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RESUMO 
 

O trabalho que será apresentado tem o objetivo de mostrar a utilização dos cães como 
ferramenta de uso progressivo da força nas Instituições de Segurança Pública, sua 
eficácia e segurança face aos outros meios de maior potencial lesivo. Para isto, foi 
necessário discorrer sobre a história e origem dos cães, entender como ocorreu a sua 
domesticação e seus principais usos, por exemplo, como combatentes em guerras ou 
patrulheiros de distúrbios civis nos dias atuais. Como forma de legitimar as ações do 
binômio cão/homem, foi trazida a legislação em vigor que serve como amparo e suporte 
às ações dos agentes de segurança pública. E para que seja entendida a progressão ou 
seleção da força a ser aplicada, foram levantas questões sobre o uso progressivo da força 
X, o uso seletivo ou diferenciado da força e seus níveis e modelos de aplicação. Outro 
aspecto abordado é a extraordinária capacidade olfativa dos cães e a descrição desse 
sentido tão desenvolvido neles. 
 

Palavras-chave: Cães. Força. Legislação. Olfato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this term paper is to show the use of dogs as a force continuum tool by the 
Public Security Institutions and their effectiveness and safety in face of other means of 
major damage potential. In this regard, it was necessary to expound upon the history and 
origin of dogs, understand how their domestication occurred and their main uses, such as 
war combatants or patrol dogs in civil disturbances at present days. In order to legitimate 
the actions of the binomial dog/man, the relevant legislation has been brought up, which 
serves as support and protection of the Public Security agents’ actions. Conductive to the 
comprehension of the progression or selection of the forces to be applied, questions about 
the use of force continuum X, the selective or differentiated use of force and their 
application levels and models have been raised. The extraordinary olfactory capability of 
dogs is another aspect approached including a description of the dogs’ sense of smell. 
 
Key-words: Dog. Force. Legislation, Smell. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente trabalho tem o propósito de analisar a forma de utilização de cães 
pelos agentes de segurança pública na sua atuação. O tema refere-se à utilização 
dos cães como mais uma alternativa ao uso seletivo da força. Desta forma, surge o 
questionamento se esses animais podem ser usados como meio menos letal nas 
ações dos agentes da segurança pública. A questão apresentada possui relevância 
firmada no ponto de que o cão é uma ferramenta cuja aplicação correta é menos 
letal na utilização dos instrumentos da força seletiva e como tal se torna mais eficaz 
para o fim a que se destina, trazendo resultados em menos tempo, com maior 
eficácia e segurança para a população, pautados na legislação e no entendimento 
doutrinário. Sendo assim, se faz necessário entender a origem histórica dos cães 
que hoje se tornaram cães de polícia, a legislação pertinente que resguarda os 
agentes da segurança pública em suas ações, compreender o que é o poder de 
polícia conferido a estes agentes e diferenciar as terminologias do uso seletivo ou 
diferenciado da força X uso progressivo da força. 
 
 
2  METODOLOGIA 
 
 O trabalho é caracterizado pela pesquisa bibliográfica, considerando que a 
sua elaboração foi embasada em livros e legislações. Trata-se de pesquisa 
exploratória, pois o levantamento de informações foi realizado por meio de estudo 
das legislações em vigor e bibliografias pertinentes. A pesquisa bibliográfica deu-se 
por meio de coleta de material já elaborado e publicado sobre o tema do trabalho. A 
busca foi suplementada por pesquisas em artigos e legislações relacionadas à 
utilização de cães e ao uso seletivo da força. A forma de abordagem foi explicativa e 
descritiva. 
 
 

3  ORIGEM HISTÓRICA 
 

 
Com descendência vinda dos lobos, os cães foram a primeira espécie de 

animais a ser domesticada.  
 A origem dos cães se deu no Crescente Fértil onde era praticada a 
agricultura e os primeiros influenciadores dos lobos selvagens foram os caçadores 
nômades. Sendo assim, a origem canina (vide figura 1), relaciona-se com a do lobo 
cinzento (Canis lupus). 
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Figura 1. Origem dos cães. 

