
   

ANEXO I   

(Alterado pela Portaria nº 3.258/13-DG/DPF, publicada no D.O.U. em 14/01/2013)  

  

CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE   

  

PROGRAMA DE CURSO  

  

4.2. Carga horária  

 A carga horária total do curso será de 200 h/a, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 h/a.  

  

PROGRAMA DE MATÉRIAS 

 

 5.1 Noções de Segurança Privada – NSP – Carga horária: 8 h/a                      

 Conteúdo Programático 

Legislação de segurança privada (Lei nº 7.102, de 1983, de 20 de junho de 1983, Decreto nº 

89.056, de 24 de novembro de 1983, e esta Portaria):  

- Conceito;  

- Complemento da segurança pública;  

- Políticas;  

- Terminologias  (Vigilante,  Empresas Especializadas,  Serviço Orgânico,  

- Estabelecimentos Financeiros, Transporte de Valores, Segurança Pessoal Privada, 

Escolta Armada, classe patronal e classe laboral); e  

- Atividades de Segurança Privada. 

Órgãos Reguladores e competências:  

- Ministério da Justiça;  

- Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP;  

- Departamento de Polícia Federal (Diretor Executivo, Coordenação-Geral de Controle 

de Segurança Privada - CGCSP, Delegacias de Controle de Segurança Privada - Delesp, 

Comissões de Vistoria - CV);  

- Exército Brasileiro/DFPC - Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados; e  

- Secretaria de Segurança Pública - SSP: papel subsidiário.  

Vigilante:  

- Direitos;  

- Deveres;  

- Regulamento disciplinar;  

- Apuração de suas condutas; e -infrações administrativas.  

Direito Trabalhista:  

- Contrato de trabalho (salário, adicionais, estabilidade no emprego);  

- Salário (salário-base, salário família, horas extras, férias, adicional noturno, 13° 

salário);  

- Causas ensejadoras de demissão por justa  

- Causa, sem justa causa e a pedido;  

- Sindicatos;  

- Convenções e acordos coletivos de trabalho; e  

- Processos na justiça trabalhista (comissão de conciliação prévia, prepostos, 

testemunhas).  

  



   

5.2. Legislação Aplicada e Direitos Humanos – Carga horária: 20 h/a 

Conteúdo Programático  

Princípios constitucionais:  

- Da igualdade (art. 5o, caput, da constituição);  

- Da legalidade (art. 5°, inciso ii, da constituição);  

- Da intimidade, honra e imagem (art. 5°, inciso x, da constituição);  

- De domicílio (art. 5°, inciso xi, da constituição);  

- Inviolabilidade de correspondência (art. 5°, inciso xii, da constituição);  

- Da liberdade de trabalho (art. 5°, inciso xiii, da constituição);  

- De locomoção (art. 5°, inciso xv, da constituição);  

- De reunião (art. 5°, inciso xvi, da constituição);  

- De associação (art. 5°, inciso xvii, da constituição);  

- De propriedade (art. 5°, inciso xxii, da constituição);  

- Da vedação ao racismo (art. 5º, inciso xlii, da constituição) ,  

- Da presunção de inocência (art. 5°, inciso lvii, da constituição);  

- Da identidade (art. 5°, inciso lviii, da constituição);  

- Da liberdade (art. 5°, inciso lxi, da constituição);  

- Dos direitos do preso (art. 5°, inciso lxiii, da constituição);  

- De habeas corpus (art. 5°, inciso lxviii, da constituição).   

Direito Penal:  

- Conceito de crime (tentativa e consumação – crime doloso e culposo);  

- Excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento 

do dever legal e exercício regular de direito);  

- Maioridade penal; autoria, co-autoria e participação;  

- Homicídio (art. 121 do código penal);  

- Lesão corporal (art. 129 do Código Penal);  

- Crimes contra a honra (arts. 138, 139 e 140 do código penal);  

- Constrangimento ilegal (art. 146 do código penal);  

- Ameaça (art. 147 do código penal); sequestro e cárcere privado (art. 148 do código 

penal); 

- Violação de domicílio (art. 150 do código penal);  

- Violação de correspondência (art. 151 do código penal);  

- Furto (art. 155 do código penal); roubo (art. 157 do código penal);  

- Dano (art. 163 do código penal);  

- Apropriação indébita (art. 168 do código penal);  

- Estelionato (art. 171 do código penal); receptação (art. 180 do código penal);  

- Incêndio (art. 250 do código penal);  

- Quadrilha ou bando (art. 288 do código penal);  

- Resistência (art. 329 do código penal);  

- Desobediência (art. 330 do código penal);  

- Desacato (art. 331 do código penal); e  

- Corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).  

