da

coleta de informações, durante as negociações; através da utilização de técnicas de negociação

que otimizem a efetividade do risco de uma ação com uso da força; e pelo uso de técnicas de

negociação específicas, como parte de uma ação coordenada.

 1.4.3  Coleta De Informações

O  propósito  da  coleta  de  informações  é  justamente  saber  a  condição  mental  dos

delinquentes,  do  estado  de  espírito  e  da  personalidade  dos  elementos  causadores  da  crise.

Informações sobre o verdadeiro número de bandidos e de reféns, armas, exigências, e se haverá

soltura dos reféns. 
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Se o indivíduo conseguir trabalhar com a condição de refém localizado, obter dados de

impressões  digitais  impressos  nos  recipientes  com água,  comida,  remédios,  aproximação  do

ponto crítico feita para dialogar ou fazer entrega, possibilita uma observação mais próxima e

mais  detalhada  do  interior  do  ponto  crítico,  para  orientação  ao  grupo  tático,  realização  de

fotografias ou coleta de imagens, etc.

 1.4.4  Técnicas De Negociação Para Otimizar A Efetividade Do Risco

São técnicas que o negociador utiliza com a finalidade de tornar menos arriscada a ação

tática a ser porventura desencadeada pelo grupo tático, através de:

➢ Inventar histórias de cobertura para justificar  aos causadores de crise algum ruído ou

movimento estranho causado pelos preparativos do uso da força;

➢ Ganhar  tempo,  através  de  conversas  prolongadas  com  os  causadores  da  crise,

possibilitando um melhor amadurecimento das decisões do uso da força; 

➢ Desenvolver um estreito relacionamento com os mesmos, para torná-los mais receptivos

às ideias, sugestões e propostas dos responsáveis pelo gerenciamento da crise.

 1.4.5  Técnica De Negociação Como Parte De Uma Ação Coordenada

São  técnicas  que  o  negociador  pode  utilizar  para  apoiar  diretamente  uma  ação  de

emprego da força:

➢ Conseguir o ingresso de pessoas no ponto crítico, sob o pretexto de fazer entrega, de

prestar socorro médico, de realizar reparos em instalações;

➢ Identificar  o  líder  ou  o  tomador  de  decisões,  estabelecer  a  localização  e  mantê-lo

distraído numa conversa, no momento crucial do avanço das tropas especializadas (OCD

ou Pel Ações Táticas);

➢ Arranjar tarefas para ocupar os causadores da crise,  localizando os em posições onde

representem menor ameaça aos reféns, ou onde se tornem menos capazes de obstruir uma

missão de resgate ou desapropriação de terra;

➢ Fazer  com que os reféns ou inocentes  envolvidos  no local  de crise  possam estar  em

posições de menor perigo, ou onde o socorro seja mais viável, no momento do emprego

da força;
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➢ Possibilitar  a aproximação de um veículo ou de outro objeto,  que facilite  a ação dos

atiradores de elite (Sniper); 

➢ Fazer concessões importantes aos causadores da crise, levando-os a acreditar que estão

obtendo êxito,  o  que  resultará  numa queda natural  do estado de  alerta  e  das  defesas

psíquicas, para que sejam apanhados desprevenidos.

 1.4.6  Estrutura E Logística Básicas Para Uma Equipe De Negociação

A função de negociador, além das habilidades inatas e do conhecimento técnico, exige

grande concentração no transcorrer de uma crise. As negociações podem ser longas, tensas e,

consequentemente,  desgastantes.  Além do  cansaço  físico,  pode  ocorrer  o  cansaço  mental  e,

assim, a redução do desempenho do negociador. Dessa forma, é fundamental que o negociador

não atue sozinho, mas junto a uma equipe. Uma sugestão para a Equipe de Negociação é:

➢ Negociador principal: falar com o sujeito; e adquirir informações.

➢ Negociador secundário: escutar as negociações;  anotar  dados da negociação;  sugerir

pontos de abordagem de conversação para o negociador principal;  proporcionar apoio

moral  ao  negociador  principal;  e  estar  disposto  e  apto  para  substituir  o  negociador

principal.

➢ Auxiliar de informação e logística: anotar e investigar informações oportunas; gerenciar

os recursos materiais para fotografar, filmar e dotar o negociador de materiais durante a

negociação;  e  logística:  caneta  e  papel,  gravadores,  filmadoras  e  microcâmeras,

megafone, lanternas, coletes balísticos e roupa para mau tempo.

 1.4.7  Regras De Negociação

Regras básicas, de caráter eminentemente empírico, e tradicionalmente observadas pelos

principais órgãos de segurança do mundo, no desempenho de missões de negociação,  são as

citadas a seguir:

➢ Estabilize e contenha a situação: O negociador tem um papel decisivo na estabilização

da  crise,  devendo  empenhar-se  no  arrefecimento  do  ânimo  dos  causadores  da  crise,

procurando lhes dar a sensação psicológica de que tem o controle da situação. Isso evita

violências desnecessárias contra os reféns, quase sempre causadas pela falta de domínio

da situação experimentada pelos causadores nos primeiros momentos da crise.
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➢ Escolha a ocasião correta para fazer contato:  Deve-se aguardar o momento próprio

para o início das negociações,  quase sempre resultado de uma iniciativa dos próprios

causadores da crise.