 
Fonte: //https://www.superinteressante.com.br/ 

 

Há diversidades muito grandes nas raças caninas que hoje conhecemos. Os 
aspectos distintivos das raças caninas que conhecemos não são apenas resultado 
natural do Canis familiaris mas também são efeitos de uma domesticação muito 
antiga. Isto quer dizer que com o passar dos anos, o homem interveio trabalhando 
para fixar caracteres físicos e psíquicos nos cães que se adequassem aos seus 
próprios interesses. 

Existe uma tese que defende que os cães descendem de uma única espécie 
primitiva. Sendo assim, as mutações morfológicas, a ação de fatores ambientais, 
climáticos e reprodutivos e a própria domesticação são causas de diversificação das 
raças. Outra tese defende que o cão descende de vários progenitores.  
 A domesticação ocorreu de maneira que o homem e o cão se beneficiavam 
mutuamente, pois o cão contribuía com a mão de obra e o homem dava em troca 
alimento e proteção. Hoje ambos têm uma relação de amizade. 
 Após o período da domesticação, os cães continuaram a fazer parte da 
nossa história, sendo utilizados no transporte, guarda, caça, pastoreio, entre outras 
atividades, como as guerras. 
 Os cães foram utilizados nas lutas onde eram escolhidos aqueles de grande 
porte que tinham mordidas intensas e fortes e poderiam ser treinados para o ataque. 
Normalmente a raça que fazia este trabalho era o Molosso. Havia também os cães 
que faziam a guarda dos palácios e combatiam em batalhas no Egito. 
 Na Grécia e em Roma, o Dogo do Tibete (antecessor do Molosso), foi usado 
como combatente e para transportar alimentos e armas. Alguns cães eram 
mensageiros e outros eram usados em espetáculos de circo. Como combatentes, 
eram lançados para morder. 
 Continuando a história sobre a utilização dos cães ao longo dos tempos, 
temos os Filas que trabalhavam como sentinelas, força de choque e executores de 
sentenças e castigos. 
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 No fim do século XIX, os cães começaram a ser usados para procurar feridos 
e para serem mensageiros. O aperfeiçoamento das armas de fogo e das técnicas de 
combate diminuíram o uso dos cães nas guerras. 
 Mas no século XX, a utilização dos cães voltou a ocorrer nas Primeira e 
Segunda Guerras Mundiais (vide figura 2) e na Guerra Civil Espanhola. As raças 
utilizadas nesta época eram: Pastor Alemão, Dobermann, Rottweiler e o Ariedale 
Terrier. Dentre os vários trabalhos que os cães faziam um deles era o de detecção 
de minas terrestres. 
 Por fim, os cães foram empregados em outros eventos como as Guerras do 
Vietnã, Iraque, Afeganistão, entre outras. 
 

Figura 2. Cão na Segunda Guerra Mundial. 

 
Fonte: //https://www.aventurasnahistoria.uol. com.br/ 

 

Atualmente os cães trabalham no combate em distúrbios civis, 
patrulhamento, guarda, faro para detecção de drogas, explosivos e armas, na busca 
de desaparecidos e cadáveres, captura de foragidos e como cães de polícia.  
 Entre as raças que as Instituições de Segurança Pública utilizam está o 
Pastor Alemão que possui qualidades incomparáveis como olfato apurado, 
coragem, agilidade e obediência submissa apesar da agressividade. Podemos 
ilustrar a capacidade do Pastor Alemão através da história do cão Dox que foi o 
mais famoso na Itália por desvendar e encontrar os autores do roubo a uma 
joalheria através de um pequeno botão achado na calçada perto da loja e levou os 
policiais a casa onde os componentes do bando de ladrões estavam. 
  
