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Inúmeras pesquisas e vistorias feitas por órgãos de defesa de direitos humanos nos estabelecimentos
prisionais do Brasil revelam um quadro aviltante da condição humana a que são submetidos os
encarcerados.

Permanência na prisão além do tempo da condenação,  ou no regime mais  severo quando há a
possibilidade de progressão. Violência oficial crônica exercida contra o preso, inclusive tortura,
desde o momento em que é detido.  Submissão a degradantes condições  de vida nos presídios,
cadeias  e  delegacias  por  ausência  de  condições  mínimas  de  acomodações.  Superlotação,  sendo
obrigados a dormir no chão, às vezes no banheiro próximo ao buraco de esgoto, ou amarrados às
grades das celas, em estabelecimentos deteriorados. Ausência de assistência à saúde, permitindo
que doenças como tuberculose e AIDS sejam epidêmicas. Não cumprimento da regra mínima que
recomenda  o  limite  de  500  presos  por  estabelecimento.  Falta  de  ambientes  diferenciados  que
propiciem a separação de acordo com o crime cometido, a pena aplicada, a periculosidade, o sexo e
a idade dos apenados. A proteção da dignidade do recluso é preocupação cada vez mais intensa das
instituições de proteção e defesa dos direitos humanos.  É uma tônica dos estados democráticos
modernos implementar a realização dos direitos e garantias dessas pessoas.

A legislação  brasileira  e  internacional  a  que  o  Brasil  aderiu  dispõem com suficiência  sobre  o
assunto. No entanto, a realidade não tem mudado significativamente.

Pode  aferir-se  a  gravidade  da  questão,  no  Brasil,  pela  localização  das  normas  no  corpo  da
Constituição de 1988, e pelo elevado número de regras destinadas a inibir excessos decorrentes de
ações e omissões dos agentes públicos.

No primeiro artigo constitucional, dentre os princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana
é tratada como um dos fundamentos da República (art. 1o, III). Em seguida, dentre os princípios
que regem as relações internacionais do País está a prevalência dos direitos humanos (art. 40, II).

Os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana (art. 5° ) contêm determinações dirigidas ao
Estado no sentido de garantirlhes proteção.

A Lei de Execução Penal (7.210/84) enumera direitos e garantias do preso, e os benefícios que lhe
são inerentes, especialmente no artigo 41.

No  âmbito  internacional,  o  Brasil  firmou  compromissos  para  reconhecer  a  necessidade  de
salvaguardar  os  direitos  das  pessoas  submetidas  a  qualquer  forma  de  detenção ou prisão  e  de
consolidar as disposições do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP).

O objetivo de todas  estas normas  é não só salvaguardar  os  direitos humanos,  mas assegurar o
sucesso da reforma e reabilitação do condenado pela prática de crimes. Estes objetivos pressupõem
bom nível  de qualidade do sistema penitenciário:  infra-estrutura adequada e pessoal  qualificado
para a tarefa. No Brasil, há importante papel destinado ao Ministério Público no que se refere às
pessoas  condenadas e  cumprindo  pena  (restritiva  de  liberdade,  restritiva  de  direitos  ou mesmo
multa), quer zelando para que os direitos dos condenados não sejam restringidos além do permitido



pela  lei  e  pela  sentença  condenatória,  quer  assegurando  que  a  impunidade  não  prospere,
fiscalizando o efetivo cumprimento da pena fixada.

Para atuar contra o desrespeito, por parte do Estado brasileiro, aos direitos daqueles que estejam
privados da liberdade por alguma forma de detenção ou prisão, sejam esses direitos decorrentes de
lei interna ou de norma internacional, formalmente incorporada ou não ao ordenamento jurídico
brasileiro há, no caso da atuação específica do Ministério Público Federal, o Grupo de Trabalho
sobre Sistema Penitenciário da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

Voltado para a análise da situação prisional, visa garantir o cumprimento da Lei de Execução Penal
e da legislação internacional, bem como assegurar que os investimentos federais feitos nos diversos
sistemas  prisionais  estaduais  possuam contrapartida  de  programas  que  assegurem o mínimo  de
dignidade  no tratamento  prisional  previsto  na  lei  e  em tratados internacionais,  a  começar  pelo
direito ao trabalho e o direito a cumprimento de pena no regime legal. Veja-se como exemplo o
Estado de São Paulo o qual, detendo 42% da população prisional do país, não possui nenhuma Casa
do Albergado, impossibilitando o cumprimento de pena em regime aberto. É objetivo do grupo
buscar, pela via extrajudicial e judicial, a garantia do direito do recluso, seja ele condenado ou não.
Para isso, estão sendo conduzidas ações em quatro vertentes. Uma: investigar a questão do ponto do
vista dos recursos destinados para o sistema prisional e a sua gestão - se há suficiência, desvio ou
superfaturamento;  motivar  o TCU, se o  caso,  a promover  auditoria  no Fundo Gestor  do Plano
Nacional de Segurança Pública. Duas: implementar atuações e medidas para se fazerem respeitar os
direitos garantidos na legislação interna tais como a Constituição Federal e dos Estados, Lei de
Execução Penal e Recomendações do CONASP (Conselho Nacional de Segurança Pública) e do
CNPCP  (Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária);  bem  como  do  regramento
internacional oriundos da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados
Americanos (OEA) para tratamento e proteção dos presos relativos à segurança, higiene, saúde,
garantia dos direitos fundamentais, contra a tortura, todas as formas de discriminação e intolerância,
direito  humano  à  alimentação,  regras  relativas  ao  trabalho  do  preso,  identificação  de  políticas
criminais adequadas ou inadequação das políticas criminais, verificação do cumprimento das penas
e  seus  incidentes,  aplicação das  regras  de  saúde,  consolidação dos  Conselhos  da  Comunidade,
assistência  aos  detentos.  Três:  capacitar-se  e  multiplicar  o  conhecimento  do tema  por  parte  de
outros membros do Ministério Público e da sociedade organizada na questão prisional.  Quatro:
implantar banco de dados para auxiliar no acompanhamento, controle, fiscalização e intervenção
nas políticas públicas relativas ao sistema prisional.



PORTARIA PFDC Nº 04, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO do Ministério Público Federal,
nos termos do Art. 5º, letra h e inciso II, letra e da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993
e,

CONSIDERANDO a necessidade de dar seqüência ao Plano de Ação definido no VIII Encontro
Nacional dos Procuradores da Cidadania, que definiu a necessidade de constituição de grupo de
trabalho composto de Procuradores do Cidadão para cuidar da situação do tema no Brasil;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, está representado no Conselho Gestor Nacional de Segurança Pública e no
Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Portarias MJ nºs 547 e 14,
datadas de 04 de julho de 2000 e 08 de janeiro de 2001, respectivamente), bem como no Comitê de
Acompanhamento  e  Integração de  Programas  Sociais  do Plano Nacional  de  Segurança  Pública
(Portaria nº 21 - CH/GSIPR, datada de 04 de setembro de 2001);

CONSIDERANDO a necessidade de buscar soluções para promover, sob a ótica da cidadania, a
melhoria do sistema prisional de modo que haja sua adequação aos princípios da Lei de Execuções
Penais;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parcerias internas e externas com entidades da
sociedade civil visando colher subsídios para atuação:

CONSIDERANDO a necessidade  de  estudar  a  viabilidade  de  propostas  e  acompanhamento  de
políticas e resultados para a segurança pública;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  definir  estratégias  de  atuação  a  ser  iniciada  junto  aos
Conselhos Penitenciários Estaduais onde o Ministério Público Federal tem assento;

CONSIDERANDO a necessidade de definir  as  atribuições  dos membros  do Ministério Público
Federal na implementação das medidas suscetíveis de adoção;

CONSIDERANDO a necessidade de definir plano de trabalho.