➢ Procure ganhar tempo: Quanto mais prolongada for uma crise, mais amadurecido ficará

o processo decisório, evitando-se soluções precipitadas e que representem perigo para os

reféns ou inocentes envolvidos na crise.

➢ Deixe o causador da crise falar:  É mais importante ser um bom ouvinte que um bom

conversador. Um bom negociador é um bom ouvinte. É muito mais importante deixar o

transgressor falar, porque isso não somente ajuda a reduzir seu estado de ansiedade, como

o propicia a revelar fatos e dados que podem ser preciosos elementos de informação.

Além disso, enquanto o indivíduo fala, o negociador está ganhando tempo e evitando que

o mesmo fique fazendo coisas indesejáveis, como molestar os reféns.

➢ Não  ofereça  nada  ao  causador  da  crise:  Embora  possa  parecer  um  gesto  de  boa

vontade,  isso  prejudica  as  negociações,  pois  coloca  as  autoridades  numa  situação

psicológica de inferioridade perante o transgressor, dando-lhe a falsa impressão de que

elas estão dispostas a ceder a tudo para que ele solte os reféns, se entregue ou saia da área

invadida.  Nessa  recomendação  está,  evidentemente,  subentendida  a  prodigalidade  no

atendimento de qualquer exigência. Assim, por exemplo, se o transgressor pede um maço

de cigarros, não se deve entregar-lhe logo um pacote com dez maços. Se pede um pouco

d'água para beber, não se vai entregando-lhe, de cara, um garrafão cheio, com cinco ou

dez  litros.  Essa tática  é  muito  importante  porque cada  aproximação  do ponto  crítico

corresponde a uma oportunidade de levantamento da situação existente no seu interior.

➢ Seja tão honesto quanto possível:  A confiança mútua entre os causadores da crise e o

negociador  é  fundamental  para  o  êxito  da  negociação.  Para  que  essa  confiança  se

estabeleça,  o  negociador  deve,  desde  os  primeiros  contatos  com  o  transgressor,

estabelecer um clima de harmonia e sinceridade entre ambos. Se, porventura, o infrator

desconfiar que o negociador está mentindo ou procurando enganá-lo, as negociações se

tornarão praticamente inviáveis, havendo, com isso, um aumento de risco para os reféns,

que poderão sofrer represálias dos transgressores, que, agindo dessa maneira, procurarão

mostrar que não estão ali para brincadeiras. Se o negociador cair em descrédito com os

causadores da crise, deve ser substituído em definitivo.
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➢ Evite dirigir sua atenção às vítimas:  Não as chame de reféns. Ao dirigir, com muita

frequência, sua atenção para as vítimas, o negociador poderá fazer com que os causadores

da crise acreditem ter mais poder em mãos do que realmente o têm. Nessas condições, a

palavra reféns deve ser considerada como um tabu e, ao se referir àquelas pessoas, nas

conversações  com  os  causadores  da  crise,  o  negociador  deve  utilizar  expressões

eufêmicas:  as  pessoas  que  estão  com  você,  os  funcionários  do  banco,  os  homens,

mulheres, crianças que estão aí, etc.

➢ Nunca deixe de atender qualquer exigência:  O indivíduo causador da crise está sob

forte tensão emocional. Coisas que são triviais ou insignificantes para quem está do lado

de fora do ponto crítico podem ser de vital  importância  para ele.  Consequentemente,

solicitações como cigarros, água, papel higiênico, ou qualquer outra coisa semelhante não

custam  ser  atendidas  e  servem  para  manutenção  do  bom  relacionamento  com  o

negociador, além de serem um bom pretexto para se ganhar tempo.

➢ Nunca diga “não”: Por mais absurda ou exagerada que seja uma exigência do elemento

causador da crise, o negociador nunca deve responder não. Essa resposta seca e direta

pode provocar uma reação violenta do indivíduo, existindo inclusive registros de casos

em que os negociadores, após proferirem a negativa, receberam, como represália, tiros

nas pernas ou até mesmo fatais. Essa regra, contudo, não significa que o negociador vá

dizer  sim.  Negociar  não é  capitular.  O negociador  pode perfeitamente  responder  que

entendeu e anotou a exigência e que irá repassá-la para os demais do comando para saber

o que eles decidirão. Essa tática demonstrará a boa vontade do negociador, que poderá até

ser visto pelos bandidos como seu intercessor junto às demais autoridades.

➢ Procure evitar a linguagem negativa:  A linguagem tem por objetivo a comunicação

entre os seres humanos, portanto, quanto mais precisa for, melhor será o resultado de

nossa comunicação. O que é a palavra não? Uma abstração. O não, por si só, não diz

nada, logo o cérebro se fixa no que vem depois do não. O uso de uma linguagem negativa

provoca o comportamento que se quer evitar. O foco de uma campanha deve estar no

objetivo a ser alcançado e colocado em linguagem afirmativa. Palavras como “Nunca”,

“evite” e outras negativas, têm o mesmo efeito de não.
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FIGURA 03: EXEMPLOS DE AÇÃO

Esse é outro objetivo básico da negociação. Se o causador da crise exigisse mundos e

fundos e fosse atendido na hora, não haveria necessidade de negociação nem de gerenciamento

de  crises.  A negociação  existe  para,  entre  outras  coisas,  tornar  as  exigências  razoáveis.  O

abrandamento das exigências pode ser paulatino, a começar pelo prazo.