3.1 Legalidade do uso da força 
 

Entrando na esfera da segurança pública, começaremos a abordagem sobre 
os tipos de uso da força pelos agentes de segurança pública.  
 Para manter a ordem pública, podem os agentes da segurança pública usar 
de medidas coercitivas pois, têm autoridade para isto, no caso de descumprimento 
de leis e normas. Desta forma, temos o Poder de Polícia, que pode ser utilizado com 
limites, ou seja, a força pode ser usada apenas quando for necessário e deve ser 
proporcional à violência que está sendo empregada pelo agressor.  
 De maneira geral, podemos legitimar a força policial com base no artigo 23 
do Código Penal: “Não há crime quando o agente pratica o fato:  
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I - em estado de necessidade; 
II - em legítima defesa; 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.  
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá 
pelo excesso doloso ou culposo.” 

Da mesma forma, o Código Penal conceitua em seus artigos 24 e 25 a 
legítima defesa e o estado de necessidade:   

Artigo 24: “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo 
evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável 
exigir-se.  
§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar 
o perigo.  
§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena 
poderá ser reduzida de um a dois terços.” 
 Artigo 25: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente 
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou 
de outrem. 
Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, 
considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele 
agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. 
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).” 
 O estrito cumprimento do dever legal decorre de determinadas situações em 
que o funcionário público deve violar bens jurídicos do cidadão em prol do dever 
legal. 
 O exercício regular do direito ocorre quando um fato típico se torna lícito. 
Fato típico é um crime praticado por um ato de um indivíduo. 
 O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito são 
causa de exclusão de antijuridicidade que são aquelas que não tratam a prática de 
um ato ilícito como crime. Sendo assim, não haverá crime quando:  

Artigo 42 do Código Penal Militar – “Não há crime quando o agente pratica o 
fato: 
I - em estado de necessidade; 
II - em legítima defesa; 
III - em estrito cumprimento do dever legal; 
IV - em exercício regular de direito.” 
 O Código de Processo Penal prevê em seus artigos 284, 292 e 293 que: a 
força pode ser utilizada em caso de resistência ou tentativa de fuga do preso; 
durante o cumprimento do mandado em residência; e, resistência à prisão seja em 
flagrante ou a determinada por autoridade competente. 
 Artigo 284: “Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no 
caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.” 

 Art. 292: “Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em 
flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que 
o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer 
a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. 

Art. 293: “Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu 
entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à 
vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor 
convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as 
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portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não 
for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo 
que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.” 

Parágrafo único.  “O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua 
casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como 
for de direito”. 

Existem, também, documentos internacionais  que limitam o uso da força, 
porém de caráter apenas consultivo, pois não há legislação vinculante. São eles: 
Código de Conduta para Encarregados da Aplicação da Lei (adotado pela 
Organização das Nações Unidas – ONU -, em 1979 através da Resolução 34/169); 
Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de fogo (ONU, 1990). 

