
 

ANEXO II  

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

   

RECICLAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE   

  

PROGRAMA DE CURSO  

1.1 Carga horária  

A carga horária total do curso será de 50 h/a, podendo ocorrer diariamente no máximo 10 h/a.  

 

PROGRAMA DE MATÉRIAS 

 

4.1 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS BÁSICAS – Carga horária: 32 h/a                  

Conteúdo Programático 

Aspectos legais sobre segurança privada (Lei n° 7.102, Decreto n° 89.056, Portaria da 

Policia Federal que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de Segurança 

Privada)  

Papel do empresário e do representante de classe Direito, deveres e atribuições do vigilante  

Princípios Constitucionais:  

- Da igualdade (art. 5°, 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 propriedade (art. 5°, inciso XXII, da constituição);  

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

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

- Da vedação ao racismo (art. 5º, inciso XLII, 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);  

- Autoria, coautoria e participação;  

- Homicídio (art. 121 do código penal);  

- Lesão corporal (art. 129 do código penal);  

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

- Sequestro e cárcere privado (art. 148 do código penal);  

- Roubo (art. 157 do código penal);  

- Dano (art. 163 do código penal);  

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

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

- Boletim de ocorrência, inquérito policial e processo penal;  

- Crimes resultantes de preconceito de raça ou cor: lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989; 

- Da prevenção e combate à violência contra mulher: lei nº 11.340, de 2006;  

- Dos direitos das crianças e adolescentes: lei 8.069, de 1990 – noções básicas; e  

- Dos direitos da pessoa idosa: Lei 10.741, de 2003 – noções básicas.  



 

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;  

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

testemunhas); direitos humanos e relações humanas;  

- Atendimento adequado e prioritário às pessoas com deficiência;  

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

escolas, indústrias, prédios, etc;  

Combate a Incêndio de Pequenas Proporções:  

- Métodos de extinção;  

- Extintores de incêndios; e - evacuação de locais.  

Conduta na Prestação de Primeiros Socorros:  

- Análise primária e secundária da vítima;  

- Transporte de feridos;  

- Acidentes traumáticos e hemorrágicos;  

- Respiração artificial; e  

- Massagem cardiopulmonar. 

Modalidades de vigilância (banco, shopping, hospital, escola, indústria, prédios) técnicas de 

vigilância. 

Controle de entrada e saída de pessoas identificação de suspeitos planos de Segurança. 

- Nível de uso da força  

- Uso progressivo da força  

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 identificação de emergências, crises, 

ou qualquer evento crítico: medidas imediatas e mediatas  

- 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. 

- Apresentação de casos práticos. 

- Sistema de telecomunicação utilizado pela empresa e disponibilidade no mercado;  

- Vigilância eletrônica, alarmes e outros equipamentos eletrônicos; e  

- Manuseio, uso correto, conservação e manutenção.  

  



 

- Órgãos policiais (como  acionar, relacionamento);  

- Quadrilhas e suspeitos, modus operandi;  

- Local do crime: isolamento, medidas imediatas, sem interferir e nem inviabilizar o 

trabalho da polícia;  

- Preservação de vestígios;  

- Entrevista preliminar quando as pessoas tendem a se dispersar antes da chegada da 

polícia;  

- Observar e descrever pessoas, coisas, veículos, cenas, locais, armas, etc;  

- Identificação de drogas;  

- Trato com as vítimas; e  

- Moalidades: 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.  

 

4.2 ARMAMENTO E TIRO – Carga horária: 10 h/a 

Conteúdo Programático 

Revolver calibre 38:  

- Nomenclatura e funcionalidade;  

- Limpeza e conservação;  

- Carregar e descarregar a arma;  

- Incidente de tiro (sanar pane);  

- TVP, em pé, 7 metros, dois olhos abertos, 12 tiros.   

Revolver calibre 38:  

- Treino da unidade;  

- Treinamento em seco; e  

- T. R, retenção, 5 metros, barricada à direita e à esquerda, 2 acionamentos em 3” a 

cada comando, 08 tiros.  

Revolver calibre 38:  

- Treino da unidade;  

- Treinamento em seco; e  

- T. R, retenção, 5 metros, barricada à direita e à esquerda, 2 acionamentos em 3” a 

cada comando, 08 tiros.  

Revolver calibre 38  

- Treino da unidade;  

- Treinamento em seco; e  

- T.R, sacando, 5 metros, 2 acionamentos em 3” a cada comando, 12 tiros. 

 

4.3 EDUCAÇÃO FÍSICA – Carga horária: 5 h/a 

Conteúdo Programático 

Integram o conteúdo programático:  

- Verificações diagnósticas;  

- Exercícios educativos de corrida;  

- Corridas lineares;  

- Exercícios localizados em circuitos; e  

- Orientações básicas de montagem de treinamento físico. 

 


