
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINSITRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
 

ATO DO SECRETÁRIO 
 
 
 

RESOLUÇÃO SEAP N.º862                                   DE 18 DE MARÇO DE 2021.                                                                                                                                                                          
 
   

CRIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, O CURSO DE 
OPERAÇÕES ESPECIAIS COM CÃES 
(COEC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo SEI-
210032/002260/2020 e 
  
 
CONSIDERANDO: 
  
 
- a necessidade de dotar, tecnicamente, o servidor penitenciário para melhor 
atuar no ambiente carcerário ou fora dele, com a utilização de cães, atuandona 
contenção, no isolamento de local de crise,na busca de materiais ilícitos, na 
busca e recaptura e na intervenção quando for solicitado; 
 
- a necessidade de atuação do servidor penitenciário em outras atividades no 
interior e exterior da unidade prisional com a utilização de cães, no sentido de 
manter a ordem e a disciplina, com profissionalismo e a adequação à 
legislação, atendendo ao principio de uso gradual da força e 
 
- a necessidade permanente da busca pelo aperfeiçoamento e capacitação 
técnicoprofissional dos servidores, visando a constante atualização e 
adequação às novas demandas inerentes à Administração Penitenciária, 
atingindo suas especificidades; 
 
  
 
RESOLVE: 
 
  
 
Art. 1º - Criar o Curso de Operações Especiais com Cães (COEC), com o 
objetivo de otimizar os serviços prestados pelos grupamentos que atuam em 
ambiente carcerário ou fora dele, dotando seus integrantes de conhecimento e 
treinamento em ações com cães, consideradas de maior complexidade e grau 
de risco na esfera do Sistema Penitenciário. 



 
  
 
Art. 2º - Para inscrição no Curso de Operações Especiais com Cães (COEC) os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, ter cursado, com êxito, o curso de 
Armamento - Manuseio e Manutenção ou o Curso de Operações Especiais 
Penitenciárias - COEsPen GIT ou GSE, realizados pela Escola de Gestão 
Penitenciária (SEAP-EP) ) através da Coordenaçãode Instrução Especializada 
(CIESP) 
 
  
 
Art. 3º - O curso será ministrado pela Escola de Gestão Penitenciária (SEAP-
EP) através da Coordenação de Instrução Especializada (CIESP) sob a 
supervisão do Coordenador e contará com a carga horária de 240 (duzentas e 
quarenta) horas/aula, distribuídas dentre as disciplinas constantes na Matriz 
Curricular disposta no Anexo I desta Resolução. 
 
  
 
Art. 4º - Os concludentes do curso farão jus ao certificado de conclusão, uso do 
distintivo próprio do curso e brevê. 
 
  
 
Art 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  
 
 

Rio de Janeiro, 18 de março de 2021. 
 
  
 

Raphael Montenegro Hirschfeld 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 

*Republicado por incorreção do DOERJ de 22 de março de 2021. 



ANEXO I 

MATRIZ CURRICULAR 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

 
Apresentação do Curso 

 
01 

Escalonamento da Força 02 

Noções de Escolta 04 

Comunicações 02 

Agente Químico 02 

Tática Individal de Combate – TIC 04 

Noções de Patrulha 04 

Gerenciamento de Crises 02 

Armamento e Munição 05 

Tiro 10 

História das Raças 05 

Comportamento canino 15 

Adestramento básico 20 

Adestramento Avançado 20 

Condução 15 

Proteção 15 

Detecção 15 

Figuração 10 

Busca e Captura 15 

Noções de Medicina 10 

Serviço de Cinófilo 40 

Fase de Operações com Cães 10 

Noções de Intervenção com Uso do cão 10 

Noções de Escolta de Autoridades com Cães 04 

 
TOTAL 

 
24
0 



ANEXO II 

BREVÊ 

 
 
 

 

 
 

 

1 – DESCRIÇÃO 
 

- O brevê será em forma elipitica, com as seguintes características: 
 

2 – DIMENSÃO 

 
- A forma elíptica, terá 8 cm de largura por 4,5cm de altura. Em fundo verde e 

na cor preta, a silhueta de um cão Pastor postado ao centro sobre duas 

espingarda calibre 12, adornadas por ramos de louro. 

 

 
3 – SIMBOLOGIA 

 
- O cão Pastor foi a primeira escolha para o trabalho policial e militar no 

mundo, devido ao seu temperamento, lealdade, a sua intensa movimentação e 

agilidade. As espingardas calibre 12 fazem referência às armas utilizadas pelo 

Grupamento de Operações com Cães – GOC e os louros indicam a vitória no 

exercício da missão. 

 
- A forma geometrica elíptica, que segundo a lei de Kepler, afirma que a 

órbita dos planetas é elíptica sendo o sol seu centro, o que nos remete que 

todas as instruções do referido curso, tem como o centro a utilização de cão para 

o emprego policial. 