 O Código de Conduta para Encarregados da Aplicação da Lei prevê o 
seguinte: 
  Artigo 1°: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem sempre 
cumprir o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as 
pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de 
responsabilidade que a sua profissão requer.” 
 O artigo 1° diz que todos os agentes responsáveis pela aplicação da lei 
devem cumpri-la. 
 Artigo 2°: “No cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os 
direitos humanos de todas as pessoas.” 
 Já o artigo 2° prioriza a proteção aos direitos hmanos. 
 Artigo 3°: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem 
empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o 
cumprimento do seu dever.” 
 Este artigo refere-se à aplicação da lei apenas quando estritamente 
necessário e de forma proporcional. 
 Artigo 4°: “Os assuntos de natureza confidencial em poder dos funcionários 
responsáveis pela aplicação da lei devem ser mantidos confidenciais, a não ser que 
o cumprimento do dever ou necessidade de justiça estritamente exijam outro 
comportamento.” 
 Aqui é tratada a sigilosidade de assuntos confidenciais. 
 Artigo 5°: “Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, 
instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outro tratamento ou pena 
cruel, desumano ou degradante, nem nenhum destes funcionários pode invocar 
ordens superiores ou circunstâncias excepcionais, tais como o estado de guerra ou 
uma ameaça de guerra, ameaça à segurança nacional, instabilidade política interna 
ou qualquer outra emergência pública, como justificativa para torturas ou outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.” 
 O artigo 5° diz que nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei 
pode coagir, infligir fisicamente castigos ou instigar uma pessoa ou terceiros a fim 
de obter informações. 
 Artigo 6°: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem garantir 
a proteção da saúde de todas as pessoas sob sua guarda e, em especial, devem 
adotar medidas imediatas para assegurar-lhes cuidados médicos, sempre que 
necessário”. 
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 Neste caso, os agentes devem garantir a saúde das pessoas. 
 Artigo 7°: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem 
cometer quaisquer atos de corrupção. Também devem opor-se vigorosamente e 
combater todos estes atos”. 
 O artigo 7° trata da corrupção por parte dos agentes, que não deve existir 
assim como os eles devem se opor contra a corrupção. 
 Artigo 8°: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem 
respeitar a lei e este Código. Devem, também, na medida das suas possibilidades, 
evitar e opor-se com rigor a quaisquer violações da lei e deste Código”. 
 Por fim, o artigo 8° determina que este código deve ser observado e 
respeitado. E, caso haja violação, esta deverá ser recharçada pelo agente. 
 Os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo preceituam: 

1. O uso da força e das armas de fogo devem ser regidos por normas. 
2. Outras ferramentas devem existir para que os agentes da lei utilizem o uso 

diferenciado da força. 
3. Deve haver controle quanto às armas não letais. 
4. Os agentes que aplicam a lei deverão empregar meios não-violentos antes 

de usar o uso diferenciado da força e armas de fogo. 
5. Caso seja inevitável o uso diferenciado da força e das armas de fogo, deverá 

o agente: agir de forma moderada e proporcional; minimizar danos e 
ferimentos; garantir assistência médica à pessoa ferida; e assegurar que as 
pessoas de cunho íntimo do indivíduo ferido sejam avisadas sobre o fato. 

6. Havendo ferimento ou morte os agentes deverão comunicar aos seus 
superiores. 

7. Garantia pelo Governo que o abuso de autoridade e da força, sejam punidos 
na esfera criminal. 

8. Não haverá justificativa para não cumprir os princípios acima.  
 Do item 9 a 11 são dadas diretrizes sobre o uso das armas de fogo; entre os 
itens 12 a 14 é descrito o policiamento de reuniões ilegais; do 15 ao 17, refere-se ao 
policiamento de indivíduos sob custódia ou detenção; do 18 a 21, descreve-se a 
habilitação, formação e orientação para que o agente utilize arma de fogo; e, por 
fim, do item 22 a 26 temos os procedimentos de comunicação e revisão. 

O SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública – é um órgão 
público superior de nível federal, vinculado ao Ministério da Justiça, responsável 
pela política de segurança pública no país, define força “como toda intervenção 
compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua 
capacidade de autodecisão”. 
 Além de possuir meios materiais para operar, os agentes da segurança 
pública devem ter conhecimento sobre a legislação, para que possam dar uma 
resposta rápida e segura à população. 
 Nem sempre o agente conseguirá aplicar a lei por meio da comunicação 
verbal apenas. Sendo assim, será necessário usar a força, apenas quando 
necessário e de maneira proporcional. 
 Como base, o uso da força possui os seguintes princípios (vide figura 3): 
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Figura 3. Quadro sobre os princípios do uso da força. 

