O PRINCÍPIO DO USO GRADUAL
E PROPORCIONAL DA FORÇA
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OS AGENTES DA LEI DEVEM UTILIZAR O MÍNIMO DE FORÇA
NECESSÁRIA PARA CONTROLAR UMA SITUAÇÃO.

FORÇA LETAL

1

PRESENÇA OSTENSIVA

Muitas vezes a simples presença ostensiva da Polícia com
seus carros, uniforme e armas é o suficiente. Se não for,
deve-se tentar, proporcionalmente, utilizar a negociação,
avisos, agentes irritantes, explosões, munições de impacto
controlado e choques elétricos e, na pior das hipóteses,
quando tudo falhar e a situação for grave o suficiente, como,
por exemplo, a ameaça à vida de terceiros, força letal, que é
o último etapa deste Princípio.
Não é necessário passar sempre por todos os etapas;
deve-se lembrar que o mais correto é usar a força
mínima necessária para lidar com a situação que se está
enfrentando.
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COMANDO VERBAL,
NEGOCIAÇÃO, ADVERTÊNCIA
DISPOSITIVOS SONOROS HP
3076, HP 3050, HP MICRO
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Dispositivos de comunicação para longas
distâncias. Através da sua aplicação,
mantém-se um perímetro de segurança
entre o usuário e o suspeito, até que se
determine o verdadeiro potencial de risco
do agressor. Os dispositivos encaixam-se
como uma ferramenta fundamental no
emprego do uso gradual da força.
Bastante aplicada nas áreas militar, civil e
em segurança comercial e pública.

NONONON

LANÇADORES MUNIÇÃO
NÃO LETAL AM 640 / 637

Para contenção de infratores da lei
preservando a integridade física do Agente
da Lei e garantindo eficácia na manutenção
da ordem.

DISPOSITIVOS
ELÉTRICOS SPARK

Oferecem aos Agentes da Lei dispositivos
com alta tecnologia, nas ações de policiamento ostensivo, no combate à criminalidade e nas operações de controle de distúrbios.

MUNIÇÕES IMPACTO
CONTROLADO
AM 403-P, AM 403-PSR,
AM-470, FN 303

Último etapa da não letalidade. Nesse nível,
faz-se necessário uso de munições especiais com precisão de longa, média e curta
distâncias. Garantem segurança e efetividade em ações mais violentas onde a
presença dos agentes da lei se faz
necessária.
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LUZ E SOM

GRANADAS EFEITO MORAL
GA-100, GB-707, GL-304,
GL-305

Fabricadas com corpo de borracha
macia evitando ferimentos de civis
próximos ás áreas de conflito. Tem como
objetivo provocar atordoamento por meio
de som, luz e deslocamento, dispersando multidões, garantindo a paz.

3

AGENTES IRRITANTES

SPRAYS PIMENTA/ OC:

Para uso no controle de distúrbios, garantem
eficiência na incapacitação, através da ação de
agentes químicos.

GRANADAS LACRIMOGÊNEAS
GL-311, GL-300/T, GL-311

Produzem densa fumaça, com agentes lacrimogêneos, garantindo eficácia na ação dos agentes da
lei em ações de dispersão de multidões, quando a
ordem precisa ser restaurada.

Rua do Carmo, 7 • Grupo 1901
Centro • Rio de Janeiro • RJ
CEP: 20.011-020
Tel./Fax: ++ 5521 3974-3355

www.condornaoletal.com.br

DA

FORÇA