RESOLVE instituir junto a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, sob a coordenação de sua
titular,  GRUPO  TEMÁTICO  DE  TRABALHO  SOBRE  OS  SISTEMA  PRISIONAL  E  DE
SEGURANÇA  PÚBLICA,  SOB  A  ÓTICA  DA  CIDADANIA,  integrado  pelos  Membros  do
Ministério Público Federal, a seguir relacionados, secretariado pelo primeiro, para definir planos de
atuação que indiquem parâmetros e metas dos Procuradores da Cidadania em todo o país: José
Elaeres Marques Teixeira - DF, Adriana Costa Brockes - DF, Eliana Péres Torelly de Carvalho -
DF, José Cardoso Lopes - DF, Adailton Ramos do Nascimento - MG, José Jairo Gomes -MG, Ageu
Florêncio da Cunha - AM, Cláudio Alberto Gusmão Cunha - BA, Tranvanvan da Silva Feitosa - PI,
Vinicius Fernandes Alves Fermino - MG, Monica Campos de Ré - RJ e Priscila Costa Schreiner -
SP.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
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MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O SISTEMA 
PRISIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA SOB A ÓTICA DA CIDADA NIA  

Local, data e horário  

Vinte e dois de maio de 2003, na sede da Procuradoria Geral da República, na sala 116, Bloco 
B, Ed. Sede da PGR, às 14h. 

Participantes 

Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão-Adjunta, Dr. 
Franklin Rodrigues da Costa (DF), Dr. André Stefani Bertuol (PRMSantos/SP), Dra. Áurea 
Maria Etelvina Pierre (PRR-1ªRegião/DF), Dr. Bruno Freire Carvalho Calabrich (ES), Dr. 
José Cardoso Lopes (AP), Dr. Lauro Pinto Cardoso Neto (ES), Dr. Marcus Vinícius de Aguiar 
Macedo (AC), Dra. Nilce Cunha Rodrigues (CE), Dra. Silvana Batini César (RJ), Dr. Vinícius 
Fernando Alves Fermino (DF), Dra. Zani Cajueiro Tobias de Souza (MG), Dr. Roberto 
Moreira de Almeira (PB), Dr. Sidney Pessoa Madruga ( BA), Dr. Luciano Mariz Maia (PRR-
1/DF) e Dra. Marina Quezado Grosner, da Pastoral Carcerária. 

 
Síntese do conteúdo da reunião 

1. A grave situação do Presídio Urso Branco em Rondônia e a inspeção realizada pela 
Comissão do CDDPH no local, ensejando denúncia à Côrte Interamericana. Deliberou-se 
contatar o Procurador da República, membro do Conselho Penitenciário naquele Estado para, 
em conjunto com a Promotoria de Execuções Penais do Ministério Público Estadual, verificar 
as providências e efetuar um trabalho visando a solução dos problemas e apuração de 
responsabilidades do ponto de vista da proteção dos Direitos Humanos. 

2. Competência para o acompanhamento da execução das penas do preso federal. Situação 
jur ídica do preso federal nas penitenciárias estaduais, quanto ao monitoramento e 
acompanhamento de sua pena. O Procurador da República André Bertuol relatou caso de 
descumprimento, por parte da direção de presídio em Santos, que recusou-se a atender ordem 
de soltura de um preso, expedida pelo juiz federal, sob a alegação da necessidade de visto do 
corregedor da Justiça do Estado.  

3. Dr. Vinícius comenta que no Acre o Presídio Federal está pronto e até agora não se decidiu 
quem vai fazer a guarda e administrá-lo.  

4. Debatendo-se sobre quando se configuraria a situação do preso ser federal, Dra. Zani 
argumentou serem “presos federais aqueles denunciados pelo MPF. Preso federal para o 
governo hoje, é o de alta periculosidade. A criação dos presídios federais não resultará, 
necessariamente, no acompanhamento dos presos condenados pela Justiça Federal. A maioria 
dos presos federais são presos de pequena periculosidade”, finaliza. 

5. Dra. Raquel salientou que o acompanhamento do preso decorrente de ordem da Justiça 
Federal deve ser feita pelo Ministério Público Federal desde o início da persecução criminal até 
o cumprimento da pena, tornando a responsabilidade federal mais clara para a comunidade. 
Sugeriu a realização de um Seminário para tratar da matéria.  

6. Abordou-se a necessidade de se discutir com a Secretaria de Segurança Pública a questão do 
acompanhamento dos juizes federais e Ministério Público Federal da execução da pena. Citou-
se a condição do preso Fernandinho Beira Mar que não se sabe se é preso estadual ou federal.  
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7 . Dra. Zani relata experiência de Minas Gerais e a elaboração do Plano Nacional de 
Segurança Pública sem a participação do Ministério Público Federal. “O MPF tem que 
integrá-lo de forma efetiva. Temos que ser os interlocutores. A circunstância de existirem 
apenas presídios estaduais leva a isto”, finaliza. 

8. Dr. Franklin sugere a realização de uma reunião com o Secretário Nacional de Segurança 
Pública com questionamentos a respeito dos presídios federais.  

9. Dr. Roberto Moreira comenta: “O Sistema Prisional Brasileiro é estadualizado. A 
competência para analisar incumbe a Vara de Execuções Penais junto ao MPE . Há um projeto 
para que sejam criados presídios federais. No momento em que a Justiça Federal determina a 
pena, caberá ao MPF acompanhá-la. Não é o governo que vai decidir. O juiz da Vara é que 
deve dar o destino adequado. Nós temos que tentar fazer com que o nosso ideal seja 
cumprido”.  

10. Deliberou-se sobre a inclusão na pauta da reunião com o Ministério da Justiça da questão 
da administração e guarda do presídio “Papudinha”. Comentou-se sobre a problema do 
recebimento de diárias, por policiais federais, para cuidar dos presos. Dr. Marcus Vinícius 
relata que já processou três policiais federais por abuso de autoridade. Afirma que gostaria 
que fosse dada uma solução definitiva para o caso pois são trinta policiais federais para cuidar 
de trinta presos, em regime de rodízio. 

11. Dra. Raquel reafirma que “a discussão sobre presídios federais está a exigir de nós um 
posicionamento. Devemos ter um contato com a segurança pública com posições definidas 
previamente pelo grupo. Se este sistema se implanta sem nossa participação ficará difícil”, 
afirma.  