 
Fonte: https://www.slideshare.net/ 

 

Legalidade: as ações policiais devem estar resguardadas através do 
conhecimento legal e técnico do agente. 
 Necessidade: o objetivo deverá ser claro para identificar a necessidade da 
ação. 
 Proporcionalidade: a força legal deve ser proporcional à injusta agressão 
para que não seja considerada como abuso de autoridade. 
 Conveniência: o agente deverá avaliar se a sua ação coloca terceiros em 
risco. 
 O uso progressivo da força determina, regula e disciplina o dever legal do uso 
da força atribuído ao Estado por meio da força policial, conforme conceitua o 
SENASP (2006). 
 O agente deverá selecionar qual nível de força deverá usar diante de 
diversos tipos de situação, podendo chegar à necessidade de utilizar a força letal. 
 Existem protocolos dos níveis da força onde o agente atuará conforme a 
reação do indivíduo suspeito ou infrator. 
 No Brasil, o modelo utilizado com mais frequência é o FLETC adaptado, que 
consiste numa pirâmide de uso crescente da força. O Federal Law Enforcement 
Training Center – Centro de Treinamento da Polícia Federal - em Illinois/EUA, 
desenvolveu o modelo FLETC. Este modelo considera a seleção adequada de 
opções de força pelo agente a de responder ao nível de submissão do indivíduo a 
ser controlado. É composto por painéis onde em um deles é indicada a percepção 
do agente em relação à atitude do suspeito; em outro, a percepção do risco para o 
agente; e, o terceiro painel mostra as reações em relação aos painéis anteriores. As 
setas têm como objetivo descrever o processo de avaliação e seleção dos agentes 
da segurança pública durante o conflito. As cores do modelo têm muita importância, 
pois: a cor azul representa o fundamento do processo perceptivo; a verde, refere-se 
à percepção tática; a amarela, representa o aumento do estado de alerta à 
percepção da ameaça e ao perigo detectado; a laranja, representa a percepção do 
perigo pelo agente; e, a cor vermelha, refere-se à maior percepção de risco para o 
agente, devendo este avaliar o risco de morte, podendo usar da força letal neste 
caso (vide figura 4). 
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Figura 4. Modelo de uso progressivo da força. 

 
Fonte: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/ 

 

O Ministério da Justiça determina que três modelos podem ser utilizados pela 
polícia brasileira: FLETC, GILLESPIE ou CANADENSE. 

O modelo canadense (vide figura 5)  foi desenvolvido por Gillespie e consiste em 
um gráfico circular que tem cinco níveis de uso da força, composto por um esquema 
de cores parecido com o FLETC. Esse modelo é nacional mas serve de base para o 
desenvolvimento dos próprios modelos de uso da força dos Departamentos de 
Polícia federal  e regional do Canadá. As formas de treinamento e atuação assim 
como o tipo de equipamento empregado são diferentes do modelo anterior. 
 

 

 

Figura 5. Modelo Gillespie do uso da força. 

 
Fonte: http//:www.pepcex.com.br/curso/ 

 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública simplifica os níveis da força 
definindo-as da maneira que o agressor se comporta e sua intensidade: 

1. Presença física: neste caso não há necessidade de força por parte do 
agente. 
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2. Verbalização: ocorre quando o agente se comunica com o agressor quando 
este se mostra cooperativo. 

3. Controles de contato: acontece quando o agressor não obedece às ordens do 
agente que deverá utilizar-se de técnicas de condução e imobilização. 

4. Controle físico: neste caso pode ocorrer a fuga do indivíduo, então o agente 
poderá contê-lo utilizando-se da força através de agentes quìmicos e/ou uso 
de cães. 

5. Táticas defensivasnão letais: ocorre quando o agressor oferece resistência e 
reage contra o agente de maneira verbal e física. Neste caso gases, 
forçamento de articulações e uso de equipamentos de impacto são utilizados. 

6. Força letal: é usada quando há risco para o agente ou para terceiros. É o 
último recurso a ser utilizado na escala de progressão da força. 

