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SEGURANAÇA SOCIOEDUCATIVA 
 

Conceito: 
 

 Conjunto de procedimentos que objetivam a garantia da integridade física, 

moral e psicológica dos socioeducandos em de privação de liberdade, a 

preservação do patrimônio público, a estabilidade e a promoção de uma 

cultura de paz dentro dos espaços socioeducativos, de modo que os 

profissionais que ali atuam possam desenvolver suas atividades com 

tranquilidade e respeito mútuo. 

 

Objetivos da Segurança Socioeducativa 

 

 Proteger socioeducandos, servidores e pessoas em trânsito nos espaços 

socioeducativos e em convivência familiar; 

 Preservar o patrimônio público; 

 Proporcionar um ambiente de tranquilidade, respeito e paz; 

 Facilitar e apoiar o desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

Divisão da Segurança Socioeducativa 

Segurança Socioeducativa Preventiva  

 Segurança preventiva trata-se de um conjunto de procedimentos adotados 

pelos diversos setores da unidade que visam garantir a normalidade do 

funcionamento das atividades socioeducativas, buscando sempre eliminar do 

cenário, fatores de riscos que possam desestabilizar o dia a dia da comunidade 

ali envolvida. 

 Nesta divisão são tratados todos os procedimentos padrões preventivos de 

segurança, ou seja, dentro deste conceito é trabalhada a antecipação a 

qualquer situação de crise que possa vir a ocorrer dentro de uma unidade 

socioeducativa da Fasepa. 

 Todos esses procedimentos acima citados estarão contemplados no P.O.P e 

Plano de Segurança da Fasepa que estão em processo de construção.  
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Segurança Socioeducativa Interventiva 

 Conjunto de procedimentos que deverão ser adotados pelos diversos setores da 

unidade durante situações de crise que possam vir a ocorrer. Mesmo diante 

das medidas de prevenção que são adotadas, situações limites podem eclodir a 

qualquer momento em qualquer lugar, portanto, diante do exposto faz-se 

necessário que cada servidor da unidade reconheça o seu papel diante de um 

evento crítico e possa atuar, dentro dos princípios legais, e desta forma, 

contribuir para a resolução ou minimização das situações limites. 

 Estes procedimentos interventivos também estarão contemplados no P.O.P e 

Plano de Segurança da Fasepa. 

 

Crises na Socioeducação 

 Crise em ambiente socioeducativo são fenômenos com características próprias, 

que se tornam “eventos críticos” pelo grau de risco a que submete toda a 

comunidade socioeducativa. O primeiro ponto para se tratar de segurança 

interventiva dentro das unidades da Fasepa é reconhecer que o risco existe e 

que mesmo tomando todas as medidas preventivas de segurança, poderão 

acontecer situações limites que necessitem de um enfrentamento, de uma 

intervenção adequada, segura e aceitável. Uma vez existindo a crise, faz-se 

necessário que as Unidades adotem procedimentos padronizados de 

intervenção e técnicas de soluções de conflito, que priorizem o diálogo e 

limitem os recursos a não uso de meios que possam degradar ou ferir, 

evitando que os direitos dos socioeducandos sejam violados. Portanto, faz-

se necessário que os servidores conheçam técnicas de gerenciamento e 

resoluções de crises, que poderão ser usadas em casos de situações extremas 

que envolvam risco a integridade física de socioeducandos e socioeducadores 

de modo geral. 
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Tipos de Crise (eventos críticos) em ambiente Socioeducativo e Níveis de Tensão: 

O trabalho socioeducativo apresenta como desafio a identificação de níveis de crises 

ou situações limites para gerenciá-las, a partir do reconhecimento de ocorrências ou 

fatos isolados que caracterize possibilidades de situações conflituosas ou de uma crise 

instalada, fatos que comprometem a integridade física dos socioeducandos e 

servidores, que gerem instabilidade na dinâmica das atividades de rotina, ou no 

funcionamento da unidade comprometendo a mediata e imediata segurança de todos. 

 

EVENTOS CRÍTICOS SIMPLES 

 São aqueles eventos cujo ameaça a segurança da Uase é menor que a 

capacidade de resposta do coordenador e socioeducadores presentes na 

unidade. Sua resolução é possível apenas com recursos da própria unidade. 