12. Deliberou-se verificar a existência de Comissão Multidisciplinar do Ministério da Justiç a 
que esteja coordenando a elaboração de projeto arquitetônico dos presídios federais. A PFDC 
buscará participar dos debates sobre os referidos estudos sobre as formulações arquitetônicas 
e ambientais, dimensões da estruturas físicas além de outras informações relativas à 
administração e promoção da execução da pena., agendando reunião com o Coordenador dos 
projetos.  

13. Dr. Franklin se compromete a se reunir com o secretário e levar as idéias formuladas pelo 
grupo e pedir que nos apresente o que já existe de concreto em relação ao assunto. Dr. 
Franklin fica como relator do tema.  

14. Dra. Nilce disponibiliza aos colegas a relação dos recursos repassados pelo FUNPEN, de 95 
até 2002, de todos os Estados. 

15. Dr. José Cardoso, que faz parte do Conselho Penitenciário do Amapá, relata fato ocorrido 
no presídio da região, por ocasião de visita, quando presenciou o início de uma rebelião na 
qual o defensor público ficou ferido. Fala também da situação precária do presídio. Deliberou-
se pelo encaminhamento de relatório sobre o assunto ao CDDPH.  

16. Deliberou-se pelo encaminhamento, aos integrantes do GT Sistema Prisional e Segurança 
Pública, do Relatório de Visita ao 44º Distrito Policial de São Paulo produzido pelos 
Procuradores da República Dr. André de Carvalho Ramos e Luís Carlos dos Santos 
Gonçalves . 

17. Dr. Luciano comenta ser necessário que os dois grupos, Sistema Prisional e Tortura, 
trabalhem juntos. Sugere seja efetuado levantamento do tratamento que o sistema de justiça e 
segurança tem dado aos condenados pelos chamados “ crimes da pobreza” . Acha importante 
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verificar em que medida os delitos estão sendo punidos com pena de prisão e não penas 
alternativas. Defende que a pena de prisão seja reservada para os crimes violentos ou 
reincidentes.  

18. Ao final da reunião os presentes receberam o material constante do item 16. 

19. A Coordenação do Grupo agendará reunião com o membros do Ministério Público 
integrantes dos Conselhos Penitenciários nos Estados.  
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o cumprimento da pena, tornando a responsabilidade federal mais clara para a comunidade. 
Sugeriu a realização de um Seminário para tratar da matéria.  

6. Abordou-se a necessidade de se discutir com a Secretaria de Segurança Pública a questão do 
acompanhamento dos juizes federais e Ministério Público Federal da execução da pena. Citou-
se a condição do preso Fernandinho Beira Mar que não se sabe se é preso estadual ou federal.  
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7 . Dra. Zani relata experiência de Minas Gerais e a elaboração do Plano Nacional de 
Segurança Pública sem a participação do Ministério Público Federal. “O MPF tem que 
integrá-lo de forma efetiva. Temos que ser os interlocutores. A circunstância de existirem 
apenas presídios estaduais leva a isto”, finaliza. 

8. Dr. Franklin sugere a realização de uma reunião com o Secretário Nacional de Segurança 
Pública com questionamentos a respeito dos presídios federais.  

9. Dr. Roberto Moreira comenta: “O Sistema Prisional Brasileiro é estadualizado. A 
competência para analisar incumbe a Vara de Execuções Penais junto ao MPE . Há um projeto 
para que sejam criados presídios federais. No momento em que a Justiça Federal determina a 
pena, caberá ao MPF acompanhá-la. Não é o governo que vai decidir. O juiz da Vara é que 
deve dar o destino adequado. Nós temos que tentar fazer com que o nosso ideal seja 
cumprido”.  

10. Deliberou-se sobre a inclusão na pauta da reunião com o Ministério da Justiça da questão 
da administração e guarda do presídio “Papudinha”. Comentou-se sobre a problema do 
recebimento de diárias, por policiais federais, para cuidar dos presos. Dr. Marcus Vinícius 
relata que já processou três policiais federais por abuso de autoridade. Afirma que gostaria 
que fosse dada uma solução definitiva para o caso pois são trinta policiais federais para cuidar 
de trinta presos, em regime de rodízio. 

11. Dra. Raquel reafirma que “a discussão sobre presídios federais está a exigir de nós um 
posicionamento. Devemos ter um contato com a segurança pública com posições definidas 
previamente pelo grupo. Se este sistema se implanta sem nossa participação ficará difícil”, 
afirma.  

12. Deliberou-se verificar a existência de Comissão Multidisciplinar do Ministério da Justiç a 
que esteja coordenando a elaboração de projeto arquitetônico dos presídios federais. A PFDC 
buscará participar dos debates sobre os referidos estudos sobre as formulações arquitetônicas 
e ambientais, dimensões da estruturas físicas além de outras informações relativas à 
administração e promoção da execução da pena., agendando reunião com o Coordenador dos 
projetos.  

13. Dr. Franklin se compromete a se reunir com o secretário e levar as idéias formuladas pelo 
grupo e pedir que nos apresente o que já existe de concreto em relação ao assunto. Dr. 
Franklin fica como relator do tema.  

14. Dra. Nilce disponibiliza aos colegas a relação dos recursos repassados pelo FUNPEN, de 95 
até 2002, de todos os Estados. 

15. Dr. José Cardoso, que faz parte do Conselho Penitenciário do Amapá, relata fato ocorrido 
no presídio da região, por ocasião de visita, quando presenciou o início de uma rebelião na 
qual o defensor público ficou ferido. Fala também da situação precária do presídio. Deliberou-
se pelo encaminhamento de relatório sobre o assunto ao CDDPH.  

16. Deliberou-se pelo encaminhamento, aos integrantes do GT Sistema Prisional e Segurança 
Pública, do Relatório de Visita ao 44º Distrito Policial de São Paulo produzido pelos 
Procuradores da República Dr. André de Carvalho Ramos e Luís Carlos dos Santos 
Gonçalves . 

17. Dr. Luciano comenta ser necessário que os dois grupos, Sistema Prisional e Tortura, 
trabalhem juntos. Sugere seja efetuado levantamento do tratamento que o sistema de justiça e 
segurança tem dado aos condenados pelos chamados “ crimes da pobreza” . Acha importante 
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verificar em que medida os delitos estão sendo punidos com pena de prisão e não penas 
alternativas. Defende que a pena de prisão seja reservada para os crimes violentos ou 
reincidentes.  

18. Ao final da reunião os presentes receberam o material constante do item 16. 

19. A Coordenação do Grupo agendará reunião com o membros do Ministério Público 
integrantes dos Conselhos Penitenciários nos Estados.  
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MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O  

SISTEMA PRISIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA, SOB A ÓTICA DA CIDADANIA 

Local, data e horário: 

Sala de reuniões da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC (Edifício Sede da 
PGR – Bloco "B" – 1º andar - Sala 116) – Data: 09 de outubro de 2002, às 11:00 horas. 