Assim, algo que é exigido para o prazo de uma hora, pode ser prometido para duas ou três

horas, sob a alegação de uma dificuldade qualquer. Lembre-se de que os infratores estão isolados

do mundo e, por essa razão, não têm condições de avaliar se o argumento ou pretexto alegados

para a demora tem ou não fundamento.

➢ Nunca estabeleça  um prazo final:  Procure  não aceitar  um.  O negociador  não deve

prometer que as exigências ou pedidos serão atendidos dentro de determinado limite de

tempo.  Por exemplo:  que a garrafa d'água será entregue dentro de dez minutos.  Essa

fixação de prazo oferece duas desvantagens:  a primeira é que se, por qualquer razão, o

prazo não vier a ser atendido, isso poderá causar desconfiança do infrator na palavra do

negociador e a segunda é que, ao estabelecer ou aceitar um prazo final, o negociador está

traindo um dos objetivos da negociação que é ganhar tempo.

➢ Não  faça  sugestões  alternativas  Se  determinada  exigência  não  for  possível  de  ser

atendida,  o  negociador  não deve  fazer  uma sugestão  alternativa,  salvo  se  ela  tiver  a

anuência do responsável pelo gerenciamento da crise Tal cautela evita que o transgressor

tenha uma imagem do negociador como alguém inteiramente impotente ou irresponsável.

Quem oferece alternativas é porque tem condições de atendê-las.

➢ Não envolva não-militares no processo de negociação: A negociação, como integrante

do processo de gerenciamento  de crise,  é  assunto militar,  não sendo recomendável  a

interferência de terceiros.
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➢ Não permita qualquer troca de reféns: Principalmente não troque um negociador por

refém. A troca de reféns em nada contribui para a solução definitiva da crise, acarretando

sérios questionamentos de ordem moral, além de proporcionar um aumento da tensão no

interior do ponto crítico. 

➢ Evite negociar cara a cara: É um risco que deve ser evitado, pois, além de não trazer

nenhum benefício prático à negociação, expõe o negociador que, durante os contatos com

os causadores da crise, não deve portar a arma ostensivamente. Os transgressores podem

perfeitamente querer correr o risco de capturar o negociador  para ter  um trunfo mais

valioso nas suas negociações. Assim sendo, é sempre aconselhável manter uma distância

de,  pelo  menos,  dez  metros  nos  contatos  com os  elementos  causadores  da  crise.  O

negociador não deve nunca ultrapassar essa marca, principalmente se estiver posicionado

num mesmo plano de terreno que os transgressores ou não houver nenhum obstáculo

físico que o separe deles.

 1.5  Elementos De Informação 

A coleta  dos  elementos  essenciais  de informação é quase  sempre  penosa e  de difícil

confirmação.  Frequentemente  dados  de  vital  importância  como,  o  número  de  criminosos

(causadores da crise) ou de reféns, somente vem a ser confirmados após o desfecho da crise. 

Nessas condições, o responsável pelo gerenciamento de uma crise deve atentar para o

fato de que a coleta de dados de informações acerca do evento crítico ocorre quase sempre de

maneira indireta, sendo importante ficar alerta para as chamadas fontes de informações. 

Os elementos essenciais de informação, sobre os quais devemos colher o maior número

de dados possíveis, são: 

➢ Causador da crise: número; vestimenta; características físicas; nível de racionalidade;

motivação; habilidade no manuseio das armas; etc. 

➢ Reféns: número;  idade;  vestimenta;  condição  física  (se  estão  ou  não  feridos);  sua

localização no ponto crítico; sua proeminência ou relevância social; etc. 

➢ Objetivo:  (ponto  crítico  ou  local  onde estão  os  causadores  e  os  reféns)  localização;

dimensões; vulnerabilidade; tipo de estrutura física; as condições de tempo; as condições

do terreno que o circunda; etc. 

➢ Armas: quantidade; tipo; letalidade; localização no ponto crítico; etc. 
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 1.6  Alternativas Táticas

A negociação é a alternativa prioritária em relação às demais, por ser menos traumática,

por  solucionar  aproximadamente  90%  dos  casos  e  por  acompanhar  todo  o  processo  de

gerenciamento da crise.  Consiste no emprego da Equipe de Negociação, ou ainda, o primeiro

interventor assessorado por ela, com capacidade de persuasão desenvolvida através de emprego

de conhecimentos práticos, de empatia e conceitos de programação neurolinguística.

No decorrer  de uma crise,  o  gerente  deverá determinar  que se adotem uma ou mais

alternativas táticas para solucioná-la. Não existe hierarquia entre elas, pois, poderão a critérios

do gerente e exigência do tipo de crise, ser empregadas isolada ou conjuntamente com uma ou

mais alternativas. Dentre as alternativas táticas temos:

➢ Negociação Real: é aquela em que o emprego da verdade é primordial, pois o objetivo é

trabalhar  o  convencimento  da  outra  parte  e  fazer  instalar-se o rapport  ou  vínculo  de

confiança, obtendo a rendição dos causadores e a libertação dos reféns. É sem dúvida a

mais  bem aceita  por  todos,  entre  eles:  reféns,  familiares,  população em geral,  mídia,

administração pública e até pelos policiais responsáveis pelo gerenciamento. 

