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Apresentação 

 

Prezado leitor; 

 

O propósito deste Projeto Pedagógico/Andragógico 

é apresentar-lhe o Curso SEGURANÇA NAS ATIVIDADES 

DE POLÍCIA JUDICIAL. 

Este curso também corresponde ao quarto semestre 

do curso de Pós-graduação em CIÊNCIAS POLICIAIS, 

SEGURANÇA DO PODER JUDICIÁRIO. 

Neste curso de especialização reunimos diversos 

especialistas, mestres e doutores que servirão de facilitado-

res do conhecimento das principais disciplinas que devem 

servir de subsídio para o desenvolvimento das atividades 

dos profissionais de segurança pública e privada.   

Além das informações detalhadas sobre o curso, es-

te projeto lhe propiciará uma visão sistêmica sobre o Cen-

tro de Estudos de Ciências Policiais e sobre seus objetivos. 

Esperamos que nosso trabalho possa agregar valo-

res e contribuir efetivamente na consecução do objetivo 

máximo da Polícia Judicial que é preservar a vida. Neste 

sentido, ao longo deste trabalho você encontrará desde as 

técnicas e táticas de autoproteção, até as estratégias de 

proteção de autoridades em situações de risco. 

 

Boa leitura. 

 

Luciane de Oliveira Silva 

Diretora Executiva

 



  

 

 

Todo sistema de segurança orgânica é estruturado com dois 

grandes propósitos: o primeiro é a proteção da vida; o segundo é a 

proteção dos ativos, neste caso, o ativo pode ser representado por 

um bem tangível ou intangível, ou seja, a proteção vai desde um 

móvel, imóvel, dinheiro em espécie ou objetos, até uma marca, uma 

imagem, informações, segredos, processos, atividades, sistemas, 

direitos, etc. 

De imediato, convém destacar que o clímax, o âmago, a par-

te mais nobre, mais importante e mais relevante da segurança or-

gânica não é representada por sua missão ou dever de proteger os 

ativos, mas sim por seu dever de proteger a vida, pois os ativos são 

passíveis de recuperação e a vida não! 

É por isso que neste curso nosso propósito é focar nas téc-

nicas e táticas para preservação da vida que englobam desde as 

medidas de autoproteção, até o planejamento estratégico para pro-

teção de pessoas em situação de risco. 

Inicialmente faremos uma abordagem em torno de uma atu-

ação preventiva e proativa. Nesta abordagem evidenciaremos como 

pode ser planejado e estruturado um sistema de segurança pessoal 

que seja eficaz e efetivo na antecipação e na neutralização de ame-

aças e atos de violência diretos ou indiretos. 

Em seguida estudaremos técnicas de autoproteção, defesa 

pessoal, imobilizações táticas e resoluções de situações de emer-

gências; nesta etapa o foco é que o agente desenvolva as compe-

tências necessárias para fazer frente a uma situação de violência ou 

ataque sem perder o foco do seu objetivo principal: preservar vidas. 

Por derradeiro, estudaremos técnicas de direção defensiva, 

evasiva e ofensiva visando o desenvolvimento de competências 

para a prevenção e repressão da violência durante os deslocamen-

tos. 

Bons estudos! 

  
Jocemar Pereira da Silva 

Professor Coordenador Acadêmico 

 

Contextualização 
 
 
 



  

 



 
 

 

 

 

 

 
UNIDADE 1 
 
 
 
 
 

Do Curso  

SEGURANÇA NAS ATIVIDADES 

DE POLÍCIA JUDICIAL 

 
 
 

 
 

Objetivos: 
 
 

 
 
 
 

 Apresentar o curso quanto aos seus objetivos gerais e es-

pecíficos, equipe de docentes, conteúdo programático, 

carga horária, modalidades de ensino, recursos utilizados, 

metodologia de organização e funcionamento, certificação 

e investimento. 
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OBJETIVO GERAL DO CURSO:  

 

Desenvolver competências (conhecimento, habilidades e atitudes) voltadas à 

proteção de pessoas, iniciando com o estudo da doutrina de segurança pessoal, 

incluindo aqui as técnicas de planejamento e estruturação de sistemas de seguran-

ça para proteção de pessoas em situação de risco; perpassando pelo ensino de 

técnicas de autodefesa e de imobilizações táticas e finalizando com a ministração 

de um conjunto de técnicas e táticas operacionais de segurança pessoal. 

 

Os objetivos específicos estão detalhados no item 3, em cada um dos três 

bimestres que o compõem este curso. 

 

 
 

 

 

 Público alvo: Agentes e Inspetores da Polícia Judicial e demais profissionais 

vinculados à segurança judiciária. 

 Local de realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro de Estudos 

de Ciências Policiais. 

 Modalidade: A distância. 

 Duração: 126 horas 

 Tempo de realização: 1 semestre. 

 Previsão de início do curso: ver calendário na página 41. 

 Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.  

 Valor do investimento: R$ 250,00/mês. 

 Inscrições: treinamento@policiajudicial.com.br 

 Coordenação Geral: Professor Pós-Doutor Henrique Martins Rocha 

 Coordenação temática e executiva: Professor Especialista Jocemar Pereira 

da Silva 

1 - Objetivos do curso 

 

2 - Resumo do Curso 
 

mailto:treinamento@policiajudicial.com.br
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 Convênio: Sim, ver página 28. 

 Corpo docente: Ver página 34 (professores conteudistas e professores tutores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: O universo da segurança se modifica constantemente; neste mundo VICA - Volátil, 

Incerto, Complexo e Ambíguo a técnica, o ato normativo e a demanda de segurança que te-

mos em 2020, com toda certeza não será a mesma em 2021 e 2022, neste sentido, cumpre-

nos informar que o conteúdo abaixo está sujeito a atualização ao longo do curso, ou seja, 

reservamo-nos no direito de atualizar o material seja por meio de subtração, adição ou subs-

tituição de tópicos para atender à legislação, técnica ou demanda aplicável ao momento. 