Neste tipo de evento a presença física, argumentação, verbalização, orientação 

e aplicação de advertência verbal são o suficiente para a resolução da crise. 

Neste tipo de evento não há necessidade de apoio da equipe de Prevenção do 

GT Segurança Fasepa. 

Obs.: A equipe técnica da unidade deverá participar da resolução desses conflitos. 

 

 ELEMENTOS QUE COMPÕEM UM EVENTO SIMPLES:  

 

 Desacato ao servidor; desacato a uma ordem baseada nos procedimentos 

da unidade; ameaças verbais; destruição de patrimônio público (pequeno 

dano); tentativa de fuga simples; inicio de motim; arremesso de objetos em 

servidores e socioeducandos (garrafas, fezes, urina, etc.); hostilização de 

socioeducando em regime de proteção; autoflagelação; pequenas rixas entre 

socioeducandos; presença de objetos proibidos dentro dos alojamentos; 

ações protagonizadas por um grupo restrito de socioeducandos; qualquer 

situação que possa ser resolvida apenas com recursos da unidade 

(socioeducadores, coordenadores, equipe técnica e gestão). 
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EVENTO CRÍTICO MÉDIO 

 São eventos cuja ameaça é maior que a capacidade de resolução somente com 

recursos da unidade. Neste tipo de evento faz-se necessário por parte do gestor 

da unidade o acionamento da Equipe de Prevenção do GT Segurança da 

Fasepa para o APOIO a resolução da situação conflituosa. 

 

 ELEMENTOS QUE COMPÕEM UM EVENTO CRÍTICO MÉDIO: 

 Todos os elementos que compões o evento crítico simples e não tiveram sua 

resolução somente com recursos da unidade; tentativa de fuga em massa; 

motim protagonizado por quantitativo de socioeducandos superior a 

capacidade de resolução apenas com recursos da unidade; existência de 

refém sem ameaça a vida; sevícias de socioeducandos à socioeducandos em 

convivência protetora; presença armas brancas e perfuro cortantes; 

incêndio em setor restrito da unidade provocado pela ação dos 

socioeducandos amotinados; tentativa de autoextermínio; crise restrita a 

um setor específico da unidade; qualquer situação de crise que possa 

colocar em risco a segurança da unidade possível de ser resolvida apenas 

com recursos da Fasepa através da ação do Grupo de Prevenção GT 

Segurança; 

EVENTOS CRÍTICOS COMPLEXOS 

 São aqueles cuja ameaça a segurança da Uase é superior a capacidade de 

resposta a todos os atores da unidade e Equipe de Prevenção do GT Segurança 

Fasepa. Sua resolução só é alcançada através da cooperação da direção da 

Fasepa com os órgãos de defesa e garantia de direitos. Necessária atuação da 

Policia Militar. (instalada crise com maior gravidade) 

Obs.: Neste caso há a necessidade de uma atuação integrada da unidade da Fasepa 

com as forças de segurança pública. Esses eventos impõem aos responsáveis a seu 

gerenciamento: Urgência, agilidade e rapidez nas tomadas de decisões.  
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 ELEMENTOS QUE COMPÕEM UM EVENTO CRÍTICO COMPLEXO: 

 Todos os elementos do evento crítico médio que não foram resolvidos pelos 

recursos da Fasepa; fuga em massa; motim generalizado; quantidade de 

insurgentes maior que a de agentes socioeducativos presentes na unidade;  

existência de refém com flagrante risco a vida; presença de armas brancas 

e armas de fogo; morte (fato consumado ou possibilidade real); incêndio em 

vários setores da unidade com possibilidade de controle apenas com 

recursos externos; invasão externa tentativa ou resgate; perda de 50% ou 

mais do controle da unidade; crise grave instalada. 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE TENSÃO NAS UNIDADES 

 

 NÍVEL DE TENSÃO ZERO (0): Neste nível de tensão a unidade está tranquila 

operando dentro de sua normalidade; 

 NÍVEL DE TENSÃO UM (01): Neste nível a unidade encontra-se em tensão 

leve, passível de ser resolvida com os recursos da unidade, crise leve, restrita 

apenas a um setor da unidade, protagonizada por um número pequeno de 

socioeducandos, crise não generalizada, com ausência de reféns, armas 

brancas, feridos, etc. (Evento Crítico Simples). 