- Crimes Resultantes de Preconceito de raça ou de cor – Lei nº 7.716/, de 15 de janeiro 

de 1989. 



   

Meio Ambiente:  

- Conceito;  

- Proteção;  

- Desenvolvimento sustentável;  

- Coleta seletiva de lixo;  

- Crimes ambientais (lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998): crime contra a fauna (art. 

29);  

- Crime contra a flora (art. 38, 41 e 49);  

- Crimes ambientais de poluição (art. 54).   

Direitos Humanos:  

- Evolução histórica;  

- Evolução  histórico-constitucional dos direitos humanos no brasil; e  

- Conceito.   

Princípios fundamentais:   

- Direitos fundamentais da pessoa humana;   

- Dos direitos e garantias fundamentais (tortura, provas ilícitas, direito ao silêncio e o 

princípio da presunção da inocência);  

- Direitos fundamentais da pessoa detida;  

- O crime de tortura no contexto dos direitos humanos e o tratamento constitucional (art. 

5º da constituição); lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997:   

▪ Da prisão e o direito a imagem;   

▪ Do terrorismo, da segurança do cidadão, do estado e os direitos humanos 

fundamentais;   

▪ Da responsabilidade civil objetiva e subjetiva e o crime de tortura, tratamento 

desumano ou degradante.   

▪ Da prevenção e combate à violência contra mulher: lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006;  

▪ Dos direitos das crianças e adolescentes: lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – noções 

básicas;  

▪ Dos direitos da pessoa idosa: Lei 10.741, de 1o de outubro de 2003 – noções básicas; 

  

5.3. Relações Humanas no Trabalho – RHT – Carga horária: 10 h/a    

Conteúdo Programático 

Comunicação Interpessoal:   

- Princípios de comunicação interpessoal;   

- Processo de comunicação;   

- Dicção, afasias, inibições; e -linguagem e fala.  

Ética e disciplina no trabalho:   

- Normas de conduta socialmente adequadas no ambiente de trabalho; e  

- Trato  social  cotidiano: regras  de convivência.   

Comando e subordinação disciplina e hierarquia apresentação pessoal:  

- Trato social em áreas especializadas de trabalho, como: bancos, shoppings, hospitais, 

escolas, indústrias, prédios, etc;  

- Hábitos adequados e cuidados que o homem de segurança deve ter com a sua 

apresentação pessoal, asseio, postura e discrição;   

- Princípios de apresentação pessoal; e -asseio, postura e discrição.  



   

Atendimento às Pessoas com Deficiência:   

- Identificar quais características e circunstâncias que definem pessoas com 

deficiência; e  

- Atender adequada e prioritariamente as pessoas com deficiência, para que lhes seja 

efetivamente ensejado o pleno exercício de seus direitos sociais e individuais (vide Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989);   

  
5.4. Sistema Nacional de Segurança Pública e Crime Organizado – Carga horária: 10h/a                   

Conteúdo Programático 

Dispositivos Constitucionais:  

- Sistema Nacional de Segurança Pública (art. 144 da Constituição);  

- Polícia Federal (art. 144, §1°, da Constituição);  

- Polícia Rodoviária Federal (art. 144, §2°, da Constituição);  

- Polícias Civis (art. 144, § 4°, da Constituição CF/88);  

- Polícias Militares e Bombeiros (art. 144, §§ 5° e 6°, da Constituição);  

- Guarda Municipal (art. 144, § 8°, da Constituição);  

- Forças Armadas (art. 142, §1°, da Constituição); e  

Lei Complementar n° 97, de 09 de junho de 1999: dispõe sobre as normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.  

Como Acionar os Órgãos do Sistema de Segurança Pública:  

- Polícia Militar;  

- Telefones, alarmes;  

- Polícia judiciária; e  

- Boletim de ocorrência, inquérito policial e processo penal (polícia de investigação).  

Crime Organizado:  

- Conceito: delinquência organizada transnacional, associação ilícita, controle de área, 

vantagem financeira;  

- Potencial ofensivo: alcance, dano social, intimidação e ameaça, corrupção e 

infiltração, sofisticação;  

- Características: pluralidade de agentes, planejamento empresarial, cadeia de 

comando, compartimentação, código de honra, controle territorial, estabilidade, fins 

lucrativos; e  

- Modalidades: assalto a banco, espionagem industrial, roubo de cargas, transporte de 

valores, contrabando, falsificação de produtos, tráfico de drogas, desvio de dinheiro 

público, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, sequestro.  