 

 

3 - Conteúdo programático detalhado 
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OBJETIVO GERAL DO 1º BIMESTRE:  

 
 

Desenvolver competências (conhecimento, habilidades e atitudes) voltadas à 

proteção de pessoas, iniciando com o estudo da doutrina de segurança pessoal, 

perpassando pelas estratégias de planejamento e estruturação de sistemas de se-

gurança para proteção de pessoas em situação de risco e finalizando com um con-

junto de técnicas e táticas operacionais de segurança pessoal. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 1º BIMESTRE: 

 

 Assimilar os fundamentos doutrinários de segurança de dignitários; 

 Entender como funcionam os processos de planejamento e gestão de seguran-

ça e proteção de dignitários, nas esferas estratégica, técnica, tática, operacional 

e administrativa; 

 Compreender o funcionamento do ciclo de identificação, análise e avaliação dos 

níveis de riscos à segurança pessoal e das medidas de tratamento correspon-

dentes; 

 Conhecer protocolos de segurança e proteção de autoridades; 

 Interpretar a sistemática de elaboração das políticas de segurança que refletem 

diretamente na segurança de dignitários; 

 Apresentar referências para estruturação de sistemas de segurança pessoal, 

incluindo a especificação de funções, ações de treinamento, recrutamento e su-

gestão de recursos humanos, físicos, logísticos e materiais; 

 Descrever referenciais para definição de sistemas de segurança em caráter or-

dinário e extraordinário; 

 Identificar os fatores de influência do sistema de segurança pessoal; 

 Inteirar-se das técnicas de escoltas a pé; 

 Entender os procedimentos de segurança pessoal em aparições públicas em 

ambientes abertos ou fechados (hotéis, aeroportos, festas, eventos, restauran-

tes, etc.); 

4.1 Objetivos do 1º bimestre – 42h 
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 Estudar técnicas de segurança pessoal motorizada (escolta, formação do com-

boio, planejamento de itinerários e de deslocamentos, etc.); 

 Aprender técnicas de embarque e desembarque de dignitários; 

 Conhecer princípios e diretrizes de planejamento e operações de segurança 

pessoal em eventos; 

 Estudar o perfil e o modus operandi dos criminosos, inclusive as metodologias 

de ataques e emboscadas; 

 Desenvolver conhecimentos sobre técnicas e táticas de contraemboscada e de 

resolução de situações de emergência; 

 Nortear o processo de comunicação com as forças de segurança pública e com 

a imprensa em situações de emergência. 

 

 

 

 

 

 

1. SEGURANÇA PESSOAL 
 

1.1 Gestão de segurança e proteção de autoridades 

 
1.1.1 Generalidades 

1.1.1.1 Introdução ao tema 

1.1.1.2 Conceitos 

1.1.1.3 Fundamentos 

1.1.1.4 Princípios 

1.1.1.5 Missão da segurança pessoal  

 
1.1.2 Visão estratégica de segurança pessoal 

1.1.2.1 Identificação, análise e avaliação dos níveis de riscos 

1.1.2.2 Identificação, análise e avaliação dos níveis de tratamento de riscos 

1.1.2.3 Planejamento de segurança pessoal 

1.1.2.3.1 Planejamento de gestão administrativa 

4.2 Conteúdo do 1º bimestre – 42h 
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1.1.2.3.1.1 Política de Segurança Patrimonial 

1.1.2.3.1.2 Política de Segurança Pessoal 

1.1.2.3.1.3 Protocolos de Proteção 

1.1.2.3.1.4 Estruturação de equipes 

1.1.2.3.1.4.1 Perfil dos integrantes das equipes 

1.1.2.3.1.4.2 Detalhamento das atribuições de cada membro da equipe  

1.1.2.3.1.4.3 Responsabilidades sobre a atividade e deveres da equipe 

1.1.2.3.1.5 Formação e especialização de equipes 

1.1.2.3.1.6 Provisão de recursos 

1.1.2.3.1.6.1 Segurança física de instalações 

1.1.2.3.1.6.2 Equipamentos e dispositivos de segurança 

1.1.2.3.1.7 Definição do sistema ordinário de segurança 

1.1.3 Planejamento das operações de segurança 

1.1.3.1 Plano de segurança operacional 

1.1.4 Sigilo profissional das operações e sobre a pessoa, família, atividades e 

patrimônio da autoridade 

 
1.2 Sistema de segurança pessoal 

1.2.1 Perímetros de proteção 

1.2.2 Fatores de influência 

 
1.3 Segurança pessoal nos deslocamentos a pé 

1.3.1 Formações e escoltas a pé 

1.3.1.1 Formação com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mais agentes  

1.3.1.2 Movimentações 

1.3.1.3 Considerações fundamentais da escolta a pé 

1.3.2 Condutas de segurança pessoal em aparições públicas 

1.3.2.1 Em hotéis 

1.3.2.2 Em aeroportos  

1.3.2.3 Na multidão 

1.3.2.4 Em festas e convenções e outros eventos – aparições públicas 

1.3.2.5 Eventos em geral 

1.3.2.6 Em coquetéis, jantares, almoços e recepções 
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1.3.2.7 Em restaurantes 

1.3.2.8 Em audiências públicas 

1.3.2.9 Em assinaturas de atos, convenções, inaugurações, posses 

1.3.2.10 Em teatros, tribunas de honra, palestras 

1.3.2.11 Em feiras, exposições, indústrias, passeios turísticos 

1.3.2.12 Conclusão de aparições públicas 

1.3.2.13 Na residência, convívio com a família 

1.3.2.14 Em reuniões e conferências classificadas 

 
1.4 Segurança pessoal nos deslocamentos motorizados 

1.4.1 Veículo adequado 

1.4.2 Embarque e desembarque do escoltado 

1.4.3 Embarque e desembarque da equipe 

1.4.4 Formação do comboio 

1.4.5 Elaboração e planejamento de itinerários 

1.4.5.1 Mapas 

1.4.5.2 Planejamento dos deslocamentos 

1.4.5.3 Medidas de Segurança nos Itinerários – quanto à missão 

1.4.5.4 Reconhecimento 

1.4.5.5 Montagem do dispositivo 

1.4.5.6 Pontos vulneráveis nos deslocamentos 

1.4.5.7 Considerações finais na utilização de itinerários 

1.4.5.8 Batedores e reconhecimento prévio 

1.5 Reconhecimento de veículos e indivíduos em condição suspeita 

1.6 Uso de colete balístico 

1.7 Sistemas de segurança veicular 

 
1.8 Planejamento e operações de segurança pessoal em eventos  

1.8.1 Classificação dos eventos 

1.8.2 Responsabilidades da equipe de segurança 

1.8.3 Diretrizes de segurança na fase pré-eventos 

1.8.4 Diretrizes de segurança na fase eventos 

1.8.5 Diretrizes de segurança na fase pós-evento 
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1.9 Resolução das situações de emergência 