Participantes: 

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS, Subprocuradora-Geral da República/Procuradora 
Federal dos Direitos do Cidadão; 

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA, JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ, ÁUREA 
MARIA ETELVINA NOGUEIRA LUSTOSA PIERRE (PRR/1ª Região/DF), MARIA SILVIA 
DE MEIRA LUEDEMANN (PRR/3ª Região/SP) e HUMBERTO DE PAIVA ARAÚJO 
(PRR/5ª Região/PE) – Procuradores Regionais da República; 

BRUNO FREIRE DE CARVALHO CALABRICH (PR/AM), CLÁUDIO ALBERTO 
GUSMÃO CUNHA (PR/BA), VINICIUS FERNANDO ALVES FERMINO, JOSÉ CARDOSO 
LOPES e ADRIANA COSTA BROCKES (PR/DF), MÁRCIO BARRA LIMA (PR/MA), ZANI 
CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA (PR/MG), NILCE CUNHA RODRIGUES (PR/CE),
MÔNICA CAMPOS DE RÉ (PR/RJ), MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA
(PR/AP), MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO (PR/AC) e ROBSON MARTINS
(PRM/Foz do Iguaçu/PR) – Procuradores da República. 

Os Procuradores André de Carvalho Ramos (PR/SP), Ageu Florêncio da Cunha (PR/AM) e 
Priscila Costa Schreiner (PR/RJ) enviaram expedientes à PFDC informando não poderem 
participar da reunião, em razão de compromissos institucionais agendados anteriormente. 

Síntese do conteúdo da reunião:  

A seguir, destacamos alguns dos principais assuntos que foram objeto de informações e 
discussões durante a reunião: 

A abertura dos trabalhos foi feita pela Dra. Maria Eliane, que após cumprimentar todos os 
presentes, passou a discorrer sobre a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que "dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental". 

 
2. Salientou, em relação ao assunto, que a PFDC envidou muitos esforços no sentido de que os 
presos que se encontram naquela situação fossem também atendidos dentro dos próprios 
manicômios penitenciários, evitando-se os desgastes com deslocamentos e que os atendimentos
externos somente devem ocorrer quando a situação assim se mostrar necessária. Chamou a 
atenção, também, para o fato de que é importante a continuidade da manutenção dos 
manicômios penitenciários, uma vez que a eliminação deles fere os princípios de cidadania, 
acarretando uma irreparável violação dos direitos humanos. 

Em função da relevante importância do assunto tratado na lei anteriormente citada, a Dra.
Maria Eliane sugeriu que cada um fizesse uma análise detalhada do seu teor e, a partir daí, 
adotar as providências cabíveis, encaminhando-se as recomendações possíveis, tendo citado 
como um dos exemplos de atuação o pedido de desativação do serviço ambulatorial mental nos 
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hospitais de custódia. Naquela oportunidade, alguns dos participantes teceram comentários, 
apenas a título de informações, que em vários Estados a Lei ainda não é cumprida. 

A Dra. Nilce salientou que o Estado do Ceará é bastante prejudicado na questão da saúde do 
preso, pois o mesmo não recebe qualquer tipo de verba do SUS, uma vez que os repasses
somente são oriundos do próprio governo estadual, levando a questão médica a um desprezo 
quase total, principalmente nos manicômios. Tal situação faz com que se torne impossível a 
implantação de infra-estrutura que permita o atendimento das necessidades detectadas nos
manicômios. Alegou também que em relação ao Conselho Penitenciário, este quase nada pode 
fazer e quando pede alguma coisa, o faz através do Ministério Público. 

Aproveitando a ocasião, o Dr. Robson Martins comentou sobre o fato de que o MPF não tem 
representante no Conselho Penitenciário do Paraná, dificultando, portanto, que se possa 
buscar uma integração satisfatória que permita uma atuação mais constante. 

Na seqüência, o Dr. Marcus Vinicius aproveitou para sustentar que no Acre a situação também 
é a mesma, necessitando, urgentemente, de que se busque garantir cadeira no Conselho
Penitenciário. Acrescentou, ainda, que há forte e permanente tensão nos presídios, citando que 
recentemente a PR/AC elaborou minuta de Projeto de Lei em cujo conteúdo vislumbra-se 
assegurar determinados benefícios para os presos, bem como a previsão de controle de tais 
benefícios. 

A Dra. Zani adiantou que já providenciou um levantamento e instaurou Inquérito Civil 
Público para apurar a real situação dos presídios. O assunto encontra-se em andamento, uma 
vez que as medidas foram objeto de iniciativa recente. 

Diante dessas informações, a Dra. Maria Eliane sugeriu que fosse feito um levantamento em
todos os Estados, a fim de verificar em quais deles ainda ocorrem a ausência de representante 
do MPF, a fim de que, posteriormente, fossem adotados os meios para a consecução de tais 
objetivos. 

3. Sugeriu também que outros levantamentos abrangendo o sistema penitenciário fossem 
providenciados, tais como: população carcerária e as condições dos presídios, condições de 
trabalho do preso (quando couber), o controle de benefícios e muitas outras situações que se 
inserem no assunto. Quanto ao item trabalho do preso, ocorre que quando o mesmo recebe o
benefício permitindo o seu ingresso na sociedade, deve o mesmo estar "preparado" para essa
nova situação, Não adianta contar com as vagas no mercado se ele não está devidamente 
qualificado para ocupa-la, fazendo com que a mesma vaga retorne para disputa no mercado
normal de trabalhadores. Quanto a questão dos manicômios penitenciários, salientou a Dra. 
Maria Eliane que o assunto precisa ser melhor estudado e, numa oportunidade seguinte,
colocar o assunto em discussão, a fim de que se vislumbrem a adoção de medidas que busquem 
atender as necessidades detectadas. 

Na ocasião, alguns Procuradores sugeriram, visando até mesmo facilitar e agilizar os trabalhos 
do GT, que se buscasse a maior participação possível de colegas que atualmente participem de 
Conselhos Penitenciários. 

Retomando a palavra, a Dra. Maria Eliane teceu comentários a respeito da finalidade do 
Grupo de Trabalho em questão, salientando que não obstante a importância de muitos outros 
aspectos nele concentrados, o principal deles é compelir o aparelho estatal a desenvolver 
estudos e iniciativas direcionadas à efetiva construção de novas penitenciárias federais nos 
Estados, a fim de que as mesmas possam abrigar os presos considerados perigosos. 

A Dra. Áurea transmitiu a sua opinião no sentido de que se adotasse as providências quanto ao 
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planejamento, visando a realização de um curso abordando a democracia participativa, a fim 
de que se pudesse saber o que a Instituição pretende. 

Na parte final da reunião, foram sugeridas algumas medidas, quais sejam: 

De parte da Senhora Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, foi dito que há necessidade 
de se realizar uma reunião a fim de avaliar as atividades até então desenvolvidas e novas metas 
de atuação, se necessário, cujos resultados deverão ser produzidos e apresentados durante a 
realização do Encontro Nacional dos Procuradores do Cidadão, a ser realizado na cidade de 
Porto Alegre, em janeiro de 2003, paralelamente ao Fórum Social Mundial. O demonstrativo 
da efetiva atuação e o êxito nas empreitadas idealizadas, visa não só prestar contas e 
demonstrar a relevância das mesmas, como também permitir que a Administração do MPF dê 
continuidade ao suporte financeiro para que as atividades tenham a continuidade desejada.
Alertou também para a importância de que o maior número possível de Procuradores possam 
participar do evento. 