➢ Negociação Tática: é aquela desenvolvida pela equipe de negociação com o objetivo de

preparar o teatro de operações para que outra alternativa tática seja empregada. 

➢ Emprego de Técnicas Não Letais: é a utilização dos diversos tipos de equipamentos e

tecnologias não letais existentes e disponíveis ao emprego operacional. Vai desde o uso

de munições químicas (lacrimogêneas ou não), o uso de munições de impacto controlado

(elastômeros), aparelhos de eletrochoque (taser), etc, até o uso de defesa pessoal, para

contenção e imobilização de um perpetrador de crises. 

➢ Tiro de Comprometimento: é o disparo de projétil,  através de atiradores de elite ou

“sniper”, para neutralizar em 100% a ação do gerador da crise. O militar destinado para

esta função deve ser um especialista em tiro e estar intimamente familiarizado com a

arma que utilizará. Esta arma deve ser de uso específico para tiro de precisão e contar

com  os  acessórios  necessários  para  que  seja  realizado.  O  atirador  de  elite  trabalha

acompanhado de um militar observador e em pontos estratégicos, que lhes permitam uma

visão privilegiada do ponto crítico, exercendo papel subsidiário de observação e coleta de

informações a respeito da crise. 
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➢ Invasão Tática: uso de força, podendo ser letal, empregando-se para isso uma equipe

tática. É utilizada quando não se vislumbra possibilidade de solução negociada; ou na

oportunidade de repentina intervenção para solução da crise, e ainda quando o risco de

morte ou ferimentos graves dos reféns for iminente, real e/ou insuportável. Cabe ressaltar

que  concomitantemente  ao  disparo  do  Sniper,  a  Equipe  Tática  fará  à  invasão  para

promover  o  socorro  imediato  a  todos  os  envolvidos,  e  atuar  caso  ocorra  alguma

adversidade  em  que  o  disparo  que  não  tenha  atingido  seu  objetivo  na  plenitude,

neutralizando o causador. 
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 2  REVISTA EM PESSOAS E USO DE ALGEMAS 

Antes  da  revista  devemos  abordar  as  pessoas  em  atitude  suspeita,  conforme  o  uso

progressivo da força em regras de engajamento conforme as preconizadas pelo Comando da

Aeronáutica, sendo portanto caracterizada a atitude suspeita como todo comportamento anormal

ou  incompatível  para  o  horário  e  o  ambiente  considerados,  praticado  por  pessoas,  com  a

finalidade de encobrir ação ou intenção de prática delituosa. Exemplos:

➢ Pessoa que desvia o olhar ou o seu itinerário, bruscamente, quando reconhece ou avista

militares em policiamento a pé ou motorizado;

➢ Condutor ou ocupantes de um veículo que olha firmemente para frente na condição de

rigidez, evitando olhar para os lados, para o militar ou para a viatura, que naturalmente

chamam a atenção do público em geral;

➢ Pessoa que, ao ver ou reconhecer um militar ou uma viatura, iniciam um processo de

fuga, como correr, desviar caminho abruptamente, etc.;

➢ Pessoa parada defronte a estabelecimentos comerciais, bancários, escolas, filas, etc., por

tempo demasiado e sem motivo aparente;

➢ Condutor  que  mantém  seu  veículo  parado  e  em  funcionamento  defronte  a

estabelecimentos bancários, demonstrando agitação, nervosismo, ansiedade, etc.,

➢ Veículo  excessivamente  lotado,  cujos  ocupantes  demonstram  temeridade  em  seus

comportamentos ou táxi ocupado por passageiros, contudo, apresentando luminoso aceso;

➢ Uso de vestes incompatíveis com o clima, possibilitando ocultar porte ilegal de armas ou

objetos ilegais.

O  militar  quando  na  ação  tem  que  tomar  como  premissa  que,  se  desde  o  início  já

empregar o máximo de força possível, posteriormente ficará mais difícil retroceder, ensejando o

emprego desnecessário de armas, equipamentos, desentendimentos e constrangimentos entre os

militares e as pessoas a serem submetidas à ação militar. Desta forma, o militar deverá escalonar

o uso da força, a fim de que, em havendo desobediência ou resistência por parte da pessoa a ser

submetida  à  ação  militar,  possa  agir  proporcionalmente,  utilizando-se  dos  meios  à  sua

disposição,  sem  expor-se  a  uma  possível  ação  do  suspeito  que  venha  a  comprometer  sua

integridade física.
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 2.1  Princípios Legais

O Art.  180 do Código de Processo Penal  Militar  (CPPM) define que  “busca pessoal

consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas e outros objetos que estejam com a

pessoa revistada e, quando necessário, no próprio corpo”. A jurisprudência inclui o veículo de

uma pessoa entre os “outros objetos que estejam com a pessoa revistada”.

Segundo o CPPM, nos Art.  181 e 182, a revista pessoal é realizada,  independente de

mandato, quando houver fundamentada suspeita de que alguém oculta consigo uma arma (arma

branca,  arma  de  fogo  ou  dispositivos  explosivos)  não  autorizada,  material  de  posse  ilegal

(drogas, armamento, produto de roubo ou furto, etc.) ou elementos de prova de um crime.