 NÍVEL DE TENSÃO DOIS (02): Neste nível de tensão a unidade encontra-se 

em evento crítico médio, onde somente os recursos da unidade não são 

suficientes para resolução da crise, tendo que a gestão da unidade solicitar 

apoio do Grupo de Prevenção do GT segurança da Fasepa. (Evento Crítico 

Médio). 

 NÍVEL DE TENSÃO TRÊS (03): Neste nível de tensão a unidade encontra-se 

em crise generalizada, evento crítico complexo, somente as atuações dos 

recursos da Fasepa não são suficientes para resolução da crise, sendo 

necessária uma atuação em conjunto da direção da Fasepa junto aos órgãos de 

defesa. Neste tipo de evento faz-se necessário a presença do CIEPAS na 

unidade. (Evento Crítico Complexo). 
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Uma vez a crise instalada, todas as medidas de segurança interna e externas deverão 

ser tomadas através da ação intersetorial efetivada através da Fasepa, PMPA/CIEPAS. 

 

As unidades socioeducativas devem ter conjuntos de profissionais capacitados 

(coordenação, socioeducadores, gestor, equipe técinica...) para agir nos primeiros 

minutos da crise, identificando o cenário e seus níveis de tensão, já iniciando as 

primeiras medidas do Gerenciamento. 

Nestes primeiros minutos da eclosão da crise todo o cenário deve ser identificado, nos 

quais, número de socioeducandos envolvidos, existência de armas (brancas e/ou de 

fogo), existência de reféns e/ou feridos, local da crise, extensão da crise, incêndios, 

etc. 

A identificação do nível de tensão de crise é de suma importância para a tomada de 

decisão de acionamento de recursos extra unidade (Equipe de Prevenção da Fasepa e 

PMPA/CIEPAS). 

 

USO DA FORÇA DIFERENCIADA DENTRO DO AMBIENTE SOCIOEDUCATIVO 

Conceito de Uso Diferenciado da Força: Seleção apropriada de nível de Uso da Força 

em resposta a uma ameaça real ou potencial visando Limitar os recursos usados a 

meios que possam causar Degradação, Ferimentos ou Mortes. 

No estudo do Uso Diferenciado da Força, a força é dividida em níveis diferentes e de 

forma gradual. O nível de força a ser utilizado é o que se adequar melhor às 

circunstâncias dos riscos encontrados, devendo, o agente responsável pela aplicação 

da lei esgotar todas as formas de diálogos possíveis antes de aplicar um nível de força 

elevado. 

O Uso Diferenciado da Força deverá ser pautado nos seguintes princípios: 

 Princípio da Legalidade: Os agentes responsáveis pela aplicação da lei só 

poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos 

limites da lei;  

 Princípio da Necessidade: Determinado nível de força só poderá ser 

empregado quando níveis menores de intensidade não forem suficientes para 

atingir os objetivos legais pretendidos; 

 Princípio da Conveniência: A força não poderá ser empregada quando, em 

função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os 

objetivos legais pretendidos;  
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 Princípio da Proporcionalidade: O nível da força utilizado deve sempre ser 

compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e 

com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública;  

 Princípio da Moderação: O emprego da força pelos agentes responsáveis pela 

aplicação da lei deve sempre que possível, além de proporcional, ser moderada, 

visando sempre reduzir o emprego da força para um nível menor. 

 

O Uso Diferenciado da Força nas unidades de atendimento socioeducativo só será 

autorizado em casos excepcionais: 

 Quando o recurso a outros métodos de controle se revelar inoperante; 

 Em casos de legítima defesa, de tentativa de fuga/evasão, e de resistência 

física ativa ou passiva a uma ordem baseada na lei ou nos regulamentos da 

unidade; 

 Quando o socioeducando oferecer grave ameaça a sua integridade física e a 

integridade física de terceiros; 

 Quando oferecer risco de depredação ou estiver depredando o patrimônio 

público. 