Deverão também serem adotadas providências quanto à instauração de inquéritos objetivando 
apurar a correta aplicação dos benefícios na área de saúde no âmbito do sistema prisional. 
Para tanto, faz-se necessário um levantamento preliminar para a obtenção das fontes 
responsáveis pela liberação e a posterior gestão de tais recursos. 

4. Poderá ocorrer a atuação extrajudicial, resolvendo-se os conflitos antes de se dirigir ao 
judiciário. 

A forma de atuação inicial deverá ocorrer através da abertura de duas modalidades de 
inquérito, observando-se as seguintes situações: 

o primeiro, de caráter informativo, referente ao orçamento de cada Estado; 

o segundo, de cunho efetivo, referindo-se aos benefícios, trabalhos e outros aspectos que 
deverão ser fornecidos por cada um dos procuradores em relação ao Estado que atua. 

Em relação aos itens 15 e 16 acima descritos, os participantes do GT Sistema Prisional e 
Segurança Pública adotarão as providências necessárias quanto ao envio, impreterivelmente 
até o dia 17 de outubro de 2002, de sugestões sobre as diversas possibilidades para a 
implementação da pretensão ali informada, devendo, para tanto, remete-las para o e-mail do 
servidor Getúlio Viturino da Silva, que presta assessoramento administrativo ao GT, a seguir
descrito: (E-MAIL: getulio@pgr.mpf.gov.br). 

O material enviado será objeto de análise e deliberação na próxima reunião do GT, que ficou 
agendada para o dia 12 de novembro de 2002, às 11:00 horas, a ser realizada no Edifício Sede 
da PGR – Bloco "B" – 1º andar – sala nº 116. 

Nada mais havendo, foi encerrada a reunião, devendo a presente memória ser distribuída a 
todos os integrantes do GT, através do correio eletrônico correspondente. Deverão ser 
adotadas também todas as medidas necessárias ao cumprimento das deliberações e quaisquer 
outras atividades que se façam necessárias na forma descrita no presente documento. 

Brasília-DF, 09 de outubro de 2002 

  

Colaboração: Sheila Neves e Valéria Alves
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Versão final: Getúlio Viturino da Silva 

   

Página 4 de 4

21/11/2006http://www.pgr.mpf.gov.br/pgr/pfdc/grupos_encerrados/sist_prisional/atas/ata4.html



ATA DE REUNIÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO: 

3ª DO SISTEMA PRISIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA, SOB A ÓTICA DA 
CIDADANIA;  

4ª SOBRE TORTURA NO BRASIL, COMO SITUAÇÃO DE OFENSA à CIDADANIA. 

Local e data: 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), Brasília (DF), 
10/09/2002. 

Participantes: 

Subprocuradora-Geral da República MARIA ELIANE MENEZES –
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e Coordenadora-Geral dos 
GTs; 

Procuradores Regionais da República RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
(Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão – Adjunta) e FRANKLIN 
RODRIGUES DA COSTA (PRR/1ª/DF), LUCIANO MARIZ MAIA 
(PRR/5ª/PE); 

Procuradores da República AGEU FLORÊNCIO DA CUNHA (PR/RR), 
ADRIANA COSTA BROCKES e VINÍCIUS FERNANDO ALVES FERMINO 
(PR/DF), TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA (PR/PI), ZANI CAJUEIRO
TOBIAS DE SOUZA (PR/MG), DELSON LYRA DA FONSECA (PR/AL),
SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI (PR/SC), MÔNICA CAMPOS DE RÉ 
(PR/RJ), MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA (PR/AP) e PAULO
VASCONCELOS JACOBINA (PR/SE). Compareceram, ainda, na condição 
de convidados do Dr. Luciano Mariz, os Drs. Romeu Olmar Klich e
Rosiana Queiróz, Coordenadores do Movimento Nacional dos Direitos
Humanos (MBDH), situado em Brasília. 

Conteúdo da reunião: 

 
Os trabalhos foram abertos pela Dra. Maria Eliane que discorreu, a
princípio, sobre a realização conjunta da presente reunião, tendo em 
vista que havia idealizado, num primeiro momento, sobre a
possibilidade de unir os dois GTs: Tortura e Sistema Prisional e
Segurança Pública. O assunto passou, então, a ser objeto de análise e 
discussão durante a reunião, cujas conclusões serão informadas 
posteriormente. 

 
A seguir, salientou também sobre a impossibilidade de continuação do 
Dr. José Elaeres como Coordenador do GT Sistema Prisional e
Segurança Pública, em virtude do seu afastamento para fins de estudos
de aperfeiçoamento. Da mesma forma, citou também o afastamento, a 
pedido, do Dr. Wellington Saraiva, em razão do acúmulo de atividades a 
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seu cargo. Diante disso, torna-se necessário, portanto, a indicação dos 
respectivos substitutos. 

 
Quanto ao GT Tortura a indicação, após concordância de todos, recaiu 
na pessoa do Dr. Luciano Mariz Maia. As mesmas condições ocorreram 
também em relação ao GT Sistema Prisional e Segurança Pública, 
ficando a Coordenação a cargo do Dr. Franklin Rodrigues da Costa.
Ambas as indicações tiveram por base as atuações dos citados 
Procuradores em assuntos atinentes aos referidos Grupos. 

 
Em seguida, foi passada a palavra ao Dr. Luciano Maia, para que o
mesmo discorresse sobre as questões do seu interesse, as quais foram 
transmitidas na forma a seguir descrita: 

4.1. Inicialmente, apresentou uma revista contendo um conjunto de
informações sobre tortura, lançada em novembro de 2001 durante a
realização de um evento do qual participou, tendo recomendado, a
seguir, a leitura da referida revista, em virtude das excelentes matérias 
nela contidas. 

 
4.2. A seguir, e para fins de conhecimento dos presentes, procedeu a
entrega de relatório sobre tortura. 

Chamou a atenção também para os seguintes fatos: 

 
necessidade de que os integrantes do MPF passem a visitar,
periodicamente, as instalações das delegacias e dos presídios 
brasileiros, a fim de verificarem as reais condições e o que 
efetivamente ocorre no âmbito interno dos mesmos; 

 
o MPF deverá, em conjunto com a Escola Superior do Ministério Público 
Federal, proceder levantamentos e estudos atinentes à realização de 
Seminários envolvendo os agentes que lidem com os temas ora
discutidos (tortura, sistema prisional e segurança pública); 

 
a necessidade de o MPF fortalecer os Comitês Estaduais, as Centrais de 
Denúncias e os Comitês Políticos que dão estrutura a essas Centrais, ou 
seja, indo até às bases para verificar, in loco, o funcionamento das
mesmas; posteriormente, se constatadas irregularidades, proceder as
devidas apurações; 

 
a necessidade da criação de um Projeto de Capacitação destinados aos 
Operadores Jurídicos. 
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5. Em seguida, o Dr. Luciano Mariz passou a palavra aos Drs. Romeu
Klich e Rosiana Queiroz, para que os mesmos fizessem um relato sobre
os aspectos relativos à tortura no Brasil, a partir da vivência em 
atividades desenvolvidas no âmbito do MNDH. 