1.9.1 Dinâmica criminológica nos atentados 

1.9.2 Resolução de sequestro ou de eventos críticos 

1.9.2.1 Processo de negociação 

1.9.3 Ameaças de bomba e armadilhas explosivas 

1.9.4 Ações contra emboscadas 

1.9.4.1 Ataques ao escoltado 

1.9.4.1.1 Ataque com armas nos deslocamentos motorizados  

1.9.4.1.1.1 Ataque sem bloqueio ou bloqueio parcial à frente 

1.9.4.1.1.2 Ataque no embarque/desembarque, bloqueio à frente e à retaguarda 

1.9.4.1.1.3 Ataque com bloqueio total à frente 

1.9.4.2 Recomendações gerais 

1.9.4.3 Ataque com armas nos deslocamentos a pé 

1.9.4.3.1 Ataques diversos 

1.9.5 Relacionamento com as forças de segurança pública  

1.9.6 Procedimentos no trato com a imprensa  
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OBJETIVO GERAL DO 2º BIMESTRE: 

 

Desenvolver conhecimentos sobre quatro tópicos emergentes que são indis-

sociáveis da atividade de polícia judicial: a) Planejamento de Segurança e Proteção 

de Oficiais de Justiça; b) Defesa Pessoal e Imobilizações Táticas; c) Legislação 

Aplicada à Polícia Judicial; d) Engenharia Social. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 2º BIMESTRE: 
 

 Analisar os riscos criminológicos contra oficiais de justiça 

 Desenvolver conhecimentos sobre metodologia de segurança pessoal para ofi-

ciais de justiça; 

 Exemplificar roteiro de planejamento de diligências para o cumprimento de or-

dens judiciais; 

 Ensinar como pode ser elaborado um planejamento de contingências específico 

para oficiais de justiça; 

 Desenvolver conhecimentos e habilidades em defesa pessoal e em técnicas de 

imobilizações táticas para possibilitar o exercício das atividades de polícia judi-

cial de acordo com os atos regulatórios vigentes em situações onde há necessi-

dade de empregar a força para defesa ou contenção de agressores; 

 Conhecer os fundamentos de defesa pessoal aplicáveis à atividade de polícia 

judicial; 

 Aprender técnicas de amortecimento de queda e rolamento, bem como técnicas 

de socos, chutes e defesas; 

 Aprender técnicas de projeção para frente, para lateral e para trás; 

 Conhecer técnicas de imobilizações táticas como: estrangulamento, chaves de 

braço, chaves de punho e emprego de algemas; 

 Conhecer técnicas sobre impedimento e retenção de saque de arma e domínio 

tático para condução de agressores; 

5.1 - Objetivos do 2º bimestre – 42h 

 



 

 

 

 

 

www.policiajudicial.com.br 

treinamento@policiajudicial.com.br – (41) 99977-4585 18 

 

Centro de Estudos de 

CIÊNCIAS POLICIAIS 
 

 

 Aprender técnicas de defesa contra: socos, chutes, gravata lateral, estrangula-

mento pelas costas, pauladas, facadas e arma de fogo; 

 Desenvolver conhecimentos sobre operação de bastão retrátil e de tonfa; 

 Conhecer a legislação aplicada à polícia judicial; 

 Compreender o que é poder de polícia e abuso de autoridade; 

 Entender as possíveis consequências no âmbito administrativo, penal e civil 

para agentes que cometem o abuso do direito ou de autoridade; 

 Identificar o arcabouço normativo relacionado à atividade de polícia judicial; 

 Conhecer os principais direitos dos advogados previstos no Estatuto da Advo-

cacia e as hipóteses e condições de prisão; 

 Abordar a Engenharia Social no que se refere aos seus métodos, técnicas e 

meios utilizados pelo engenheiro social para enganar suas vítimas e comprome-

ter assim a segurança da informação; 

 Abordar os riscos da Engenharia Social à integridade física de dignitários e às 

instituições públicas e privadas; 

 Evidenciar o modus operandi da Engenharia Social para que os gestores pos-

sam reconhecer esse tipo de abordagem para assim não ser mais uma vítima, 

quer no âmbito pessoal ou organizacional, dessa prática tão comum nos dias de 

hoje; 

 Destacar os tipos de informações que devem ser protegidas; 

 Expor as ações de conscientização para evitar a ação do engenheiro social; 

 Apresentar medidas de segurança e proteção a serem adotadas para proteger a 

instituição. 

 

 

 

 

 

2. TÓPICOS EMERGENTES DE POLÍCIA JUDICIAL 
 

2.1 Segurança Judiciária no cumprimento de ordens judiciais 

2.1.1 Análise dos riscos e da criminologia contra oficiais de justiça 

5.2 - Conteúdo do 2º bimestre – 42h 
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2.1.2 Metodologia de segurança pessoal para oficiais de justiça 

2.1.3 Possibilidades de segurança para oficiais de justiça 

2.1.4 Planejamento de diligências 

2.1.4.1 Levantamento e análise primária de dados 

2.1.4.2 Elaboração de dossiê de segurança 

2.1.4.3 Plano de ação para cumprimento de diligências 

2.1.5 Planejamento de contingências para oficiais de justiça 

2.1.5.1 Necessidade 

2.1.5.2 Planejamento 

2.1.5.3 Fase preventiva 

2.1.5.4 Fase de pronta resposta 

2.1.5.5 Fase recuperativa 

2.1.5.6 Componentes do planejamento 

2.1.5.7 Manejo de emergência 

 
2.2 Defesa pessoal & Imobilizações táticas 

 
2.2.1 Fundamentos de defesa pessoal 

2.2.1.1 Verificações diagnósticas 

2.2.1.2 Alongamento e aquecimento 

2.2.1.3 A importância das atividades aeróbicas, de sobrecarga muscular e de 

flexibilidade 

2.2.1.4 Exercícios de acondicionamento físico 

 

