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REFERÊNCIAS 
 

  
• Constituição da República Federativa do Brasil/1988; 

• Constituição do Estado do Amazonas;  

• Lei nº 3.514, de 8 de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização Básica da 

Polícia Militar do Amazonas;  

• Lei nº 2711 de 28/12/2001 – Dispõe sobre o Estatuto Penitenciário do Estado do 

Amazonas. 

 
 

1  OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO 
 

1.1 Objetivo Geral 
 

Estabelecer as normas gerais de ação do Grupo de Intervenção Penitenciária 

do Amazonas no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- 

SEAP que elenca procedimentos e protocolos a serem adotados pelo GIP quando em 

situação de crise, ameaça de crise ou grave quebra da ordem pública.  

 
1.2 Objetivos Específicos 
 

Regular procedimento a serem adotados pelo Grupo de Intervenção 

Penitenciária do Amazonas no âmbito da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária- SEAP por ocasião de casos de desencadeamento de ações 

extraordinárias decorrentes de quebra da ordem por parte da população carcerária 

nos estabelecimentos prisionais existentes no Estado do Amazonas.  

Assegurar os procedimentos, ações e o emprego do Grupo de Intervenção 

em situações de sinistros em qualquer Unidade Prisional da Capital. 
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2. HIPÓTESES 

 

a) Fuga ou tentativa de fuga com o emprego de violência, sem manutenção de 

reféns;  

b) Fuga ou tentativa de fuga com o emprego de violência, com a manutenção de 

reféns, por parte dos presos e/ou pessoas com ele mancomunado, desde que haja 

possibilidade de entendimento com o(s) líder (es) ou detentor(es) do(s) refém(éns).  

c) Levante ou Motim – movimento coletivo de rebeldia generalizada da população 

carcerária sob qualquer pretexto havendo ou não refém (éns), esgotadas as 

possibilidades de entendimento da autoridade competente da segurança do 

estabelecimento ou da Justiça com os rebeldes, caracterizando a perda do controle 

da situação.  

 

3.  APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho visa criar e amparar o procedimento operacional padrão 

do Grupo de Intervenção Penitenciário do Estado do Amazonas, com base na 

legislação vigente e de acordo com os princípios fundamentais previsto em nossa 

Carta Magna. 

Os integrantes deste Grupo Operacional têm como a objetivo a aplicação da lei 

dentro do âmbito carcerário. Desta forma, compete aos mesmos a aplicação da lei e 

a sua implementação nas suas formas de atuação compatíveis com o direito vigente. 

Vale ressaltar que os direitos assegurados pela Constituição Federal garantem, 

entre outros, o direito à vida e a integridade física. O uso das técnicas de Intervenção 

Tática a ser realizada pelo Grupo de Intervenção nas unidades prisionais durante as 

indisciplinas de internos são necessárias, objetivando a preservação da vida dos que 

ali trabalham e dos que cumprem pena, bem como a preservação do patrimônio 

público e o reestabelecimento da ordem, garantindo assim que tais fatos não se 

alastrem por outros setores da unidade. 
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Para alcançar o objetivo e com amparo da lei de execução penal brasileira, as 

unidades devem ter procedimentos bem organizados e orientados para que a rotina 

diária transcorra dentro da normalidade e de forma segura, evitando assim a 

indisciplina e a possibilidade do fortalecimento do crime organizado dentro do âmbito 

prisional.  

Com isso, vimos a necessidade e a importância da implantação de 

procedimentos organizacionais e de segurança bem definidos e organizados, com 

servidores bem treinados e instruídos, tanto na execução dos serviços de rotina, bem 

como na resolução de uma crise como primeiro interventor. 

Contudo, vale lembrar da importância do treinamento constante dos servidores 

e integrantes desse grupo de intervenção para que seja fundamental a utilização 

correta dos equipamentos e materiais químicos disponíveis evitando assim excessos 

e desproporcionalidade nas suas atuações dentro do ambiente prisional. 
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4. INTRODUÇÃO 

 

O presente material de estudo visa subsidiar e instruir os membros integrantes 

do Grupo de Intervenção Prisional - GIP, bem como orientar os servidores quanto a 

forma de atuação deste grupo dentro da unidade prisional, sendo necessário a devida 

cautela na publicação deste presente trabalho, pois o mesmo possui informações 

importantes, no que tange, aos procedimentos deste grupo de intervenção em 

diversas situações de crise e de estabilidade do sistema prisional. 