 
6. Informaram os citados convidados a existência de um banco de 
dados sobre denúncias, onde encontram-se registrados 1.500 (hum mil 
e quinhentos) casos de tortura, mas as vítimas não se identificam, 
ocasionando uma série de dificuldades para que os fatos sejam
investigados. Desses casos, 50% (cinqüenta por cento) virou inquérito; 
somente 20% (vinte por cento) consegue chegar até ao Ministério 
Público, sendo que até hoje apenas 2 (dois) casos foram concluídos, os 
quais ocasionaram os afastamentos dos policiais, provavelmente em
razão dos assuntos terem sido levados ao conhecimento da OEA.
Sugeriram, na oportunidade, que fosse feita uma campanha visando
dar andamento aos demais casos, permitindo, assim, que se verificasse
as causas relacionadas às torturas. Faz-se necessário, também, manter 
o sigilo das denúncias, sem prejudicar, no entanto, a consecução do 
máximo de informações possíveis através das vítimas. 

 
7. Diante de tais relatos, o Dr. Luciano Mariz voltou a insistir na
necessidade da realização do Projeto de Capacitação, uma vez que 
capacitados os Membros do MPF, fica facilitado o trabalho de
identificação das situações ocorridas no campo da tortura, além do que 
em muito contribuirá para a realização de ações conjuntas. 

 
8. A Dra. Raquel Dodge colocou em questão a necessidade de adotar as 
medidas necessárias à proteção das vítimas, além do Promotor e do 
Juiz encarregado de julgar os casos detectados, ou seja, a utilização 
imediata do Programa de Proteção existente na esfera estatal. 

 
9. Em virtude das diversas conclusões a que chegaram os participantes, 
a Dra. Maria Eliane decidiu, com a aquiescência dos demais presentes, 
pela continuidade da manutenção dos dois grupos temáticos de 
trabalho em separado, devendo ocorrer, contudo, a realização conjunta 
de reuniões, quando a pauta for de interesse mútuo. O assunto poderá 
voltar à discussão, a partir de conclusões futuras sobre a viabilidade ou 
não da separação dos GTs. 

 
10. Por derradeiro, ficaram agendadas para os dias 09 (Sistema
Prisional e Segurança Pública) e 10 de outubro de 2002 (Tortura), às 
11:00 horas, na sala de reuniões da PFDC, para a realização das 
próximas reuniões. Para facilitar a agilização dos trabalhos, foi 
sugerido, ainda, que os Procuradores encaminhem, com antecedência 
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mínima, a descrição dos assuntos que gostariam fossem incluídos na 
pauta vindoura. 

 
Nada mais havendo, procedeu-se ao encerramento da reunião, da qual 
resultou na elaboração da a presente ATA que, após conferida, será 
distribuída a todos os interessados, notadamente, em razão das 
providências a serem adotadas visando o cumprimento das
deliberações ocorridas. 

Página 4 de 4ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA PFDC/CONTRA O RACI...

21/11/2006http://www.pgr.mpf.gov.br/pgr/pfdc/grupos_encerrados/sist_prisional/atas/ata3.html



ATA DE REUNIÃO SOBRE  

O SISTEMA PRISIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA, SOB A ÓTICA DA CIDADANIA  

 
LOCAL: PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO – PFDC  

DATA E HORÁRIO: 14.11.2001 – 14:00 HORAS  

PARTICIPANTES:  

Subprocuradora-Geral da República Maria Eliane Menezes de Farias (Procuradora Federal
dos Direitos do Cidadão – Coordenadora do GT).  

Procuradores da República José Elaeres Marques Teixeira (PRR/1ª Região/DF), Adriana 
Costa Brockes (PR/DF), Adailton Ramos do Nascimento, José Jairo Gomes e Vinicius 
Fernando Alves Fermino (PR/MG), Ageu Florêncio da Cunha (PR/AM), Priscila Costa 
Schreiner (PR/SP) e Mônica Campos de Ré (PR/RJ).  

Não foi possível o comparecimento dos demais Membros do GT, em razão do cumprimento de 
atividades inadiáveis junto às respectivas Unidades de lotação.  

CONTEÚDO DA REUNIÃO:  

 
01 - Inicialmente a Coordenadora deu conhecimento aos presentes da sistemática que se 
pretende adotar quanto ao uso das ferramentas disponíveis no sistema informatizado da 
Instituição para divulgação de todas as atividades em andamento, bem como a disponibilização 
dos dados bibliográficos e quaisquer documentos já existentes e de outros que porventura 
surgirem posteriormente sobre os assuntos tratados pelo GT.  

 
02 - Solicitou, também, a Coordenadora determinou fosse oficiado à Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Ministério da Justiça dando conhecimento da criação e solicitando o 
fornecimento de exemplares do Plano Nacional de Segurança Pública, a fim de serem 
distribuídos aos componentes do GT. Como anexos, deverão fazer parte do expediente, cópias 
da portaria de criação e da relação contendo os dados dos referidos integrantes, além de pedir 
que, dentro do possível, sejam encaminhados materiais que tratem das questões informadas 
diretamente aos mesmos.  

 
03 - O Procurador Ageu Florêncio relatou alguns aspectos que tomou conhecimento em razão 
da atuação como membro do Conselho Penitenciário do Amazonas sobre o inadequado 
comportamento de alguns servidores lotados nas unidades prisionais, tanto da direção quanto 
dos agentes penitenciários, em especial no que diz respeito à conivência, e até participação em 
fatos que tornam o ambiente carcerário vulnerável a motins, violências, ingresso de armas, 
comércio ilegal de mercadorias, inclusive entorpecentes, etc. e que a PRDC pode atuar com
eficácia na identificação de casos e situações.  

 
04 - Da parte do Procurador Vinicius Fernando foi dito que graves problemas estão ocorrendo 
na carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte em relação às suas péssimas condições de 
habitabilidade, com existência de aberturas para insolação e aeração, excessiva tendência ao 
calor e umidade, de tal modo que, inclusive por ter sido construída em nível subterrâneo, 
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sujeita seus ocupantes a tratamento desumano e degradante, máxime quando se verifica que 
diuturnamente se encontra superlotada, com até 50 presos, quando o limite apontado 
pericialmente seria de 20. O Procurador informou que há um grupo de Procuradores da 
República instruindo procedimento voltado à interdição do citado núcleo de custódia, do que 
já foi dado conhecimento ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH. O 
mesmo grupo investiga, ainda, possível tortura praticada no local em 19/10/01 por policiais
federais em repressão à tentativa de fuga.  

 
05 - Posteriormente, foram discutidos os objetivos do grupo, tendo como parâmetros os itens 
discutidos durante o Encontro dos Procuradores da Cidadania, ficando assim definidos:  

Fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário, do Fundo Gestor do Plano 
Nacional de Segurança Pública e do Programa Federal de Proteção às Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas, bem como o funcionamento dos mesmos.  

Aproximar as relações com os membros que oficiam na matéria penal, com os órgãos 
governamentais – nos níveis federal (notadamente o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária e o Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça) e estadual (Conselhos 
Penitenciários, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministérios Públicos Estaduais, Defensorias 
Públicas –, e não-governamentais com atuação na área.  