2.2.2 Técnicas de amortecimento de queda e rolamento e técnicas de so-

cos, chutes e defesas 

2.2.2.1 Técnicas de amortecimento de queda e rolamento: queda lateral, para 

trás e para frente; rolamento para frente e para trás 

2.2.2.2 Posições de base 

2.2.2.3 Técnicas de socos: Jab / direto; Cruzado; Upper; Cotoveladas 

2.2.2.4 Técnicas de chutes: Chute frontal, lateral e circular; Joelhada 

2.2.2.5 Técnicas de defesas: Esquivas, bloqueio alto, médio e baixo, defesa 

com as pernas 
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2.2.3 Técnicas de projeção 

2.2.3.1 Projeção para frente 

2.2.3.2 Projeção lateral 

2.2.3.3 Projeção para trás 

 

2.2.4 Imobilizações táticas 

2.2.4.1 Técnicas de estrangulamento 

2.2.4.2 Técnicas de chaves de braço e punho 

2.2.4.3 Emprego de algemas 

 

2.2.5 Domínio tático 

2.2.5.1 Impedimento de saque de arma 

2.2.5.2 Retenção de saque de arma 

2.2.5.3 Domínio para condução de agressores 

2.2.5.4 Domínio tático em grupo 

2.2.5.5 Artimanhas para domínio tático 

 

2.2.6 Defesa contra golpes diversos 

2.2.6.1 Defesa contra socos 

2.2.6.2 Defesa contra chutes 

2.2.6.3 Defesa contra gravata lateral 

2.2.6.4 Defesa contra estrangulamento pelas costas 

2.2.6.5 Improvisação de recursos de defesa 

 

2.2.7 Defesa pessoal em situações críticas 

2.2.7.1 Defesa contra pauladas 

2.2.7.2 Defesa contra facas 

2.2.7.3 Defesa contra arma de fogo 

2.2.7.4 Defesa contra ataques de dois ou mais agentes 

2.2.7.5 Uso dissuasivo da arma de fogo 
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2.2.8 Operação de bastão retrátil e de tonfa 

2.2.8.1 Escalonamento do trauma por áreas do corpo humano 

2.2.8.2 Empunhadura 

2.2.8.3 Movimentos básicos (alto, médio, baixo, vertical, horizontal e diagonal 

2.2.8.4 Técnicas de defesa (alta, média e baixa) 

2.2.8.5 Técnicas de ataque (alta, média e baixa) 

2.2.8.6 Técnicas de imobilização 

 

2.3 Legislação aplicada à polícia judicial 

2.3.1 Evolução histórica da atividade de segurança judiciária 

2.3.2 Regulamentação da Polícia Judicial  

2.3.3 Poder de polícia 

2.3.4 Lei de abuso de autoridade 

2.3.5 Consequências do abuso do direito 

2.3.6 Legislação vinculante à polícia judicial 

2.3.7 Direito administrativo X polícia judicial 

2.3.8 EAOAB X hipóteses e condições de prisão 

 

2.4 Engenharia Social 

2.4.1 Introdução à Engenharia Social 

2.4.2 Tipos de ataque: direto e indireto  

2.4.3 Fases do ciclo de ataque da Engenharia Social  

2.4.4 Os alvos do ataque de Engenharia Social  

2.4.5 “Modus Operandi” do engenheiro social  

2.4.6 Os riscos da engenharia social para a segurança 

2.4.7 Tipos de vulnerabilidades  

2.4.8 Ações de contraengenharia social  

2.4.9 Ações de proteção das atividades de inteligência 
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OBJETIVO GERAL DO CURSO:  

Desenvolver conhecimentos sobre as medidas de segurança preventiva (Di-

reção Defensiva) e repressiva (Direção Ofensiva) para combater a violência contra 

a vida, tanto no que se refere à violência gerada por acidentes de trânsito, quanto 

no que diz respeito à violência oriunda dos crimes contra a pessoa nas vias de 

trânsito. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Compreender a importância de dirigir defensivamente para evitar acidentes e 

aumentar a segurança de todos; 

 Identificar as causas e os envolvidos em acidentes de trânsito; 

 Identificar condições adversas que interferem na segurança do condutor e dos 

demais envolvidos no trânsito e compreender as medidas de segurança que 

devem ser tomadas perante tais condições, a fim de evitar acidentes; 

 Reconhecer os elementos da direção defensiva, os comportamentos e os pro-

cedimentos que possibilitam evitar acidentes e promover a segurança no trânsi-

to; 

 Identificar as melhores práticas de condução econômica para a redução do 

consumo de combustível; 

 Aprimorar competências de segurança visando a prática de comportamentos 

seguros no trânsito com foco na preservação da vida, na redução de infrações e 

na redução das possibilidades de envolvimento em acidentes de trânsito; 

 Conhecer as leis, normas e regras que regulamentam o trânsito brasileiro, a fim 

de atuar nesse espaço como um cidadão consciente dos seus direitos e deve-

res; 

 Identificar as infrações que são consideradas crimes de trânsito; 

 Diferenciar Penalidades de Medidas Administrativas; 

 Compreender o processo de aplicação de multas e apresentação de condutor 

infrator; 

6.1 - Objetivos do 3º bimestre – 42h 
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 Identificar os comportamentos inadequados que são passíveis de punição no 

trânsito;  

 Conhecer o processo legal de punição para cada um dos comportamentos ina-

dequados; 

 Compreender a finalidade da sinalização de trânsito; 

 Reconhecer, identificar e compreender o significado das placas de regulamen-

tação, de advertência, de informações complementares e de sinalização espe-

cial; 

 Identificar e reconhecer os tipos de sinalização de indicação e horizontal, bem 

como compreender a função orientadora dos dispositivos auxiliares e dos dis-

positivos de uso temporário; 