A revista pessoal, ainda, pode ser realizada independente de mandato quando no ato de

captura de uma pessoa que deve ser presa, no curso de uma ação de busca e apreensão e na

presença  de  encarregado de  inquérito  ou  do Comandante,  Chefe  ou  Diretor  de  Organização

Militar (CPPM, Art. 182).

A busca pessoal em uma mulher (vestes e corpo) deve ser feita por pessoal feminino, se

isto  não implicar  no  retardamento  da  ocorrência  (CPPM, Art.  183).  Deve-se  prever  pessoal

feminino no planejamento  de ações  que possam requerer  busca pessoal  em mulheres  ou,  de

acordo com a situação tática, solicitar a cooperação de pessoa do público interno ou externo.

A pessoa que desacata, se recusa ou resiste, mediante violência ou ameaça, a obedecer a

ordem de militar de serviço pode ser presa em flagrante delito (CPM, Art. 229 e 301; e CP, Art.

329-331). No entanto, para tal deve-se ter em conta o cuidado de não cometer abuso ou exercício

arbitrário do poder, agindo dentro das Regras de Engajamento e da lei.

 2.2  Procedimentos Para Revista Em Pessoas

Quando a disponibilidade de equipamento permitirem, deve-se dar preferência a realizar

a revista com detectores de metais e aparelhos de raio “X”. Este procedimento é mais rápido e

menos  constrangedor  à  pessoa  revistada.  Caso  seja  detectado  um objeto  suspeito,  por  estes

meios, então será realizada uma revista manual.

O nível de detalhamento de uma revista está relacionado, também, à finalidade da revista,

ao material procurado e à situação tática. O uso de cães-de-guerra para a revista de pessoas pode

gerar  repercussões  negativas,  junto  ao  público  interno  e  externo,  devido  à  fobia  a  cães  das

pessoas. Todavia, seu uso deve ser considerado em situações que assim o exijam.
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A escolha da posição da revista deve ser feita a partir de uma avaliação da situação e do

comportamento  do suspeito.  Pessoas cooperativas  e  que não oferecem riscos  não devem ser

revistadas e algemadas nas posições de joelho e deitada, salvo se expressamente determinado nas

Regras  de  Engajamento  (RE)  em vigor.  As  posições  de  pé  ou  apoiada  na  parede  são  mais

razoáveis e adequadas para pessoas cooperativas.

A revista pessoal é uma situação de risco para o revistador. As técnicas de revista foram

desenvolvidas para minimizar este risco. A fim de auxiliar na redução do risco ao revistador, a

revista sempre é feita sob a cobertura de outro militar, denominado de segurança aproximada. O

segurança aproximada poderá utilizar armas curtas ou longas, com munição letal ou não-letal, de

acordo com a situação tática e as determinações superiores.

O revistador deve manter sua arma municiada, travada e coldreada (arma curta) ou a tira

colo (arma longa). Só deverá sacá-la do coldre e empunhá-la se for iminente o seu uso. O militar

na  segurança  aproximada  deve  se  posicionar  atrás  do  revistador  aproximadamente  06  (seis)

passos, cerca de 45º defasado, buscando uma linha de visada livre entre ele e a pessoa ou grupo

revistado. A arma do segurança aproximada deve estar municiada e travada.

FIGURA 04: POSICIONAMENTO

De acordo com a situação tática e as RE estabelecidas, o segurança aproximada manterá

sua arma em guarda baixa ou em guarda alta.  O segurança  aproximada tem por atribuições

proteger  o  identificador/revistador  e  auxiliar  no  controle  da  pessoa  ou  grupo revistado.  Por

questões  de  segurança,  não  se  deve  deixar  que  o  suspeito  se  aproxime  em  excesso  do

identificador/revistador.

Infratores de trânsito, transeuntes e pessoas que desejem entrar ou sair de uma instalação

ou área militar, normalmente, não necessitam ser revistados, salvo se existir ordem expressa para

isso ou a pessoa assumir uma atitude que leve o militar de serviço suspeitar que ela esteja armada

ou que possa ameaçar a integridade física da equipe de serviço ou de terceiros.
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A revista deve ser a mais rápida e completa possível. Para fazê-la rápida, o revistador

deve seguir uma sistemática. Para fazê-la completa, o revistador não deve tatear ou correr a mão

levemente sobre as roupas do revistado, mas sim apalpar cada centímetro de pano revistado. Para

fins de padronização, a revista deve ser começada pelo lado esquerdo do revistado e da cabeça

para os pés. 

As  revistas  são  conduzidas  de  maneira  profissional  com  a  conversação  limitada  às

instruções necessárias a condução da revista. Todas as pessoas a serem revistadas devem ser

respeitadas, o objetivo da revista e prover segurança sem criar constrangimentos e animosidades.

No  caso  de  encontrar  uma  arma,  durante  qualquer  momento  da  revista,  anunciar

imediatamente  e  em  voz  alta,  de  modo  que  o  segurança  aproximada  escute  claramente  a

advertência (Por exemplo: ARMA, FACA ou NAVALHA). Afastar-se do suspeito, com a arma,

colocar a arma em local seguro, distante do suspeito e sob as vistas do segurança aproximada e

retornar a execução da revista.

Existem diversas sistemáticas de revista. Por questões didáticas e de padronização, na

FAB,  para  a  atividade  de  segurança  e  defesa  serão  utilizadas  quatro  técnicas  de  revista  de

pessoas: de pé, apoiado na parede, de joelhos e deitado.