  

5.5 Prevenção e Combate a Incêndio – Carga horária: 6 h/a  

Conteúdo Programático 

Prevenção de Incêndios:  

- Considerações preliminares;  

- Conceito de fogo e incêndio;  

- Triângulo do fogo;  

- Meios de propagação;  

- Formação de incêndios e sinistros conexos;  

- Classes de incêndios;  

- Métodos preventivos; e  

- Papel dos Bombeiros e das Brigadas de Incêndio. 



   

Combate a Incêndio de Pequenas Proporções: 

- Métodos de extinção;  

- Extintores de incêndios;  

- Evacuação de locais; e  

- Trabalho em conjunto com as Brigadas de Incêndio e precedente à chegada dos 

Bombeiros.  

Exercícios Práticos:  

- Exercícios simulados para desempenhar técnicas de prevenção e combate a 

incêndios;  

- Manuseio de extintores; e  

- Exercícios práticos para prevenir e combater incêndios.  

  

5.6. Primeiros Socorros – Carga horária: 6 h/a          

Conteúdo Programático 

Conduta  na  Prestação  de  Primeiros  

Socorros:  

- Análise primária e secundária da vítima;  

- Transporte de feridos;  

- Acidentes traumáticos e hemorrágicos; - respiração artificial; e  

- Massagem cardiopulmonar.  

  

5.7. Educação Física – Carga horária: 12 h/a        

Conteúdo Programático 

- Verificações diagnósticas;  

- Exercícios educativos de corrida;  

- Corridas lineares;  

- Exercícios localizados em circuitos; e  

- Orientações básicas de montagem de treinamento físico.  

  

5.8. Defesa Pessoal – Carga horária: 20 h/a  

Conteúdo Programático 

Defesa Pessoal:  

a) técnicas de amortecimento de queda (Ukemi Waza):  

- Amortecimento de queda lateral;  

- Amortecimento de queda para trás;  

- Amortecimento de queda para frente; - rolamento para frente; e - rolamento para trás.  

b) técnicas de projeção (Nague Waza):  

- O Soto Gari;  

- O Goshi;  

- Koshi Guruma; e  

- Kote Gaeshi;  



   

c) técnicas de socos, chutes e defesas (Atemi Waza):  

Técnicas de socos (Tsuki Waza):  

- Jab / direto;  

- Cruzado;   

- Upper; e  

- Cotoveladas.  

Técnicas de chutes (keri waza):  

- Chute frontal, lateral e circular; e  

- Joelhada;  

Técnicas de defesas (Uke Waza):  

- Shuto Uke; e  

- Nagashi Uke.  

d) técnicas de estrangulamento:  

- Hadaka Jime 1; e  

- Hadaka Jime 2 (“Mata-Leão”).  

e) técnicas de chaves de braço e punho:  

- Kote Hineri (Sankio) posição deitada;  

- Kote Osae (Nikio); e  

- Ude Garami.  

Defesa pessoal:  

- Defesa de soco ao rosto;  

- Defesa de chute frontal;  

- Defesa de chute lateral;  

- Defesa de pegada pelas costas;  

- Defesa de gravata lateral;  

- Defesa de gravata pelas costas;  

- Defesa de facada por baixo; e  

- Arma de fogo apontada ao peito.  

Domínio Tático:  

- Impedimento de saque de arma;  

- Retenção de saque de arma;  

- Domínio 1 – utilizando técnicas de estrangulamento (Hadaka Jime 1 ou 2)  

- Trabalho em duplas e trios;  

- Domínio 2 – técnicas de projeção + chave de punho (Kote Hineri). Trabalho 

individual e em grupo;  

- Domínio 3 (condução) – Ude Garami + Hadaka Jime;  

- Algema 1 (deitado) – Kote Hineri; e - algema 2 (de pé) – Kote Hineri.  

  

5.9. Armamento e Tiro – Carga horária: 24 h/a                   

Conteúdo Programático 

Sobrevivência do Vigilante:  

- Arma de fogo como último recurso para defesa pessoal ou de terceiros;  

- Toda missão é importante;  

- Trabalho em equipe;  

- Conduta individual (transporte e guarda);  

- Armamento utilizado (revólver calibre 38);  

- Noções básicas de balística (poder de parada e munição transfixiante);  

- Nomenclatura e função das principais peças; e  



   

- Limpeza e conservação. 