 Reconhecer os sinais luminosos, as ações indicadas pelos gestos do condutor e 

do agente de trânsito; 

 Conhecer os conceitos, princípios e fundamentos de direção evasiva e ofensiva; 

 Apresentar técnicas de dirigibilidade de veículos em situações de violência ou 

de alto risco; 

 Identificar padrão de condução de viaturas e de deslocamento de emergência; 

 Reconhecer veículos adequados à direção ofensiva e evasiva; 

 Conscientizar os participantes de que existem níveis de alerta preventivos que 

podem ser utilizados como ferramenta para coibir atentados no trânsito; 

 Compreender os princípios de direção preventiva com ênfase na prevenção de 

violência durante os deslocamentos; 

 Rememorar técnicas de frenagem, de curvas e de controle veicular em caso de 

deslizamento; 

 Identificar procedimentos de segurança que podem ser desencadeados em ca-

so de emergência veicular; 

 Conhecer as principais manobras radicais para evasão de ambiente de risco; 

 Expor manobras veiculares ofensivas que podem ser utilizadas em situações de 

legítima defesa; 

 Conhecer técnicas de reação armada - tiro embarcado. 
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3. SEGURANÇA NO TRÂNSITO 
 

3.1 Direção defensiva 

3.1.1 Introdução à direção defensiva 

3.1.2 Definição 

3.1.3 Negligência, imprudência e imperícia 

3.1.4 Elementos da direção e pilotagem defensiva 

 

3.2 Condições adversas no trânsito 

3.2.1 Iluminação 

3.2.2 Tempo 

3.2.3 Vias 

3.2.4 Trânsito 

3.2.5 Veículo 

3.2.6 Cargas 

3.2.7 Passageiros 

3.2.8 Condutor 

 
3.3 Como prevenir acidentes de trânsito 

 

3.4 Como evitar acidentes de trânsito: 

3.4.1 Com o veículo da frente 

3.4.2 Com o veículo de trás 

3.4.3 Com veículos em sentido contrário ou em ultrapassagens 

3.4.4 Em curvas 

3.4.5 Em cruzamentos 

3.4.6 Em marcha à ré 

3.4.7 Entre veículos de pequeno porte e grande porte 

3.4.8 Entre automóveis e motocicletas 

6.2 - Conteúdo do 3º bimestre – 42h 
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3.4.9 Com ciclistas 

3.4.10 Com pedestres 

3.4.11 Com animais 

3.4.12 Com elementos fixos 

3.4.13 Direção ou pilotagem defensiva nas rodovias 

 

3.5 Condução Econômica 

3.5.1 Noções de condução econômica 

3.5.2 A importância e as vantagens da condução econômica 

3.5.3 Como realizar a condução econômica 

 

3.6  Legislação de trânsito 

3.6.1 Histórico da legislação de trânsito 

3.6.2 Código de Trânsito Brasileiro 

3.6.3 SNT - Sistema Nacional de Trânsito 

3.6.4 Vias de trânsito 

3.6.5 Veículos  

3.6.6 Condutor & CNH 

3.6.7 Normas gerais de circulação e conduta 

3.6.8 Crimes de trânsito 

 

3.7 Infração e sinalização de trânsito 

3.7.1 Infração de trânsito 

3.7.2 Responsabilidade pela infração 

3.7.3 Medidas administrativas 

3.7.4 Processo administrativo 

3.7.5 Sinalização de regulamentação e de advertência 

3.7.6 Sinalização de indicação 

3.7.7 Sinalização horizontal e dispositivos auxiliares e temporários 

3.7.8 Outros tipos de sinalização e gestos 

 

3.8 Direção evasiva e ofensiva 
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3.8.1 Introdução à direção evasiva e ofensiva 

3.8.1.1 Conceitos e finalidade das modalidades de direção 

3.8.1.2 Legislação de trânsito aplicável ao tema 

3.8.1.3 Responsabilidades do condutor em deslocamento de emergência 

3.8.1.4 Veículos adequados à direção ofensiva e evasiva 

3.8.1.5 Direção operacional 

3.8.1.6 Níveis de alerta durante a condução veicular 

3.8.1.7 Perseguição & acompanhamento tático 

 

3.8.2 Direção de segurança - Prevenção ativa evitando hostilidades 

3.8.3 Conhecendo o veículo  

3.8.4 Posicionamento do motorista 

3.8.5 Leis da física 

3.8.6 Possíveis emboscadas 

3.8.7 Técnicas de frenagem e de controle veicular 

3.8.8 Técnicas de curvas, deslizamento lateral traseiro e dianteiro 

3.8.9 Excesso de velocidade 

3.8.10 Quebra de para-brisa 

3.8.11 Esvaziamento de pneu 

3.8.12 Retrovisores e pontos cegos 

 

3.9 Manobras evasivas e ofensivas 

3.9.1 Direção evasiva  

3.9.2 Condutas ofensivas emergenciais 

3.9.3 Abalroamento lateral 

3.9.4 Abalroamento traseiro 

3.9.5 Entrechoque lateral traseiro 45º 

3.9.6 Choque frontal 

3.9.7 Emprego de subterfúgio 

3.9.8 Cavalo-de-pau 

3.9.9 Reverse ou cavalo-de-pau de ré 

3.9.10 Reação armada - tiro embarcado 
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Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Convênio: AGEPOLJUS – Associação Nacional dos Agentes 

de Polícia do Poder Judiciário da União 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Realização e Convênio 

 

8 - Apoio e participação institucional 
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 Ambiente Virtual de Aprendizagem com todo o suporte educacional necessá-

rio disponível durante o período do curso; 

 Fórum geral para ambientação, notícias, avisos e contato direto com o Pro-

fessor Coordenador Pedagógico do curso e um fórum para cada Unidade de 

Ensino. Todos estes fóruns terão o sistema tutorial constante (interação com 

os docentes e entre os discentes) durante o período de vigência de cada 

disciplina; 

 Avaliações objetivas e subjetivas para análise de fixação de conteúdo; 

 Calendário acadêmico; 

 Equipe de docência composta por professores especialistas e doutores; 

 Livros didáticos digitais contendo todo o conteúdo programático proposto. A 

versão impressa dos livros não está contida no valor do curso; 

 Dezenas de videoaulas discorrendo sobre o conteúdo programático propos-

to; 

 Biblioteca de apoio com materiais didáticos complementares (livros e ví-

deos); 

 Projeto andragógico do curso; 

 Grupo de whatsapp para interação entre os participantes (participação facul-

tativa e recomendável). 