Sendo a finalidade deste material criar e estabelecer normas e padrões de 

atuação do grupo de intervenção prisional no estado do Amazonas. Com isso será 

detalhado todo o procedimento operacional desde o exercício individual e coletivo do 

grupamento, visando assim a correta execução das técnicas de intervenção conforme 

as peculiaridades encontradas no sistema prisional do Amazonas. 

Contudo, para o alcance de objetivo principal do grupo de intervenção, faz 

necessário um alto grau de profissionalismo, inteligência e percepção diante das 

situações que o operador possa encontrar dentro do sistema prisional, para que o 

agente consiga tomar a melhor decisão visando sempre garantir a integridade física e 

a vida de todos os envolvidos no sistema carcerário, até mesmo na situação de 

execução de um disparo de arma de fogo para a proteger a vida de terceiros, não 

obstante, deve-se esgotar todos os meios não-letais disponíveis do grupo de 

intervenção para conter a crise. 

Com base nisso, necessitados de homens bem treinados, com equipamentos 

bem ajustados e padronizados, armamentos conforme a previsão legal e a correta 

utilização em caso de intervenção utilizando os meios necessários para o controle de 

qualquer que seja o distúrbio dentro do sistema prisional, iniciando sempre pelo 

equipamento e armamento menos letal ao letal, com base na proporcionalidade e no 

uso progressivo da força. 
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5. DA INTERVENÇÃO TÁTICA  

 

 5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A intervenção tática é uma alternativa essencial que o Estado tem a sua 

disposição para ser utilizada em momento de crise, ou com a finalidade de evitar uma 

possível crise sendo a presença constante deste grupo de intervenção no âmbito 

prisional possui grande impacto psicológico nos internos, sendo eficaz na prevenção 

de qualquer evento critico tendo com resposta o máximo de 3 minutos para a atuação 

no local do evento critico dentro das unidades. 

 Dessa forma reduz o alastro da crise, bem como, poupa vidas, e, ainda, 

reestabelece a ordem e minimiza o dano ao patrimônio público. 

As ocorrências dentro do sistema prisional sempre devem ter uma atenção e 

resposta imediata por parte do estado. A demora nesta resposta pode causar danos 

irreversíveis, tais como mortes, como exemplo, por esse motivo faz-se necessário o 

emprego do grupo de intervenção para evitar qualquer que seja a indisciplina, 

reestabelecendo a ordem.  

Por outro lado, vale ressaltar que os internos causadores dos eventos críticos 

os mesmos serão responsabilizados por eventuais crimes ali cometidos. 

A grande vantagem da implantação do grupo de intervenção nas unidades 

prisionais é que os agentes deste grupo são servidores capacitados e ambientados 

com a estrutura física, os internos e seus modos de atuação, as possíveis lideranças 

locais e quais as suas influências negativas dentro da unidade prisional.  

Com base nos treinamentos adquiridos e a atuação do grupo pautada na 

legalidade, as situações adversas serão resolvidas com o menor dano possível aos 

internos, pois utilizam a força necessária, escalonada e proporcional para conter o 

evento crítico. 
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5.2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Grupo Tático: Um time de profissionais, altamente motivado com especial seleção, 

treinamento e equipamento para conduzir uma operação de resposta tática frente a 

situações que envolvam reféns, controle de distúrbios civis, ou qualquer ameaça 

especial. 

Motim: movimento caracterizado por atos explícitos de desobediência, de não 

cumprimento de deveres, de desordem acompanhada ou não de levante de armas e 

de grande tumulto. 

Rebelião: Ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer a uma autoridade 

legítima. Ação violenta de resistir a agentes de autoridade; insurreição, levante. 

Conjunto das pessoas que se rebelam. Oposição a regras ou condutas morais. 