Autodefesa e Ação do Vigilante:  

- Arma não-letal como recurso valioso para defesa pessoal ou de terceiros, permite a 

neutralização da ação delituosa, sem a necessidade do contato físico;  

- Conduta individual (transporte e guarda);  

- Armamento  e  munição  não-letais utilizados;  

Regras de Segurança e Manejo das Armas e Munições não-letais:  

- Conceito de emprego;  

- Fundamentos do emprego das diversas munições em função do local, direção de 

vento e confinamento.  

Regras de Segurança e Manejo do Revólver no Estande:  

- Conceito de cobertura e abrigo;  

- Conduta no estande;  

- Inspeção da arma;  

- Carregar e descarregar o armamento;  

- Fundamentos do tiro (base, empunhadura, visada, respiração e acionamento da tecla 

do gatilho);  

- Posição de tiro (de pé, ajoelhado, deitado, barricada à esquerda e barricada à direita); 

- Incidentes de tiro (pane e solução);  

- Treinamento em seco com dois olhos abertos; e  

- Teoria e prática de saque e coldreamento da arma.  

* visada e empunhadura: com os dois olhos abertos, empunhadura de mão dupla.  

Justificativa: estudos apontam que confrontos armados ocorrem em distâncias de 3 a 6 

metros.   

Revolver calibre 38:  

- TVP de pé, a 10 metros, 10 tiros;  

- TVP ajoelhado barricado, a 7 metros, 10 tiros;  

- TVP deitado barricado, a 7 metros, 10 tiros;  

Revolver calibre 38:  

- Treino da unidade;  

- Treinamento em seco com munição de manejo; e  

- TR, posição de retenção, a 5 metros, 2 acionamentos em 3” a cada comando – 12 

tiros.  

Revolver calibre 38:  

- Treino da unidade;   

- Treinamento em seco de pé;  

- TR, posição de retenção, a 5 metros, barricada à direita e à esquerda, com 2 

acionamentos a cada comando, em 3” – 12 tiros.  

*barricada: obstáculo que permita abrigo na posição de pé, com disparos à direita e à 

esquerda, empunhadura dupla e os dois olhos abertos.  

Revólver calibre 38:  

- Treino da unidade; e  

- R, com saque, a 5 metros, com 2 acionamentos a cada comando, em 3” – 12 tiros.  

  

  



   

5.10. Vigilância – Carga horária: 14 h/a         

Conteúdo Programático 

Tipos de Vigilância:  

- Conceito de vigilância;  

- Perfil do vigilante (alerta, dinâmico, interativo, preventivo, proativo, técnico e 

adestrado);  

- Conceito  de  área  de  guarda  (sob responsabilidade do 

vigilante);  

- Integridade patrimonial e das pessoas;  

- Vigilância em geral;  

- Vigilância em banco;  

- Vigilância em shopping;  

- Vigilância em hospital;  

- Vigilância em escola;  

- Vigilância na indústria; - vigilância em prédio; e - outras modalidades.  

Funções do Vigilante:  

- Identificar e compreender as funções do vigilante;  

- Empregar técnicas de guarda e avaliação da sua importância num esquema de 

segurança;  

- Exercer a atividade de guarda fixo e guarda móvel (ronda), sede do guarda; e  

- Desempenhar a função de vigilante.  

Segurança Física de Instalações:  

- Medidas necessárias a um perfeito sistema de controle e segurança física de 

instalações;  

- Proteção de entradas não permitidas;  

- Controle de entradas permitidas;  

- Prevenção de sabotagem;  

- Controle de entradas e saídas de materiais e pessoas; e  

- Plano de segurança.  

EMERGÊNCIA E EVENTO CRÍTICO:  

- Assaltos, tumultos, pânicos;  

- Evacuação de locais;  

- Planos de emergência;  

- Explosivos;  

- Detecção de artefatos ou objetos suspeitos; - chamado da polícia especializada a cada 

caso; e  

- Relatório de ocorrência.  

  

5.11. Radiocomunicação – Carga horária: 10 h/a                

Conteúdo Programático 

Equipamentos de Comunicação:  

- Noções gerais;  

- Conceito e apresentação;  

- Comunicação por rádio, nextel, sinais, palavras, comandos, ou outros meios;  

- Atendimento telefônico;  

- Uso do rádio;  



   

- Código “Q”;  

- Alfabeto fonético;  

- Disciplina de rede; e  

- Operações com telefone, radiofonia e central de rádio. 