 

 

 

 

Certificado expedido pelo Centro de Estudos de Ciências Policiais para to-

dos os participantes que obtiverem índice de aproveitamento superior a 70% em 

todas as disciplinas. 

Ao aluno aprovado, será facultado solicitar sua certificação na categoria de 

Curso de Extensão Universitária mediante o pagamento da taxa correspondente. 

Modelos da frente e do verso dos certificados nas próximas páginas: 

9 - Recursos didáticos utilizados 

 

10 - Certificação 
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R$ 250,00/mês. 

 
Duração do curso: 1 semestre, 06 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A reserva de vagas por e-mail mediante a apresentação dos dados pes-

soais (nome completo, e-mail; telefones, endereço completo, instituição 

e função, foto de perfil atualizada) acompanhados de cópia legível dos 

seguintes documentos: 

 CPF; 

 RG ou funcional; 

 Comprovante de residência; 

 Certidão de nascimento, casamento ou documento equivalente; * 

 Cópia do diploma ou do histórico escolar (frente e verso). * 

* Estes dois últimos itens são obrigatórios somente para os alunos matriculados nas catego-

rias de cursos de pós-graduação ou de extensão universitária. 

As informações e documentos deverão ser encaminhados para o e-mail 

treinamento@policiajudicial.com.br ou via whatsapp (41) 99977-4585. 

A confirmação de matrícula ocorrerá mediante o aceite do Contrato 

acadêmico e pagamento da 1ª mensalidade. 

 

11 - Valor do investimento 
 

12 - Inscrições 
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O CENTRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS POLICIAIS, CECP, foi instituído 

pela empresa GJ&A Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. com o foco no 

atendimento das forças de segurança pública e privada em suas demandas acadê-

micas relacionadas à área do saber CIÊNCIAS POLICIAIS. 

 

MISSÃO: promover estudos de caráter técnico científico sobre ciências polici-

ais. 

 

VISÃO: ser referência nacional na propagação de conhecimentos técnico-

científicos sobre ciências policiais e segurança orgânica até dezembro de 2025. 

 

OBJETIVO GERAL: desenvolver competências para formação e aperfeiçoa-

mento dos profissionais que desenvolvem atividades de segurança pública e privada 

nos níveis estratégico, tático, técnico, operacional e administrativo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

I – fomentar, desenvolver, aprimorar e disseminar ações de pesquisa e de 

produção científica voltadas às ciências policiais; 

II – desenvolver ações de formação e aperfeiçoamento dos profissionais vin-

culados à segurança pública e privada; 

III – desenvolver ações acadêmicas de natureza policial e de inteligência para 

subsidiar o processo de governança de segurança em plena harmonia com as Reso-

luções do Conselho Nacional de Justiça e com os atos normativos dos tribunais su-

periores; 

IV – promover convênios e intercâmbio técnico, científico, acadêmico, admi-

nistrativo e o estreitamento dos vínculos entre as unidades de formação do Poder 

Judiciário e outras instituições públicas ou privadas que tenham objetivos afins. 

 

 

13 - Do Centro de Estudos de Ciências Policiais 
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PROF. DR. HENRIQUE MARTINS ROCHA: Doutor em 

Engenharia Mecânica (na área de Engenharia de Produ-

ção) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesqui-

ta Filho, com estudos de pós-doutoramento em Proje-

tos/PDP na mesma instituição, Mestre em Sistemas de 

Gestão pela Universidade Federal Fluminense, Especialis-

ta em Finanças Corporativas pela Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, em Gestão Empresarial (MBA) 

pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Pública Municipal pela Universidade Fe-

deral do Estado do Rio de Janeiro; Engenheiro Mecânico pela Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, com aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Produtos (Enginee-

ring Excellence) pelo Rochester Institute of Technology. Atuou por 27 anos no Brasil, 

USA e Canadá em funções executivas e técnicas em empresas como Xerox, White 

Martins, Flextronics, Remington, CBV e Siemens, nas áreas de Análise de Negócios e 

Estratégia Empresarial, Projetos e Programas, Desenvolvimento de Novos Produtos e 

Processos, Planejamento e Controle de Produção, etc. Atua na área acadêmica desde 

2001, como professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação e pro-

fessor-tutor EaD e MOOC. Ministrou treinamentos no Brasil e no exterior, orientou 

quase 300 trabalhos de conclusão (D.Sc., M.Sc., Especialização/MBA e Graduação) e 

IC e publicou quase uma centena de artigos em periódicos e anais de eventos científi-

cos + 29 capítulos de livro. Autorou três livros, coautorou seis, organizou um e fez re-

visão técnica de 200+ capítulos de livros. Participou de 400+ bancas de trabalhos de 

conclusão e comissões avaliadoras. Elaborador, conteudista e revisor de materiais 

didáticos nas áreas de Engenharia, Finanças, Estratégia, Logística e Gestão. Consul-

tor nas áreas de Projetos, Desenvolvimento de Novos Produtos e Processos, Análise 

Estratégica e de Negócios.  

14 - Corpo docente do CECP 
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JOCEMAR PEREIRA DA SILVA, professor, pesquisador, escri-

tor e especialista em segurança pessoal, patrimonial e do traba-

lho; formado em segurança do trabalho e segurança privada; 

graduado em Gestão de Segurança Pública; pós-graduado em 

Higiene e Segurança do Trabalho, associado benemérito da 

Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança Orgânica; 

professor coordenador acadêmico no Grupo Jocemar & Associ-

ados – Educação Corporativa, no Centro de Estudos de Ciências Policiais e na 

ABSPP - Academia Brasileira de Segurança Pública e Privada; professor coordena-

dor regional (Paraná) de cursos de pós-graduação nas Faculdades Integradas IPEP. 

