
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINSITRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
 

ATO DO SECRETÁRIO 
 
 

RESOLUÇÃO SEAP N.º853                            DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021                                                                                 
 
   

APROVA O SÍMBOLO DO 
GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES COM 
CÃES DA POLÍCIA PENAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 
uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que consta 
no SEI-210032/000232/2020 
 
RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Aprovar o símbolo do Grupamento de Operações com Cães da Polícia 
Penal do Estado do Rio de Janeiro (SEAP-GOC), conforme modelo do Anexo 
Único desta Resolução. 
 
Art. 2º - O símbolo poderá ser utilizado na forma de gravura, para 
personalização de envelopes, cartas, cartões, convites, certificados, objetos, 
placas, souvenires e outros materiais, além de uniformes, desde que não haja 
previsão legal em contrário, a serem expedidos exclusivamente pelo 
GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES COM CÃES. 
 
Parágrafo Único- Para utilização nos casos previstos no caput deste artigo, a 
largura e altura serão variáveis, de acordo com a finalidade, mantendo-se as 
proporções da figura. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
  
 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021. 
 
  
 

Raphael Montenegro Hirschfeld 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 



Anexo 
 

 
 
Em campo cinza ao centro, margeado pela cor preta, tem-se a silhueta do cão 
pastor na cor preta sobreposto a duas espingardas calibre 12 na cor preta ao 
fundo, tendo acima na cor preta escrito RJ e abaixo escrito na cor preta GOC 
na fonte Batman forever. Na margem preta escrito POLÍCIA PENAL na cor 
cinza centralizada na parte superior, e escrito OPERAÇÕES COM CÃES na 
cor cinza centralizada na parte inferior, abas escritas com a fonte Batman 
forever. 
 
  
 
Heráldica 
 
POLÍCIA PENAL 
 
Remete a edição da Emenda Constitucional Federal nº 104/19 e Emenda 
Constitucional Estadual nº 77/20, que cria a Polícia Penal do Estado do Rio de 
Janeiro.  
 
  
 
Cão Pastor 
 
É símbolo internacional que representa o valor e a honra, a sua história está 
associada à atividade de policial e militar, que, devido à sua intensa 
movimentação agilidade e temperamento intenso com elevado impulso de caça 
e lealdade, auxilia na manutenção da ordem pública. 
 
Espingarda calibre 12 
 
Arma que possibilita a utilização de munição de impacto controlado, que são 
utilizadas nas missões de apoio para conter e isolar. 
 
GOC 
 
Refere-se à abreviação com as três letras maiúsculas do nome composto do 
Grupamento de Operações com Cães, criado través da resolução SEAP 221 
de 22 de Julho de 2008. 
 
RJ 
 
Refere-se abreviação com as duas letras maiúsculas do nome composto do 
Rio de Janeiro, referente ao Estado do Rio de Janeiro. 
 
As cores cinza e preto 
 



Faz referência a cor utilizada por forças de operações especiais, que rementem 
ordem e disciplina, assim como ao ambiente carcerário e urbano. 
 
 
 

 