Oposição ao cumprimento de uma ação determinada juridicamente. 

Perigo imediato: São ameaças, qualquer pessoa, local ou situação em um ambiente 

onde existe potencial dano ou risco para o policial ou seu time. 

Entrada coberta: A arte da furtividade combinada com a suave movimentação do 

time, utilizada em buscas, varreduras e neutralização de alvos suspeitos com 

segurança. 

É utilizada quando não se quer mostrar a sua presença ou a exata localização do 

suspeito não é conhecida - marginal embarricado. 

Entrada dinâmica: Ação agressiva contínua a entrada do time, que se faz quando se 

entra em uma edificação efetuando a limpeza dos espaços, movendo-se rapidamente 

e atacando poderosamente qualquer ameaça de forma rápida e efetiva até o domínio 

completo do local. 

Refém: refere-se à pessoa que é pega por força, capturada normalmente com 

violência e contra sua vontade por um delinquente com a intenção de que a mesma 

seja sua garantia enquanto dure a negociação com um terceiro. 

Transição de armas: É o procedimento em que o policial utiliza, quando usando uma 

arma longa, precise usar a arma curta, ou ao contrário. 

Verbalização: A comunicação entre policiais durante uma ação deve ser constante. 

Sendo esta verbalização, alta, clara e objetiva. 
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Deslocamento: O deslocamento é a progressão em uma área ou situação de risco. 

Ele deve ser feito usando o conceito do controle de área e do uso constante de 

proteções. 

Controle de área Compreende o domínio total do ambiente em que o policial se 

encontra, em qualquer situação. 

 

5.3 DO TRINÔMIO DA INTERVENÇÃO TÁTICA: 

 

Com a finalidade de sempre buscar o sucesso nas intervenções táticas, os 

operadores devem sempre ter em mente e constante emprego o trinômio, os quais 

podemos elencar: 

Treinamento:  

• Devendo ser realizado diariamente; 
• Devendo o mais próximo do real; 
• Dentro das possibilidades com um nível de estresse. 

Doutrina: 

• Instruções perenes;  
• Finalidade de criar uma doutrina operacional. 

Operar:  

• Pronto para intervir quando solicitado de forma precisa e eficiente em 
situação que fujam o ambiente de normalidade do sistema prisional.       
 

5.4 DOS PRINCÍPIOS TÁTICOS 

• Conhecer o ambiente operacional: o operador do grupo tático deve ser 

conhecedor do ambiente no qual irá ser empregado. Onde devem coletar todas 

as informações do evento crítico e o croqui da unidade operacional. 

 

• Superioridade de fogo: o time tático deve sempre estar armado e equipado 

com a finalidade de sanar qualquer situação de crise dentro do sistema. 

 

• Precisão nas atitudes: o time tático deve ser conhecedor de como e quando 

empregar os meios disponíveis para a solução do evento crítico. 
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• Velocidade surpresa e choque: os deslocamentos devem ser rápidos com a 

finalidade de causar a surpresa diante a situação a qual irá solucionar. 

 

• Simplicidade: as ações devem ser simples e objetivas, visando a melhor 

assimilação de todos os integrantes do time tático. 

 

• Unidade de comando: o time tático possui um líder que conduzirá e emitirá 

todas as ordens aos demais integrantes para o correto emprego dos meios.  

 

• Distração (granadas): o adentramento tático no ambiente prisional rebelado 

ou em crise será com a utilização de granadas indoor de luz e som ou efeito 

moral. 

 

• Segurança (Interna externa): A Proteção do time tático é sempre em 360º. 

 

5.5 DA POSTURA TÁTICA 

É a postura corporal do policial, que em situação de risco, estará em condição 

de oferecer resposta imediata a uma agressão física. Esta posição baseia-se no 

princípio de uma posição natural de expectativa e deslocamento corporal.  

 A postura tática do operador exige 3 princípios essenciais de controle de armas: 

• Terceiro olho: A arma sempre acompanha a direção do olhar do policial, 

estando os dois olhos abertos. 