Agente de segurança do Poder Judiciário Federal desde 2002, atuante no TRT da 9ª 

Região onde: foi responsável pela estruturação do Serviço de Segurança e Trans-

porte; foi Diretor do Serviço de Segurança e Transporte, membro da Comissão Per-

manente de Segurança Eletrônica, membro do Comitê de Gerenciamento Preventivo 

de Riscos; já atuou com segurança e transporte na Corregedoria, na Presidência, 

etc. Foi instrutor de cursos de segurança para as seguintes organizações: TRT9 

(2010, 2013, 2018, 2019 e 2020); TRT16 (2012); TRT24 (2015); Universidade Positi-

vo (2015); TRT16 (2015); JFMG (2017); Estância do Espinilho (2017); TRE/RN 

(2018); TST/DF (2019); TRE/PR (2019); Marinha do Brasil (2019); Condomínio Farol 

Shopping (2019); Intelbras (2019); White Martins (2019); Prefeitura de Carambeí 

(2019); TRE/TO (2020); Itaú Unibanco (2020); CLAMED (2020), etc. Autor de deze-

nas de livros de segurança, entre os quais destacam-se: Curso de Extensão Univer-

sitária em Inteligência e Contrainteligência de Segurança Pública e Privada (2019 e 

2020); Inteligência e Segurança de Autoridades (2019); Imobilizações Táticas 

(2019); O DECISOR – A importância da atividade de Inteligência, Gestão de Riscos 

e Gestão de Continuidade de Negócios (2018); Segurança de Oficiais de Justiça 

(2018); Planejamento e Gestão de Segurança em Órgãos Federais  - Proteção de 

Autoridades, Criminalística, Investigação, Gestão de Riscos, Gerenciamento de Cri-

ses e Operações de Inteligência (2018); A Atividade de Inteligência no Poder Judici-

ário (2017); Desenvolvimento de Professores Conteudistas (2016); Gestão de Segu-

rança Corporativa Estratégica; Inteligência e Contra Espionagem Empresarial; Etc. 
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CORONEL GENES LUIS DE MARILAC MALUF 

MONTEIRO Militar, Professor, Bacharel em Ciências 

Militares pela AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras, 

Mestre em Aplicações Militares, com altos estudos em 

Política, Alta Administração e Estratégia e especializações 

nas áreas de Inteligência (Escola de Inteligência Militar do 

Exército), Gestão e Assessoramento de Estado-Maior, Gestão da Administração 

Pública (Universidade Castelo Branco), Gestão de Projetos (MBA- Fundação Getúlio 

Vargas/RJ) e Política e Estratégia (ADESG/PR e UNIBEM). Possui, também, 

bacharelado e licenciatura em Geografia (UFPR). 

Esteve ligado à atividade de Inteligência por mais de 15 anos, o que lhe 

proporcionou conhecimento em Inteligência, Contrainteligência, Segurança 

Institucional, Operações de Inteligência e Gestão de Riscos. Foi Oficial de 

Inteligência do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, do Comando da 5ª Região Militar 

e 5ª Divisão de Exército (Curitiba/PR) e do Departamento-Geral do Pessoal do 

Exército (Brasília/DF). Foi Oficial de Operações de Inteligência do Comando da 5ª 

Região Militar e 5ª Divisão de Exército e comandou a 5ª Companhia de Inteligência 

(Recife/PE) e a 15ª Circunscrição de Serviço Militar (Curitiba/PR). 

Participou na elaboração do Plano de Gestão de Riscos para a Segurança da 

Copa do Mundo FIFA 2014 na cidade sede de Curitiba/PR. Foi instrutor de 

Estabelecimentos de Ensino no Exército Brasileiro na Escola de Formação 

Complementar do Exército (EsFCEx) e na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN). Foi professor do XLV Curso de Política, Estratégia e Inteligência (CEPE) da 

Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG/PR) em parceria 

com a Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC). 

Além das atividades citadas, ministrou palestras/treinamentos para órgãos 

públicos e privados a respeito de Inteligência, Contrainteligência e Gestão. 

Atualmente, é Assessor Militar da ABIN na Superintendência Estadual do 

Paraná e ministra cursos abertos de Inteligência, Gestão e Gerenciamento de Riscos 

por meio das empresas ENYGMA - Soluções com Inteligência Ltda. e Grupo 

Jocemar & Associados – GJ&A – Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 
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NAASSON POLAK: Tenente-Coronel PMRR, graduado em 

Pedagogia e em Segurança Pública, Escritor, Professor de 

dezenas de matérias em cursos para Oficiais Militares e para 

demais agentes de segurança pública e privada, Orientador e 

Avaliador de Banca de Defesa de Artigo Científico e de Mo-

nografias para dezenas de Oficiais Militares... Como Oficial 

Superior, na PMPR, já atuou nos seguintes locais e funções: 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP): - 

Coordenador de Cursos; - Chefe da Seção de Planejamento, Operações e Inteligên-

cia; 3º Batalhão de Polícia Militar/Pato Branco: - Chefe da Seção de Transportes; - 

Comandante do 2º Pelotão da 2ª Companhia – Dois Vizinhos; - Comandante da 2ª 

Companhia – Francisco Beltrão; Regimento de Polícia Montada: - Coordenador de 

Curso de Formação de Soldados; - Adjunto Chefe da Seção de Planejamento e 

Operações; - Chefe da Seção de Inteligência; Batalhão de Polícia Florestal: - Coor-

denador de Curso de Formação de Soldados; - Chefe da Seção de Inteligência; 

Agência Central de Inteligência (PMPR): - Adjunto Chefe da Seção de Operações; - 

Chefe da Seção de Operações de Inteligência; Academia Policial Militar do Guatupê 

(APMG): - Coordenador de Cursos; - Chefe da Seção Inteligência e Operações; Co-

mando do Policiamento do Interior: - Chefe da Agência Regional de Inteligência; Ba-

talhão de Polícia Rodoviária: - Chefe da Seção de Planejamento e Operações; Colé-

gio da Polícia Militar (CPM): - Subcomandante; Academia Policial Militar do Guatupê 

(APMG): - Comandante da Escola de Oficiais; 17º Batalhão de Polícia Militar – São 