  

5.12. Noções de Segurança Eletrônica - Carga horária: 10 h/a              

Conteúdo Programático 

Equipamentos Eletrônicos: - noções gerais;  

- Conceito e apresentação; e  

- Operações com equipamentos eletrônicos disponíveis.  

Equipamentos Eletrônicos: - noções gerais;  

- Conceito e apresentação;  

- Operações com equipamentos de alarme e outros meios de alerta disponíveis.   

  

5.13. Noções de Criminalística e Técnica de Entrevista Prévia – Carga horária: 8 h/a               

Conteúdo Programático 

Local do Crime:  

- Noções gerais e conceito;  

- Objetivos: salvar vidas, prestar socorro às vítimas e auxiliar a polícia na apuração da  

- Materialidade e autoria;  

- Isolamento do local;  

- Preservação das provas ou vestígios materiais até a chegada da polícia;  

- Método de observação e descrição de pessoas envolvidas (características e sinais 

particulares, como estatura, idade, sexo, voz, cor, compleição física, cabelos, tatuagens, 

rosto e olhos, com o fim de reproduzir retrato falado, vestimentas, equipamentos e 

petrechos), armas e calibres, veículos, equipamentos, coisas, áreas, circunstâncias, 

sequência dos fatos e locais.  

- Sistema de memorização; e  

- Outras providências que competem ao vigilante, desde que não atrapalhem a 

atividade policial.  

Técnica de Entrevista Preliminar:  

- Noções gerais e conceito;  

- Entrevista preliminar de autor, vítima e testemunha;  

- Perguntas genéricas: nome, identificação, endereço, telefone, local de trabalho e 

breve histórico do envolvimento, participação ou assistência à ocorrência;  

- Perguntas específicas no caso de possível evasão do local ou desfalecimento de 

qualquer dos atores acima elencados, antes da chegada da polícia;  

- Preservação, compartimentação e sigilo das informações;  

- Elaboração de relatório para ser entregue à polícia; e  

- Maneiras legais de agir. 



   

Tráfico de Drogas:  

- Noções gerais;  

- Conceito e apresentação dos tipos de drogas;  

- Efeitos psíquicos e físicos;  

- Dependência, abstinência e tolerância; - modus operandi do traficante para viciar os 

novos consumidores;  

- Educação preventiva;  

- Coleta de dados e informações – sigilo; e  

- Repasse às autoridades policiais competentes.  

  

5.14. Uso Progressivo da Força – Carga horária: 8 h/a                       

Conteúdo Programático 

Conceitos e Definições:  

- Força;  

- Nível de uso da força;  

- Uso progressivo da força;  

- Código de Conduta para Encarregados da  

Aplicação da Lei – CCEAL; e  

- Resolução 34/169 ONU/79;  

Princípios Básicos sobre o Uso da Força  

- Legalidade;  

- Necessidade;  

- Proporcionalidade; e - conveniência.  

Código Penal: justificativas ou causas de exclusão da antijuridicidade que amparam 

legalmente o uso da força (art. 23, 24 e 25 do Código Penal).  

Código Penal: artigos 129, 252 e 253  

Imputabilidade Penal legal do mau uso/excesso.  

Níveis de Força  

- Presença física;  

- Verbalização;  

- Controle de contato ou controle de mãos livres;  

- Técnicas de submissão;  

- Fáticas defensivas não letais; e - força letal.  

Triângulo da Força Letal  

- Habilidade; - oportunidade; e - risco.  

Modelo básico do Uso Progressivo da Força  

  

5.15. Gerenciamento de Crise – Carga horária: 8 h/a                 

Conteúdo Programático 

- Introdução e princípios básicos sobre crise;  

- Características de uma crise;  

- Critérios de ação no gerenciamento de crises;  

- Objetivos do gerenciamento de crises;  

- Classificação dos graus de risco ou ameaça;  

- Níveis de resposta e fatores que influenciam na classificação de eventos críticos e na 

gradação de sua periculosidade;  

- Autoridades  locais  que  devam  ser imediatamente comunicadas;  



   

- Plano de segurança da empresa. 

Integram o conteúdo programático:  

- Conceito de crise;  

- Conceito de conflito;  

- Características de uma crise;  

- Conceito de gerenciamento de crises;  

- Objetivos do gerenciamento de crises;  

- Fontes de informação numa crise;  

- Autoridades locais que devam ser imediatamente comunicadas;  

- Apresentação de diversos exemplos sobre situações reais onde houve, ou não, a 

utilização de técnicas de gerenciamento de crise.  

  