• Evitar a visão de túnel: Olhar por cima da arma, mesmo quando empunhada 

na altura dos olhos;  

• Controle de cano: Sempre desviar o cano da arma da direção de pessoas não 

suspeitas ou de outros policiais. 
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5.6 DAS POSIÇÕES DO OPERADOR COM O ARMAMENTO 

5.6.1 O operador com arma curta: 

• Posição-1\expectativa: Arma empunhada no coldre com o mesmo 

destravado, mão fraca espalmada na altura do abdômen. 

• Posição-2\lateral: Arma empunhada junto ao corpo, na linha da cintura, 

lateralmente em 45º, mão fraca espalmada na altura do abdômen.  

• Posição-3\Alerta: Arma empunhada junto ao corpo, paralela ao solo; 

• Posição-4\Pronto alto: Arma empunhada na altura dos olhos, usada em 

deslocamentos, varredura e abordagens; 

• Posição-5\pronto baixo: Arma empunhada um pouco abaixo a altura dos 

olhos, usada para ampliar campo de visa em deslocamentos, varredura e 

abordagens; 

5.6.2. O operador com arma longa 

• Posição-1/Sul: Policial em postura tática com arma empunhada normalmente 

em 45º, com a costa da mão forte voltada para cima. 

• Posição-2/Pronto baixo: Policial em postura tática, com arma empunhada em 

45º, usada em varreduras e abordagens. 

• Posição-3/Pronto alto: Arma empunhada na altura dos olhos 

 

5.7 TRANSIÇÃO DE ARMA A SER REALIZADA PELO GIP 

 

É o procedimento em que o policial utiliza, quando usando uma arma longa, 

precise usar a arma curta, ou ao contrário. Vale lembrar que não se aconselha o uso 

de armas longas sem bandoleira. 

5.7.1 O operador com arma longa:  

O operador deixa a arma longa a frente presa a bandoleira ou pela lateral e 

saca a arma curta para varreduras em ambientes reduzidos, como por exemplo o 

interior das celas. 
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5.7.2 O operador com arma curta: 

O operador mantém a arma curta apontada para o alvo, simultaneamente 

busca-se a arma longa na bandoleira e faz o engajamento do alvo, após leve a arma 

curta até ao coldre. 

 

5.8 FORMAÇÕES MAIS UTILIZADAS NO SISTEMA PRISIONAL: 

O operador tático nunca deve se deslocar sozinho.  

Durante os deslocamentos, os agentes devem utilizar formações variadas. São 

exemplos de formações: 

• Coluna: utilizada no deslocamento tático e dentro da unidade prisional. 

Deslocamento mais utilizado pelo grupamento tático; 

• Linha: utilizada nas contenções dos internos durante revistas realizadas. 

• Em “L”/Siamesa: formação onde um operador é direcionado para frente e 

outro lateralmente, apontando a arma para as respectivas direções;; 

• Combinada: Variações que podem ser combinadas conforme a necessidade 

tática. 
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5.9 A TOMADA DE ÂNGULO A SER REALIZADA:  

 

Consiste em abrir um campo de visão do policial, distanciando-se das paredes. 

Isso fará com que o campo de visão do policial domine a ação sem ser visto pelo 

suspeito, mantendo um ponto de proteção. Essa técnica pode ser usada para 

escadas, corredores, cômodos, etc. 

 

 

6. PROCEDIMENTO NOS PAVILHÕES 

6.1 TOMADA DE PAVILHÃO: 
 

Um Grupo de Intervenção, por pavilhão; 

Do último para o primeiro raio e da primeira para última cela; 

O Cmt de grupo verifica visualmente, através da ante-cela, se há presos soltos 

andando pelos corredores, que deverão retornar de mediato às suas celas; 

Verificado se os presos se encontram, nas celas, o grupo (GIP) avança se 

posicionando de frente às celas, e com o escudo obstrui a escotilha até a tomada da 

cela; 

O escudeiro determinará aos presos de sua cela, de forma clara e audível, com 

firmeza e energia, o seguinte: - que cada preso se dispa, permanecendo somente de 

cuecas, que retire as cortinas existentes na cela, e por fim se agrupem no fundo da 

cela, de costas para a porta, sentados com as pernas cruzadas, com as mãos atrás 

da nuca e com os dedos entrelaçados. 