José dos Pinhais: - Chefe da Seção de Planejamento, Instruções e Operações; 13º 

Batalhão de Polícia Militar – Curitiba: - Subcomandante; - Chefe da Seção de Plane-

jamento, Instruções e Operações; 1º Comando Regional de Polícia Militar – Curitiba: 

- Chefe da Seção de Planejamento, Instruções e Operações; 20º Batalhão de Polícia 

Militar: - Comandante; Batalhão de Polícia de Trânsito – Curitiba: Comandante. 
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JOILTON BATISTA DE ANDRADE é Bacharel em Direito; pós-

graduado em Direito Civil e Processual Civil; Policial Judicial 

Federal; integrante do Grupo Especial de Segurança e Inteli-

gência (GESI) do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba; ex 

Agente de Polícia Civil da Paraíba; foi Oficial do Exército Brasi-

leiro – 1º Tenente de Cavalaria – R/2, onde foi instrutor de Ar-

mamento, Munições e Tiro (Pst 9 mm Parabellum; Fuzil 7,62; 

Canhão 90 mm; Metralhadora MAG; Sub-Metralhadora M9 

M972); instrutor do Curso de Formação de Cabos do EB; instrutor do Curso de For-

mação de Sargentos Temporários do EB; instrutor do Curso de Formação de Moto-

ristas do EB. Foi instrutor do Curso de Operador de Spark para Guardas Municipais 

no estado da Paraíba; Professor credenciado no Grupo Jocemar & Associados e/ou 

na Polícia Federal nas seguintes matérias: Armamento e Tiro; Direção Defensiva 

Operacional e Evasiva; Equipamentos Não Letais I e II; Legislação Aplicada e Direi-

tos Humanos; Noções de Segurança Privada; Vigilância; Noções de Criminalística e 

Técnicas de Entrevista Prévia; Proteção de Autoridades; Relações Humanas no Tra-

balho, etc. 

 

GLAUBER BILHALBA DE ALMEIDA é Bacharel em Direito 

pelas Faculdades Integradas de Campo Grande; Graduado 

em História pela UNIASSELVI; Especialista em Direito Civil 

pela Faculdade de Campo Grande; Especialista em Direito 

do Estado e das Relações Sociais pela Universidade Católi-

ca Dom Bosco; Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Regional pela UNIDERP. É Policial Judicial, instrutor in-

terno de segurança e chefe da Seção de Segurança Pessoal do Tribunal Regional 

do Trabalho da 9º Região. Atuou como professor de Legislação Turística na Univer-

sidade Federal de Mato Grosso do Sul; foi chefe do Setor de Segurança no Tribunal 

Regional do Trabalho da 24ª Região...  

Participou de dezenas de cursos e eventos jurídicos e de segurança promovidos pe-

los tribunais e por outras instituições públicas e privadas. 
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VITOR JORGE DOS SANTOS JUNIOR, atual Co-

ordenador de Segurança Institucional da Agência 

Brasileira de Promoção do Turismo Internacional – 

EMBRATUR; Pós Graduado em Segurança Públi-

ca; Graduado em Licenciatura Plena em Educação 

Física pela UERJ; integrante do corpo docente da 

Academia Nacional de Polícia – ANP/PF onde já ministrou aulas de Segurança de 

Dignitários, Primeiros Socorros em Atividade Policial, Entrevista e Interrogatório e 

Treinamento Físico Policial; é instrutor credenciado pela Polícia Federal e no Grupo 

Jocemar & Associados em diversas disciplinas; possui certificação como profissional 

de saúde nos programas de treinamento da AHA – American Heart Association do 

curso BLS – Basic Life Support (RCP – Ressuscitação Cardiopulmonar com DEA – 

Desfibrilação Externa Automática) e de FIRST AID – Primeiros Socorros no atendi-

mento pré-hospitalar – APH; possui Certified Expert in Internal Investigations and 

Corporate Counterintelligence pelo Instituto ARC. 

Foi Agente Especial da Polícia Federal por 22 anos onde: coordenou Operações Po-

liciais de relevância Nacional e Internacional; atuou como chefe de equipes de segu-

rança pessoal e como segurança pessoal de autoridades nacionais e estrangeiras, 

como por exemplo na segurança pessoal do Ministro da Justiça Sergio Moro em 

2019; na liderança de equipe da segurança aproximada do Presidente do Brasil elei-

to, Jair Messias Bolsonaro em 2018, do Rei da Holanda, do Presidente de Portugal, 

de diversas outras autoridades estrangeiras durante os Jogos Olímpicos e Paralím-

picos Rio 2016 e de várias outras autoridades dos Poderes Judiciário, Legislativo e 

Executivo que estiveram sob ameaça de morte.  

Participou de dezenas de cursos e eventos de segurança promovidos pela Polícia 

Federal, pela Senasp e outras instituições públicas e privadas, nacionais e internaci-

onais, etc. 
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JOSUÉ LIMA DA SILVA, instrutor no Grupo Jocemar & As-

sociados e no Centro de Estudos de Polícia Judicial nas ma-

térias de educação física, defesa pessoal, imobilizações táti-

cas, técnicas de operação de tonfa e bastão retrátil; faixa pre-

ta - 6º Dan de Taekwondo; faixa preta - 1º Dan de Hapkido; 

Árbitro Nacional - 1ª classe da CBTKD - Confederação Brasi-

leira de Taekwondo; Mestre Examinador estadual e Vice-

Presidente da FPTKD - Federação Paranaense de Taekwondo; Diretor de Artes 

Marciais da Associação Londrina de Taekwondo; Professor na PCT - Centro de 

Treinamento, credenciado pela Polícia Federal e pelo CREF – Conselho Regional de 

Educação Física, filiado à CBTKD e a FPTKD; professor colaborador de defesa pes-

soal no 2º Comando Regional de Polícia Militar (5º BPM e 4ª Cia. Independente - 

Londrina); possui cursos de especialização em artes marciais, esportes de combate 

e lutas (Jiu-jitsu, Krav Magá, Muay Thai, Arte Marcial Russa). 
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15 - Calendário de cursos 2021 e 2022 
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