Não  se  deve  ter  timidez  de  checar  a  região  genital  do  suspeito.  A experiência  tem

demonstrado que esta é a principal área utilizada para esconder armas e materiais proibidos. Em

qualquer momento durante a revista sendo encontrado arma de fogo a mesma deve ser retirada,

passando a revista do suspeito para posição deitado. 

 2.2.1  Revista De Pé

A técnica de revista em pé é utilizada para pessoas que não demonstrem ser perigosas ou

violentas, bem como para aquelas que necessitem ser revistadas por questão de procedimentos

rotineiros para acesso a determinada área restrita. Por questões de segurança, não deixar que o

revistado se aproxime em excesso e com a finalidade de padronizar o procedimento de revista

em pé sugere-se a seguinte sistemática:

➢ Solicitar que o revistado levante os braços acima da cabeça, palmas da mão voltadas para

frente e dedos abertos, afaste os pés além da largura dos ombros e olhando em frente;

➢ Checar visualmente as palmas das mãos do revistado a procura de armas ou material de

posse ilegal;
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➢ Contornar o revistado e posicionar-se por trás e pela esquerda deste ou solicitar que o

mesmo vire-se de costas;

➢ Checar visualmente as costas das mãos do suspeito a procura de armas ou material de

posse ilegal;

➢ Colocar o pé esquerdo por dentro e junto ao pé direito do suspeito;

➢ Caso o suspeito reagir, em qualquer momento durante a revista, puxar o pé direito do

suspeito com o seu pé esquerdo, desequilibrando-o e segurando seu ombro direito com a

sua mão esquerda, puxando-o para trás e derrubando-o ao chão;

➢ Se o suspeito estiver de chapéu, boné ou similar, solicitar que o retire e coloque em um

local determinado;

➢ Verificar o interior, a pala e as bainhas do chapéu, boné ou similar;

➢ Vistoriar  o  cabelo,  a  cabeça  do  suspeito  e  a  área  do  pescoço,  verificando  colares  e

plaquetas de identificação;

➢ Utilizando ambas as mãos, iniciar a revista pelo lado esquerdo do corpo;

➢ Verificar inicialmente toda a linha da cintura, da frente para trás;

➢ Apalpando os dedos, verificar toda a extensão e volta do braço, o ombro e a axila;

➢ Todas as partes soltas da roupa devem ser apalpadas;

➢ Não retirar qualquer objeto da roupa do suspeito,  mas indagar o suspeito e confirmar

apalpando, essa regra não se aplica no caso de ser encontrado armas de fogo;

➢ Descer pelas costas, checando da coluna para a lateral do corpo, até linha da cintura;

➢ Deve-se repetir revista em cada parte do corpo quantas vezes for necessário para se ter

certeza de que não há objetos ocultos;

➢ Dar  um longo  passo  para  trás  com o  pé  direito  para  passar  a  revista  dos  membros

inferiores;

➢ Checar a região pélvica e da nádega esquerda, a parte interna da perna, a bainha da calça

e a parte externa da perna de volta até a cintura;

➢ Depois de terminada a revista no lado esquerdo do corpo, erguer-se e recuar;
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➢ Para realizar a revista do lado direito, adotar o procedimento análogo, com o pé direito

calçando o pé esquerdo do revistado;

➢ Após a revista no corpo, pedir para o revistado esvaziar os bolsos da calça e do casaco,

colocando os objetos encontrados sobre o chapéu ou no chão;

➢ Checar o peito, o arco do pé e as laterais do calçado, inserindo o dedo e tateando, checar

também ataduras e imobilizações.

 2.2.2  Revista Apoiada Na Parede

A técnica de revista apoiada na parede é utilizada para pessoas as quais se suspeita que

possam  tornar-se  perigosas  ou  violentas. Para  fins  de  padronização  sugere-se  a  seguinte

sistemática para a revista na parede, após ter realizado os procedimentos iniciais da revista de pé

até antes de se posicionar atrás do suspeito:

➢ Solicitar que o suspeito se apoie de frente para uma parede ou objeto vertical, com os

braços  abertos  em “V”,  mãos  espalmadas  sobre  a  parede  na  altura  dos  ombros,  pés

afastados além da largura dos ombros e distantes cerca de um passo da parede, olhando

para a esquerda;

➢ Aproximar-se  do  revistado  pela  direita  e  por  trás  e  segurar,  com  a  mão  direita,  o

antebraço direito do revistado, entre o cotovelo e o punho, com o polegar por baixo;

➢ Colocar o pé esquerdo por dentro, paralelo e a frente do pé direito do revistado;

➢ Caso o revistado tente  reagir,  puxar  o pé  direito  dele  para  trás,  com o pé esquerdo,

fazendo-o ajoelhar-se. Ao mesmo tempo, torcer o braço direito do suspeito girando-o no

sentido da parede e para baixo, aplicando uma chave-de-braço para manter o controle;

➢ Se o suspeito estiver de chapéu, boné ou similar, retirá-lo, revistá-lo e colocá-lo no chão

atrás do revistado, utilizando-o como recipiente para outros itens retirados do revistado;

➢ Prosseguir a revista pelo lado esquerdo do corpo do suspeito verificando inicialmente

toda a linha da cintura, da frente para trás;

➢ Continuar a revista pelo lado esquerdo de cima para baixo como explicado na técnica de

revista de pé; 

➢ Depois de terminada a revista no lado esquerdo do corpo, solicitar que o revistado volte a

face para a direita;
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➢ Segurar o seu braço esquerdo com a mão esquerda, entre o cotovelo e o punho, com o

polegar por baixo;

➢ Colocar o pé direito por dentro, paralelo e a frente do pé esquerdo do revistado. Então

proceder a revista do lado direito usando o mesmo processo usado do lado esquerdo.