 

 



 

 

Av. Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, 
S/n – CEP 69093-415 - Manaus/Am 
 

Secretaria de 
Administração 
Penitenciária 
 

6.2  TOMADA DE CELA: 
 
 

Será feita por uma célula, composta por quatro PMs, sendo um escudeiro (Cb 

ou Sd), dois atiradores (Cb ou Sd), com armas não letais (espingarda cal. 12 com 

elastômero), 01 (um) líder de célula (Ten ou Sgt) armado de submetralhadora; 

Caberá somente ao líder, a verbalização das ordens direcionadas aos 

revistados; 

Os presos receberão a determinação de formarem uma fila única, com a frente 

voltada para a célula, devendo preso a preso, com as mãos para cima, abrir a boca e 

mostrar a língua, abaixar a cueca e agachar três vezes, recompondo-se após, e 

retornando à posição inicial. Após, sairão da cela, com as mãos na cabeça olhando 

para o chão, na direção que o líder determinar; 

Após a retirada de todos os presos, a célula avança e revista a cela em busca 

de presos escondidos ou homiziados; 

 

6.3 CONTENÇÃO DE PRESOS: 
 

Os presos retirados das celas permanecerão em local determinado e 

aguardarão sentados, com os tornozelos cruzados, com os dedos entrelaçados e com 

as mãos na cabeça; 

 

6.4  RETORNO AS CELAS: 
 

Após revistadas as celas, pelos agentes penitenciários ou empresa cogestora, 

os presos retornam na mesma posição em que saíram, permanecendo nos fundos 

das respectivas celas, de costas para a porta, sentados e, só sairão desta posição, 

após a retirada do Grupo de Intervenção Penitenciária do local. 
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6.5  APOIO DO CANIL: 

O apoio será feito na seguinte conformidade: 

Dois a três PM/cães auxiliarão na contenção dos presos, com o intuito de 

intimidá-los, e ainda, auxiliarão na segurança de cada andar do pavilhão tomado, 

permanecendo na ante-cela, com o objetivo de impedir que os presos circulem 

livremente pelo local. 

 
 

6.6  PROCEDIMENTO EM BANHO DE SOL: 

           O grupo de intervenção poderá a pedido da direção da Unidade fazer o 
acompanhamento do banho de sol, baseando-se em informações de possíveis 
alterações durante o banho de sol dos internos, vale ressaltar que a segurança da 
equipe deve ser observada.  

 

7. COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE INTERVENÇÃO PENITENIÁRIA 

O GIP será composto por 7 policiais militares, podendo ser aumentada ou diminuída 
de acordo com a necessidade e emprego na unidade prisional seguindo as seguintes 
atribuições e equipamentos: 

1- Escudeiro 

2- Ponta  

3- Líder 

4- Segurança 

5- Segurança 

6- Segurança 

7- Retaguarda 
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8. O GRUPO DE INTERVENÇÃO COMO PRIMEIRO INTERVENTOR NA CRISE 

 

8.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES: 

• Primeiro Interventor: São tecnicamente chamados o(s) policiais, que 

primeiro atenderem a ocorrência crítica. 

• Primeira Intervenção em Crises: É o conjunto de ações técnicas a serem 

tomadas pelo policial ou equipe de policiais que primeiro se deparam com 

ocorrências qualificadas como críticas em andamento. 

 

8.2  DOS 10 PASSOS TÉCNICOS PARA O GIP COMO 1º INTERVENTOR: 

 

Passo 01: Localizar o ponto crítico 

• Evite exposição direta e confirmar a situação. 

• Visualize o ponto crítico, analise os detalhes e cuidado com a visão de túnel; 

mantendo a calma. 