O Uso Diferenciado da Força dentro das Unidades de Atendimentos Socioeducativo 

deverá ser autorizado preferencialmente pelo Gestor da unidade, depois de esgotado 

todas as possibilidades de mediação de conflito e diálogos, devidamente 

fundamentados nos casos previstos no parágrafo anterior e nos princípios do Uso da 

Força. Portanto, podemos dizer que o Uso Diferenciado da Força é, excepcionalmente, 

o último recurso a ser aplicada, de forma restrita, durante o período estritamente 

necessário e nunca para causar humilhação, degradação e nem por motivos sádicos. 

 

NÍVEIS DA FORÇA QUE PODERÃO SER APLICADAS EM SITUAÇÕES DE CRISE 

PELO SETOR DE SEGURANÇA DA FASEPA: 

 Nível 1 – Presença Física: Somente a presença física do socioeducador da 

Fasepa poderá ser na maioria das vezes, o suficiente cessar um episódio ilícito, 

conter um evento crítico ou ainda prevenir um futuro, bem como evitar ações 

de socioeducandos mal intencionados; 

 Nível 2 – Verbalização: Baseia na ampla variedade de habilidades de 

comunicação por parte do socioeducador da Fasepa, capitalizando a aceitação 

que o público alvo tem da sua autoridade. Neste nível de força, a escolha  
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correta das palavras, bem como a intensidade empregada, traduz com precisão 

a eficácia da intervenção. Para a linguagem utilizada temos que dá uma 

atenção especial, pois o uso de uma linguagem chula, vulgar e ameaçadora não 

desencoraja o causador do episódio ilícito, pelo contrário, só vai elevar mais o 

nível de tensão, demonstrando a falta de profissionalismo por parte do agente 

responsável pela aplicação da lei, indo assim, na contramão do que se busca 

com verbalização que é a redução no Uso da Força e o controle do causador do 

episódio ilícito. Ainda sobre o nível dois, este nível pode e deve ser usado com 

todos os outros níveis de força, buscando sempre diminuir a tensão de todos 

os envolvidos no episódio ilícito/situação de crise. 

 Nível 3 – Controle de Contato ou Mãos Livres: Trata-se do emprego de 

habilidades de contato físico por parte do socioeducador ou agente responsável 

pela aplicação da lei, para atingir o controle da situação. Esse nível se dará 

quando se esgotarem todas as possibilidades de diálogo devido o agravamento 

da(s) atitude(s) do(s) indivíduo(s) conflitante(s), havendo a necessidade de 

dominá-lo fisicamente. Usa-se nesse nível apenas as mãos livres, 

compreendendo-se técnicas de imobilização e condução. Ainda dentro do nível  

 

três, o socioeducador, para conter fisicamente o socioeducando conflitante, 

poderá fazer uso das algemas, devidamente fundamentada de acordo com a 

Súmula Vinculante do STF nº11. 

Mediante todas as ações da segurança socioeducativa, sendo elas preventivas e 

interventivas, é necessário que todos os servidores, principalmente socioeducadores, 

passem por processo de treinamento, qualificação técnica na área segurança e 

formação continuada. A Fasepa deve ter um quadro permanente de servidores 

qualificados que possam atuar na formação continuada dos socioeducadores e 

treinamento para novos servidores. 
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Segurança interna das Unidades de atendimentos Socioeducativo 

A responsabilidade da segurança interna das unidades de atendimentos é de 

responsabilidade da Fasepa através das ações preventivas que devem ser adotadas 

pela interação dos setores de cada unidade e com a parceria entre Ciepas/Fasepa. 

Segurança externa das Unidades de atendimento Socioeducativo 

A responsabilidade pela segurança externa das unidades de atendimento é da Policia 

Militar através do Ciepas com apoio de batalhões da área onde estão localizadas as 

unidades. Ressaltamos que policiamento que pode intervir dentro das unidades de 

atendimento socioeducativo é o CIEPAS (Companhia Especializada de Policiamento 

Assistencial). 

 

Belém, 13 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará-Fasepa 

Núcleo de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