Realizar um diagnóstico da situação dos presídios no tocante ao tratamento dispensado aos 
presos, sob a ótica dos direitos humanos já consagrados pela ordem jurídica pátria.  

d) Deverá a PFDC empreender gestões junto ao Ministério da Justiça com vistas a tomar, nos 
termos do art. 3º da Lei nº 8.072/90, as providências legais visando a proibir que os presídios 
federais sejam geridos e fiscalizados pela Polícia Federal, devendo, para tanto, ser criado um
corpo de servidores próprios vinculados ao Ministério da Justiça.  

Acompanhar as discussões e medidas efetivas relativas à gestão privada de presídios.  

O MPF deve adotar as medidas judiciais e extrajudiciais para possibilitar a participação do 
Conselho Penitenciário, quando esta não ocorrer.  

O MPF deve adotar medidas visando a construção de presídios federais ou de alas destinadas 
aos presos federais nos Estados, nos termos da Lei de Execuções Penais.  

Os PRDC's devem verificar junto ao DEPEN (MJ) a liberação dos recursos para o FUNPEN e 
deste para os Estados, visando o cumprimento das finalidades legalmente previstas.  

Fazer um levantamento das condições dos presos federais, inclusive nos estabelecimentos
prisionais estaduais, zelando pelo cumprimento da Lei de Execuções Criminais.  

Recomendar à Polícia Federal que providencie a imediata notificação ao preso estrangeiro de 
que ele tem o direito de comunicar-se com o consulado de seus país.  

 
06 - Em seguida, e dando continuidade às discussões dos temas relacionados ao GT, ficou 
acertado entre os presentes que cada um dos abaixo indicados, adotariam, através de 
expedientes junto aos órgãos competentes para os assuntos destacados, as seguintes 
providências:  

José Elaeres:  
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Oficiar (quando cabível) aos PDRC"s nos Estados, a fim de obter informações  

sobre a existência de organizações não-governamentais que trabalham com sistema prisional;  

Ageu Florêncio: Defensoria Pública:  

Ficou estabelecido que o Procurador Ageu Florêncio, como membro do Grupo que oficiaria a 
todas as Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal, bem como às Defensorias 
Públicas da União nos Estados e DF informando sobre a criação do Grupo, bem como 
solicitando colaboração e informações que tenham a respeito do tema SISTEMA PRISIONAL
E SEGURANÇA PÚBLICA SOB A ÓTICA DA CIDADANIA.  

Vinicius Fernando: Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça e/ou Cidadania:  

O Dr. Vinicius Fernando ficou incumbido de oficiar às Secretarias de Segurança Pública e de 
Justiça e de Cidadania de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal, dando ciência a 
seus titulares da instalação do presente grupo de trabalho, disponibilizando-se-o para o 
recebimento de temas e solicitando o encaminhamento de material sobre o assunto e a
comunicação sobre a existência de Organizações Não-Governamentais – ONGs quanto à 
matéria.  

Priscila Costa:  

Por iniciativa própria, a Procuradora Priscila Costa ficou de reiterar ofícios comunicando a 
criação do GT aos Procuradores-Chefes das PR's e PRR's, aos Coordenadores Criminais; aos
PRDC's e aos Coordendaores de Tutela Coletiva (onde houver). Da mesma forma ficou de
enviar ofício solicitando informações sobre ONG's à Dra. Flávia Piovezan (Procuradora do 
Estado de São Paulo). Por fim, salientou que irá auxiliar no estudo sobre a privatização de 
presídios no Brasil.  

 
Por último, e considerando o grande número de atividades a serem desenvolvidas,
principalmente em relação ao envio de correspondências e adoção das demais medidas a serem 
adotadas, e os poucos dias restantes para o encerramento do exercício, conclui-se pela 
inviabilidade da realização de reunião ainda no corrente ano, ficando acertado, no entanto, que 
no dia 07 de dezembro vindouro, caso haja necessidade, deverão os mesmos se comunicarem, 
em cuja oportunidade poderão ser solucionadas as dúvidas e quaisquer outros aspectos que se 
fizerem necessários.  
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1ª REUNIÃO: DIA 17.10.2001 – HORÁRIO: 14:00 HORAS 

ITENS DE PAUTA: 

1. Dar seqüência ao Plano de Ação definido no VIII Encontro 
Nacional dos Procuradores da Cidadania, que definiu a 
necessidade de constituição de grupo de trabalho composto de 
Procuradores do Cidadão para cuidar da situação do tema no 
Brasil. 

2. Estimular os Procuradores do Cidadão a buscar soluções para 
promover, sob a ótica da cidadania, a melhoria do sistema 
prisional de molde que haja sua adequação aos princípios da Lei 
de Execuções Penais. 

3. Definir estratégia de atuação a ser iniciada junto aos Conselhos 
Penitenciários Estaduais onde o MPF tem assento. 

4. Estabelecer parcerias internas e externas com entidades da 
sociedade civil visando colher subsídios para atuação.  

5. Estudar a viabilidade de propostas e acompanhamento de políticas 
e resultados para a segurança pública. 

DELIBERAÇÕES E DEMAIS ASPECTOS ADVINDOS DA REUNIÃO  

o DELIBERAÇÕES: 

1. O Secretário do presente Grupo Temático de Trabalho (GT) será o 
Dr. José Elaeres Marques, conforme decisão dos Membros. 

2. Na condição informada no item anterior, o referido Procurador 
oficiará aos demais Procuradores que atuam em Conselhos 
Penitenciários nos Estados, solicitando a colaboração dos mesmos 
no sentido de encaminharem diagnósticos que envolvam as 
questões relativas aos sistemas prisional e de segurança pública 
detectadas nas suas Unidades de lotação.  

3. Ficou acertado, ainda, que a Coordenadora encaminhará 
expedientes à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos do 
Ministério da Justiça, à Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
dos Deputados e a outros órgãos a serem levantados e que 
tenham relacionamento com os assuntos atinentes às atividades 
sob a responsabilidade do Grupo de Trabalho, objetivando a 
obtenção de subsídios e quaisquer outros dados relevantes 
porventura existentes no âmbito dos mesmos, que possam 
contribuir para subsidiar os trabalhos programados, informando 
aos destinatários, na ocasião, a própria criação do GT durante a 
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realização do VIII Encontro Nacional dos Procuradores da 
Cidadania,, uma vez que Ministério Público Federal, por intermédio 
da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, está 
representado no Conselho Gestor Nacional de Segurança Pública e 
no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas (Portarias MJ nºs 547 e 14, datadas de 04 de julho de 
2000 e 08 de janeiro de 2001, respectivamente), bem como no 
Comitê de Acompanhamento e Integração de Programas Sociais 
do Plano Nacional de Segurança Pública (Portaria nº 21 
GH/GSIPR, de 04 de setembro de 2001). 

o OUTROS ASSUNTOS (CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADAS/RECEBI- 

DAS, EMISSÃO DE ATOS, INICIATIVAS DE AÇÕES E DEMAIS 
SIMILARES): 

1. A Dra. Maria Eliane informou aos presentes que será aberto um 
ÍCONE na HOME- 

PAGE da PFDC em que os integrantes do GT poderão acompanhar 
o andamento e a obtenção de outras informações relativas aos 
assuntos tratados. 