 2.2.3  Revista De Joelhos

A técnica de revista de joelhos deve ser utilizada quando a razão da revista ou atitude da

pessoa  a  ser  revistada  a  caracteriza  como  violenta  ou  perigosa.  Sugere-se  o  seguinte

procedimento para a revista de joelhos:

➢ Determinar que o suspeito coloque as mãos sobre a cabeça com os dedos entrelaçados e

ajoelhe-se;

➢ Solicitar que o suspeito cruze as pernas posicionando a perna direita em cima da perna

esquerda;

➢ Colocar o pé esquerdo sob a sola do pé direito do suspeito ou em cima do calcanhar

direito do suspeito (a posição dos pés do revistador é preservada para a revista dos dois

lados do corpo);

➢ Para a revista, segurar os dedos entrelaçados do suspeito com a mão direita e prosseguir a

revista pelo lado esquerdo do corpo do suspeito utilizando as técnicas já descritas.

Caso haja resistência em tomar a posição determinada, aproximar-se por trás do suspeito

e, simultaneamente, segurar o ombro direito do suspeito com a sua mão direita, segurar o braço

esquerdo do suspeito com a sua mão esquerda (com o polegar por baixo), colocar o seu pé direito

por trás do joelho esquerdo do suspeito, empurrar o joelho do suspeito para baixo, forçando o

suspeito a ajoelhar-se, torcer o braço do suspeito girando-o para baixo, aplicando uma chave-de-

braço e algemando-o e em seguida.

 2.2.4  Revista Deitado

A revista  deitado é  utilizada  quando não há um objeto  vertical  para  ser  conduzida  a

revista na parede ou quando a pessoa a ser revistada não tem capacidade de manter-se em pé (Por

exemplo:  bêbada,  drogada,  ferida,  etc.).  Sugere-se  o  seguinte  procedimento  para  a  revista

deitado:
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➢ Solicitar que o suspeito deite-se no chão, de decúbito frontal (barriga para baixo), face

voltada para a esquerda, pernas e braços o mais afastados possíveis, formando um “X”;

➢ Solicitar que as mãos do suspeito fiquem espalmadas com as palmas para cima;

➢ Aproximar-se da pessoa a ser revistada pelo lado direito dos membros inferiores;

➢ O segurança aproximada deve estar do lado oposto do suspeito, em relação ao revistador;

➢ Colocar o seu pé direito ao lado direito da cintura do suspeito e o seu pé esquerdo no

meio das pernas do suspeito, entre a virilha e o joelho;

➢ Agachar, pressionando, com a mão direita, a linha da cintura, no meio das costas (isto é

feito para assegurar o controle do suspeito e não para causar-lhe dor ou desconforto);

➢ Com a mão esquerda, revistar a parte externa da perna esquerda, no sentido da cintura

para o calçado, retornando pela parte interna da perna, virilha e nádega esquerda;

➢ Se o suspeito reagir, apoiar o joelho direito sobre o seu cóccix e segurar a sua nuca com a

mão direita;

➢ Segurar o pescoço com a mão direita e checar as costas, da coluna para a lateral do corpo;

➢ Checar a axila e o ombro esquerdos, a nuca, o lado esquerdo da cabeça e os cabelos do

revistado;

➢ Para revistar a parte frontal do suspeito: segurar a nuca do suspeito com a mão direita;

pedir ao suspeito para colocar o braço esquerdo para trás e segurá-lo pelo pulso com a

mão  esquerda;  soltar  a  nuca  do  suspeito  e  segurar,  com a  mão  direita,  o  seu  pulso

esquerdo do suspeito,  liberando a mão esquerda; puxar o braço esquerdo do suspeito,

levantando a sua parte frontal do corpo para a revista; colocar o joelho esquerdo como

apoio, auxiliando o giro do corpo do suspeito;

➢ Se o suspeito estiver algemado, segurá-lo pelo braço e puxá-lo, levantando a sua parte

frontal do corpo para a revista;

➢ Com a sua mão esquerda, checar a linha da cintura,  a virilha,  o abdômen,  o peito,  o

ombro e o braço esquerdos do suspeito;

➢ Depois da revista do lado esquerdo do suspeito, pressionar a linha da cintura, no meio das

costas, com a sua mão direita espalmada, e liberar o braço esquerdo do suspeito;
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➢ Mantendo a sua mão direita pressionando as costas, pedir ao suspeito para voltar a face

para a direita;

➢ Trocar a sua mão que pressiona a linha da cintura e segurar a nuca do suspeito com a sua

mão direita;

➢ Trocar os seus pés de posição, passando o seu pé direito para o lado da cintura direita do

suspeito e colocando o seu pé esquerdo entre as pernas do suspeito; 

➢ Proceder a revista do lado direito do suspeito usando a mesma sistemática utilizada para

o lado esquerdo.