Interessante saber a diferença entre o uso progressivo da força x uso seletivo ou 
diferenciado da força:  

O uso do termo “progressivo” faz com que tenhamos um entendimento errôneo 
sobre o que realmente ele é dando a entender que o uso é feito de forma 
escalonada obrigatoriamente. Desta maneira, considera-se que o termo “seletivo” 
seja melhor empregado em razão do agente utilizar de forma direta o melhor meio 
que entender necessário para reagir ao indivíduo suspeito ou agressor.  

Dentre os meios de armamentos de menor potencial lesivos como a taser, spray 
de pimenta, armas com munição de borracha, temos os cães como ferramenta a ser 
usada no uso seletivo da força. Os cães podem ser usados em diversas ocasiões 
como:  

Distúrbio civis: os animais podem ser utilizados para a dispersão de 
manifestantes, bloqueio de determinadas vias e ocupação de pontos diversos. 

Manifestações populares: os cães devem ser usados em número que não seja 
excessivo e só serão usados se todas as outras formas de resolver o conflito não 
tiverem sucesso.  

Podemos ilustrar o uso de cães para conter pessoas com a matéria veiculada 
em 03/01/2022, pelo Correio Braziliense que traz informações sobre uma 
manifestação ocorrida na Holanda, iniciada por pessoas que não eram favoráveis à 
vacina contra o COVID 19 e não aceitavam as medidas sanitárias sanitárias 
impostas pelo governo daquele país. Após a manifestação sair do controle, cães da 
polícia de Amsterdam tiveram que ser utilizados  para fazer a conteção dos 
manifestantes (vide figura 6). 
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Figura 6. Contenção feita pelo cão da polícia holandesa. 

 
Fonte://https://www.correiobraziliense.com.br/ 

 

Os cães também podem ser utilizados nas rebeliões em presídios, 
patrulhamento ostensivo, operações de captura, entre outros que necessitem que a 
atuação do suspeito ou do agressor seja interrompida e não provoquem risco à vida 
do agente nem de terceiros. 

O cão é utilizado junto ao homem formando o que chamamos de binômio 
homem/cão, pela composição visual e postural de ambos no caso do suspeito agir 
de forma cooperativa. Se o suspeito for resistente passivo, o cão se manterá ao lado 
do seu condutor auxiliando a sua segurança. Já para o suspeito resistente ativo o 
cão vai agir de maneira proporcional ao risco enfrentado. 

Para realizarem o trabalho descrito, os cães precisam passar por treinamentos 
específicos e deles participam médicos veterinários, adestradores e cinotécnicos 
que nortearão a capacitação dos animais que enfrentarão os combates já elencados 
em seu dia a dia. 

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o cão de polícia 
deve ser adestrado para: 
- Atacar e/ou morder somente mediante comando ou em defesa própria e na de seu 
condutor; 
- Dar sinais quando sentir necessidades fisiológicas; 
- Atender prontamente a qualquer comando do seu condutor;  
- Permanecer quieto e vigilante durante a busca; 
- Agir prontamente em caso de agressão ao agente durante a busca pessoal;  
- Prender e imobilizar uma pessoa determinada, não se intimidando perante armas 
ou estampidos; 
- Permanecer em postura esbelta durante o serviço;  
- Transpor com facilidade obstáculos diversos; e, 
- Familiarizar-se com movimentos de pessoas, veículos  outros animais. 

Vale destacar que somente o agente de segurança pública cinotécnico pode 
conduzir um cão adestrado, pois ao contrário, corre-se o risco de acabar com todo 
aparato operacional. 

Em uma operação, caso não haja impacto psicológico ao agressor, o 
condutor do cão deverá comandar o animal para que ele entre em estado de alerta. 
Neste momento, o cão latirá, mantendo o foco no agressor. Se mesmo assim, ele 
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não se render, restará ao agente mandar que o cão morda o agressor a fim de 
imobilizá-lo. 

Importante frisar que um cão treinado corretamente não causará danos letais, 
pois seu condutor é quem comandará o momento correto para que ele largue o 
agressor. 
  