Passo 02: Coletar Informações 

• Antes de iniciar qualquer tipo de contato, tenha certeza que possuí um mínimo 

de informações necessárias sobre a ocorrência; 

Ord. Função 
tática 

Armamento 
principal 

Armamento 
secundário 

Equipamento e/ ou munição 
de arremesso 

01 Escudeiro Pistola - Bornal, Granadas luz e som, 
efeito moral, mun. Cal.12 

02 Ponta cal. 12 não letal Pistola - 

03 Líder SMT .40/ IA2 Pistola Spray de pimenta 

04 Segurança Cal. 12 não letal Pistola - 

05 Retaguarda Cal. 12 não letal Pistola Bornal, Granadas luz e som, 
efeito moral, mun. cal12 
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Passo 03: Conter a crise 

• Faça o que for possível para manter a crise no local em que foi encontrado; 

• Utilize-se de barreiras físicas para realizar a contenção, trancamento de portas, 

portões, ou qualquer outro obstáculo que inviabilize o alastramento da crise; 

Passo 04: Isolar a crise 

• Retire  as pessoas que estão próximas ao ponto crítico; 

• Inicie as delimitações dos perímetros de segurança, assim que possível e/ou 

quando chegar outras viaturas em apoio. 

Passo 05: Estabelecer contato sem concessões 

• Aguarde o melhor momento para iniciar o contato; 

• Princípio da atenção: Um policial só fala; 

• O 1º Interventor NÃO é Negociador, portanto, não concede e não promete não 

barganha nada, assim como não se apresenta nenhuma pessoa, mesmo que 

ele seja incisivo e ameaçador em seu pedido; 

Passo 06: Solicitar apoio 

• Ao constatar a Crise, solicite imediatamente apoio; 

• Informe seus superiores assim que possível, repasse detalhes, e sugira o 

acionamento da Policia Especializada e equipes de socorro. 

Passo 07: Diminuir o estresse 

• Fale de maneira calma com os internos, eles provavelmente estarão alterados 

e gritando, permaneça sereno, não leve ofensas para o campo pessoal; 

Passo 08: Permanecer em local seguro 

• Riscos são inerentes a nossa profissão, porém você não deve potencializá-los, 

paute suas ações na segurança; 

• Utilize-se de barricadas (Paredes, muros, objetos), só se aproxime em 

segurança; 
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Passo 09: Manter terceiros afastados 

• Nesse momento, familiares e amigos dos envolvidos irão muito mais atrapalhar 

do que ajudar, pois há o envolvimento emocional dessas pessoas e isso pode 

aumentar o estresse; 

Passo 10: Acionar as equipes especializadas 

• Sempre que se constatar uma crise as equipes especializadas, devem ter seu 

acionamento feito de forma imediata; 

• A partir do acionamento até a chegada na ocorrência, os negociadores ficam 

em contato via fone com as equipes que estão no local, oferecendo todo o 

suporte técnico possível. 

9. COMUNICAÇÃO OPERACIONAL 

 

FUNÇÃO AUTORIDADE CONTATO 

Secretário SEAP Marcus Vinícius Oliveira de Almeida 98440-1207 

Secretário Exec. Adj / SEAP André Luiz Barros Gioia 99847-1433 

Coordenador COSIPE Renan Oliveira de Carvalho 99125-7442 

Coordenador Adj COSIPE  Emerson Tizatto 98116-2442 

Chefe do DIPEN / SEAP Francisco Camurça Bezerra Neto 98209-4753 

 

 

10.  COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Conforme Plano de Comunicação Social Elaborado Pela Assessoria de Comunicação 

do Governo do Estado, da SEAP ou da SSP/AM. 
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11. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

1) O Emprego das Forças Armadas será regulado após as tratativas governamentais e em 

uma ordem de Operações Integrada a ser elaborada por esta SEAP. 

2) O presente Plano não esgota o assunto. Dúvidas sobre ações e assuntos não 

contemplados neste plano devem ser dirimidas pelos representantes das respectivas pastas e 

órgãos descritos, conforme planos de contingência específicos de cada órgão. 

 

Manaus, 10 de setembro de 2021. 

 

_______________________________________________________ 
REGINALDO BARROS DE OLIVEIRA – 1ºTEN QOPM 

COORDENADOR GIP/SEAP 
 

 

 

                        RENAN OLIVEIRA DE CARVALHO 
                                    COORDENADOR DO SISTEMA PRISIONAL 
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