 2.3  Uso De Algemas

O Código de Processo Penal Militar (CPPM) trata do emprego de algemas como exceção

e não como regra. O uso efetivo das algemas está colocado no CPPM como emprego de força

conforme dispõe o Art. 234. “O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso

de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros,

poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares

seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas

testemunhas.” 

Portanto deve-se recorrer ao uso de algemas em caso de real necessidade e nas estritas

hipóteses elencadas no § 1º, do art. 234 do CPPM que dispõe “O emprego de algemas deve ser

evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum

será permitido, nos presos a que se refere o Art. 242.”. Sendo assim o uso de algemas deve ser

restrito a pessoas presas (sob mandato ou em flagrante delito) que demonstrem ser violentas ou

intenção de fugir.

Resumidamente os presos que se refere o Art. 242 do CPPM são os ministros de estado,

governadores  e  seus  respectivos  secretários  e  chefes  de  Polícia;  os  membros  do  Congresso

Nacional e das Assembleias  Legislativas  dos Estados; os magistrados;  os oficiais  das Forças

Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros Militares; os oficiais da Marinha Mercante

Nacional; os diplomados de nível superior; os ministros do Tribunal de Contas e os ministros de

confissão religiosa.
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A Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal  Federal,  aprovada no ano de 2008,

dispõe que “só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou

de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente

ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da

responsabilidade civil do Estado”.

Diante da leitura do teor da referida súmula, é evidente que tal artefato deve ser utilizado

em caráter  excepcional  e  mediante  justificação,  o  que  deverá  ocorrer  perante  a  análise  das

peculiaridades de cada caso. 

Por fim o Decreto Nº 8.858 de 2016 dispõe que  “Art. 2º É permitido o emprego de

algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade

física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade

por escrito.” e Art. 3º É vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade

do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a

unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar

hospitalizada.

Resumindo  o  exposto  acima  temos  que  observar  que  só  se  deve  recorrer  ao  uso  de

algemas em caso de real necessidade utilizando força moderada sendo  considerada a energia

necessária  para conter  uma injusta  agressão,  sem abusos ou constrangimentos,  objetivando a

proteção do militar e o controle do agressor, e que, em caso de dúvida sobre a real necessidade

do uso de algemas em uma determinada situação, se deve optar por outras normas de segurança.

 2.3.1  Procedimentos Para Algemar

➢ Posicionar  a  pessoa  a  ser  algemada  na  posição  apoiado  na  parede  ou  de  joelhos  e

aproximar-se com cautela, estando seu armamento no coldre;

➢ Segurar, com a mão fraca, as mãos do capturado, estando seus dedos entrelaçados ou

sobrepostos, enquanto a mão forte inicia o ato de algemamento;

➢ Sacar as algemas com a mão forte e segurar as algemas com as fechaduras das algemas

voltadas para fora, estando voltadas para as costas da mão forte;

➢ Pelo lado da abertura do elo inferior, colocar a algema no capturado de forma que não

fique apertada em demasia, exercendo pressão do elo contra o punho;
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➢ Não se deve bater a algema no punho do capturado, pois esse ato poderá acarretar em

lesão. O gancho de fechamento deverá estar voltado para o militar;

➢ Após o fechamento da algema, torcer o corpo da algema de forma a conduzir o punho do

capturado para sua região dorsal;

➢ Posicionar  o  segundo  elo  com  o  gancho  de  fechamento  voltado  para  cima,

diagonalmente, para que o outro punho do capturado seja conduzido pela mão fraca;

➢ Exercer  pressão  do  punho  do  capturado  contra  o  elo  da  algema  e  proceder  seu

fechamento;

➢ Verificar se as mãos do capturado estão voltadas para fora;

➢ Verificar o grau de aperto dos ganchos de fechamento e travar as algemas.

 2.3.2  Ações Corretivas 

➢ Determinar insistentemente para que o capturado desista da ideia de reagir ou agredir o

militar, evitando o confronto;

➢ Caso perceba que o elo de serviço foi posto incorretamente no capturado,  somente o

remova em local seguro, pois caso contrário seria uma oportunidade significativa para a

reação do capturado;

➢ Caso tenha se esquecido de travar os ganchos de fechamento, trave-os antes de conduzir

o capturado à viatura, bem como verifique seu grau de aperto, a fim de evitar lesões

corporais no capturado;

➢ Caso haja uma investida do capturado, afaste-se para que tenha possibilidade de defesa e

utilização de outros meios de contenção, como: gás pimenta, bastão tonfa ou, em casos

legitimamente justificáveis, a própria arma de fogo;

➢ Se  o  capturado  tentar  fugir,  impeça-o  com  o  uso  de  força  moderada,  devendo  ser

esgotados os esforços no sentido de impedir sua fuga.
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CONCLUSÃO

Aluno Especialista, a leitura desse material foi fundamental para o estudo da disciplina de

Polícia da Aeronáutica I, nesta apostila estudamos as técnicas policiais, assunto este de grande

importância, pois abordou as técnicas policiais de gerenciamento de crise e revista em pessoas e

uso de algemas, dessa forma, agora você é capaz de reconhecer as técnicas e os procedimentos

correlatos  em gerenciamento  de  crise,  abordagem a  pessoas  e  revista  em pessoas  e  uso  de

algemas.
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