 
3.2 Olfato dos cães 
 

Devemos entender que o cão que trabalha com captura é preparado pelo seu 
alto instinto de caça. Sua atividade desenvolve-se através do seu apurado olfato 
onde ele fareja partículas de odor pela trilha em que o procurado passou. 
 Vale ressaltar alguns aspectos sobre esta importante função desenvolvida 
nos cães que é o olfato. 
  Os cachorros são dotados de uma combinação única de aptidões olfativas. 
O cheiro detectado por um cão se dá em concentrações de uma parte por trilhão. A 
sensibilidade do nariz do cão se dá pelo fato que a superfície que captura moléculas 
de odor e depois as analisa é muito extensa.  

O cão conhece o mundo assim que nasce através do olfato. Ele possui cerca 
de 220 milhões de receptores olfativos, sendo este número variável entre as raças. 
Podemos citar por exemplo o Pastor Alemão que possui uma área de superfície que 
captura moléculas de odor trinta vezes maior que a nossa. A parte do cérebro do 
cão que analisa cheiros – córtex olfativo – é quase quarenta vezes maior que a 
nossa. 
 O nariz do cão é composto por duas narinas, pela cavidade nasal onde se 
situam as células olfativas, cavidade vomeronasal que é um par de sacos alongados 
que se conectam com a boca e nariz capaz de identificar hormônios e, é 
normalmente frio e úmido, o que facilita a captação de odores. O olfato estabelece 
uma complexa rede de comunicação para o cão, já que dependem dele para 
calcular distância entre objetos, móveis ou espaços, se há aproximação de predador 
ou de seu dono, de decifrar mensagens deixadas por outros animais, de saber o 
sentido do cheiro utilizando apenas uma narina, identificam com exatidão o local por 
onde passaram, sabendo assim retornar para eles (vide figura 7). 
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Figura 7. Sitema olfativo de um cão. 

 
Fonte: https://super.abril.com.br/ 

 

 Importante conhecermos a matéria redigida pelo ABC em 29/11/2017, que 
traz uma importante função dos cães farejadores que é a de detectar drogas e 
descreve a apreensão recorde de 11,8 toneladas feita nas zonas norte e sul do Rio 
de Janeiro pelo Batalhão de Ações com Cães – BAC (Vide figura 8), durante aquele 
ano. O comandante à época, Rubens Castro Peixoto, avaliou este recorde como 
sendo consequência, entre outras, da preparação dos cães para atuar nas 
operações. Naquele ano, o BAC contava com 228 policiais militares e 79 cães das 
raças: pastor alemão, pastor holadês, pastor belga malinois, rottweiler e labrador. 
Citou ainda que os cães acompanham a escala de serviço dos policiais e a 
preparação deles é feita pelo adestramento, treino físico, memorização e busca por 
odores. Os animas além de serem utilizados para farejar armas, drogas e 
explosivos, também têm preparo para localizar e resgatar pessoas perdidas, para 
efetuar a tomada de reféns, capturar bandidos escondidos, buscar pessoas 
soterradas, procurar por ossadas e restos mortais humanos e policiamento de jogos. 
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Figura 8. Drogas encontradas pelo farejo do cão. 

 
Fonte: https://www.abcdoabc.com.br/ 

 

3.3 Uso de cães como instrumento de menor potencial ofensivo 
 
Podemos caracterizar legalmente a utlização de cães na Lei 13.060 de 22 de 

dezembro de 2014 que dispõe: 
Art. 2º -“ Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos 

instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em 
risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos 
seguintes princípios: 

I - legalidade; 

II - necessidade; 

III - razoabilidade e proporcionalidade”. 

Art. 4º- “Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos de menor 
potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa 
probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou 
incapacitar temporariamente pessoas.” 

O artigo 4° trata como instrumento de menor potencial ofensivo as ações com 
pouca possibilidade de acarretar lesões permanentes, reprimir, enfraquecer ou 
incapacitar provisoriamente as pessoas. A utilização destes meios deve ser feita 
apenas por agentes da segurança pública e têm como fundamento os princípios da 
legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o 
disposto no artigo 2°. 

Desta forma, podemos entender que o cão é uma ferramenta de menor potencial 
ofensivo e sendo assim é usada como seleção da força a ser aplicada. 

O uso de cães de forma adequada faz 
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com que os agentes economizem com seus efetivos, aumentem a segurança do 
agente e tenham maior êxito na missão a ser cumprida. 
 Um dos maiores efeitos da atuação com cães é o psicológico. Quanto a este 
podemos considerar que o porte físico e o poder que o cão tem para intimidar o 
definem. Neste perfil se enquadram os cães de patrulha e os de distúrbios civis. 
 Desta maneira os cães são um importante reforço na atuação com os mais 
diversos agentes da segurança pública.  
 As Instituições de Segurança Pública devem ter regras específicas para o 
funcionamento dos seus canis, capacitação para os condutores dos cães e um 
padrão de escolha do cão mais adequado à atividade fim. 
 Vale ressaltar o que determina a Portaria Interministerial n° 4.226 de 31 de 
dezembro de 2010, anexo I, diretriz 17: 
 “Nenhum agente de segurança pública deverá portar armas de fogo ou 
instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja devidamente 
habilitado e sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial 
ofensivo for introduzido na instituição deverá ser estabelecido um módulo de 
treinamento específico com vistas à habilitação do agente”. 
 Um cão treinado para guarda e proteção, obedecerá ao seu condutor, através 
de comandos, para morder e conter o agressor após passar, sem sucesso, pela 
fase de impacto psicológico. Esta situação mostra a utilização do cão como uso 
progressivo da força, já que sua mordida treinada para conter o agressor não é letal. 
 Sendo assim, podemos destacar o que encontramos sobre o uso progressivo 
da força no Curso de Extensão em Equipamentos Não Letais da Polícia Federal: 
 Uso progressivo da força: “consiste na seleção adequada de opções de força 
pelo vigilante em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a 
ser controlado. Na prática será o escalonamento dos níveis da força conforme o 
grau de resistência ou reação do oponente”. 
 

 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, concluímos que os cães podem ser utlizados como uso 
seletivo da força pelas Instituições de Segurança Pública, com base legal para tal, 
conforme os dispositivos elencados e princípios básicos sobre o uso da força. 

 Os caracteres físicos e psíquicos que foram formados ao longo dos anos 
evidenciam a evoluçao dos cães que hoje são inseridos no contexto da segurança 
pública. 

 Além disso, a origem histórica e sua utilização ao longo do tempo pelo 
homem deixam claro, que o uso dos cães em diversos tipos de situações, desde os 
tempos romanos até os dias atuais, foi sendo aperfeiçoado pelo adestramento e 
treinamento, haja visto seu uso atual em diversos niveis e situações como cães 
patrulheiros e/ou farejadores.   

Passando pelos níveis de seleção do uso da força, percebemos que a 
utilização dos cães é perfeitamente colocada quando nivelada pelo SENASP no 
ponto de controle físico, que ocorre depois das tentativas do agente se utilizar da 
presença física, verbalizar e de haver controles de contato com o agressor. 

Desta maneira, utilizando-se do seu poder de polícia e atuando no estrito 
cumprimento do dever legal, poderá o agente de segurança fazer uso de cães 
selecionados e devidamente treinados em suas ações, sendo resguardado pelo 
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instituto da legítima defesa, já que a autilização do animal para conter quem 
desobedece suas ordens, constitui-se em excludente de ilicitude. 

Concluimos que a utilização de cães pelas Polícias Civil, Militar, Federal, 
Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Guardas Civis Municipais é de suma 
importância para que toda a sociedade seja protegida e a criminalidade diminua. 
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