1. Considerando o grande número de questões em andamento na 
PR/AM sobre os assuntos ora tratados, o Dr. Ageu se prontificou a 
trazer para a próxima reunião alguns exemplos que possam 
contribuir para enriquecer as discussões sobre os mesmos. 

2. O Dr. José Jairo levantou problemas relacionados à gestão do 
Fundo Penitenciário em virtude da carência e da conseqüente 
necessidade da construção de presídios no Brasil, sugerindo que 
se convidasse a pessoa responsável pelo assunto no âmbito do 
Ministério da Justiça para comparecer à próxima reunião, a fim de 
fornecer detalhes sobre a citada questão. Em seguida, a Dra. Maria 
Eliane informou que o assunto, no âmbito do Ministério da Justiça, 
está sob a responsabilidade da Dra. Elizabeth Süssekind. No 
entanto, é difícil poder contar com a presença da mesma em 
reunião, pois são constantes os deslocamentos externos por ela 
efetuados em objeto de serviço. Seria interessante que somente a 
mesma pudesse prestar as informações que se fizerem 
necessárias e não através da provável indicação de representante 
substituto. Assim, o assunto será objeto de análise por parte da 
Dra. Maria Eliane e as definições deverão ocorrer posteriormente.  

3. Chegando ao conhecimento da Dra. Maria Eliane que a Dra. Márcia 
Noll (lotada na PR/Rio Grande do Sul) elaborou documento 
significativo envolvendo questões relacionadas ao controle 
externo da atividade policial, ficou decidido que será feito contato 
com a mesma no sentido de obter maiores informações sobre o 
referido documento, solicitando, se possível, o envio de cópia para 
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conhecimento e manuseio do grupo. 

4. Por fim, decidiu-se pela elaboração e assinatura de Portaria da 
PFDC para formalizar a instituição do presente Grupo de Trabalho, 
que deverá ser publicada no órgão da impressa oficial próprio. 

5. A próxima reunião do Grupo ficou agendada para o dia 14 de 
novembro de 2001, às 14:00 horas, a ser realizada nas 
dependências da PFDC/PGR. 
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Legislação
• Lei  n.º  9.454,  de  7  de  Abril  de  1997  

Institui o número único de Registro de Identidade Civil e dá outras providências.

• Lei  nº  10.216,  de  6  de  Abril  de  2001  
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e
redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

• Lei  n.º  10.029,  de  20  de  Outubro  de  2000.  
Estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de
serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares e dá outras providências. 

• Lei  Complementar  Estadual  nº  893,  de  10  de  março  de  2001  
Institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar 

• Decreto  nº  3.695,  de  21  de  Dezembro  de  2000  .  
Cria  o  Subsistema  de  Inteligência  de  Segurança  Publica,  no  âmbito  do  Sistema
Brasileiro de Inteligência, e dá outras providências 

• Protocolo à convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da  
Pena de Morte 

• Conjunto  de  Princípios  para  a  Proteção  de  Todas  as  Pessoas  Sujeitas  a  Qualquer  
forma de Detenção ou Prisão. 

• Princípios de Ética Médica aplicáveis à função do pessoal de saúde, especialmente aos  
médicos, na proteção de prisioneiros ou detidos contra a Tortura e outros Tratamentos
ou Penas cruéis, desumanos ou degradantes 

• Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de Reclusos   

• Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos  



Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas 
a Qualquer forma de Detenção ou Prisão. 

  

A Assembléia Geral, 

Lembrando a sua Resolução 35/177 de 15 de Dezembro de l980 confiava à 6a 
Comissão a tarefa de elaborar o projeto de Conjunto Princípios para a Proteção de 
Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou Prisão e decidia 
instituir um Grupo de Trabalho aberto esse fim: 

Tomando conhecimento do relatório do Grupo de Trabalho que reuniu durante a 
43ª sessão da Assembléia Geral e completou a elaboração do projeto de Conjunto 
de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de 
Detenção ou Prisão. 

Considerando que o Grupo de Trabalho decidiu submeter o texto do projeto de 
Conjunto de Princípios à 6a Comissão para consideração adoção . 

Convencida de que a adoção do projeto do Conjunto de Princípios representaria 
uma importante contribuição para a proteção dos direitos do homem. 

Considerando a necessidade de assegurar uma ampla divulgação do texto do 
Conjunto de Princípios. 

1. Aprova o Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas Pessoas Sujeitas a 
Qualquer Forma de Detenção ou Prisão, cujo texto figura, em anexo à presente 
Resolução. 

2. Exprime o seu reconhecimento ao Grupo de Trabalho relativo ao Projeto de 
Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas. Sujeitas a Qualquer 
Forma de Detenção ou Prisão, pela sua importante contribuição para a elaboração 
do Conjunto de Princípios. 

3 Solicita ao Secretário Geral que informe os Estados membros das: 

Nações Unidas ou os membros de Agências Especializa das da adoção do 
Conjunto de Princípios. 

4 Solicita vivamente o desenvolvimento de todos os esforços de forma a que o 
Conjunto de Princípios seja universalmente conhecido e respeitado. 

76a Sessão plenária 

- 9 de Dezembro de 1988 



ANEXO 

Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer 
Forma de Detenção ou Prisão. 

Âmbito do Conjunto de Princípios. 

Os presentes Princípios aplicam-se para a proteção de todas as pessoas sujeitas 
a qualquer forma de detenção ou prisão. 

Terminologia 

Para efeitos do Conjunto de Princípios: 

a) "captura" designa o ato de deter um indivíduo por suspeita da prática de 
infração ou por ato de uma autoridade. 

b) "pessoa detida" designa a pessoa privada de sua liberdade, exceto se o tiver 
sido em conseqüência de condenação pela prática de uma infração. 

c) "pessoa presa" designa a pessoa privada da sua liberdade conseqüência de 
condenação pela prática de uma infração. 

d) "detenção" designa a condição das pessoas detidas nos acima referidos. 

e) "prisão" designa a condição das pessoas presas nos termos acima referidos. 

f) A expressão "autoridade judiciária ou outra autoridade" designa autoridade 
judiciária ou outra autoridade estabelecida nos termos cujo estatuto e mandato 
ofereçam as mais sólidas garantias de competência, imparcialidade e 
independência 

PRINCÍPIO 1 

A pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão deve ser tratada com 
humanidade e com respeito da dignidade inerente ao ser humano. 

PRINCÍPIO 2 

A captura, detenção ou prisão só devem ser aplicadas em estrita conformidade 
com disposições legais e pelas autoridades competentes ou pessoas autorizadas 
para esse efeito. 

 

 



PRINCÍPIO 3 

No caso de sujeição de uma pessoa a qualquer forma de detenção ou prisão, 
nenhuma restrição ou derrogação pode ser admitida aos direitos do homem 
reconhecidos ou em vigor num Estado ao abrigo de leis, convenções, 
regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente Conjunto de 
Princípios não reconhece esses direitos ou os reconhece em menor grau. 

PRINCÍPIO 4 

As formas de detenção ou prisão e as medidas que afetem os direitos do homem, 
da pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão devem ser decididas 
por uma autoridade judiciária ou outra autoridade, ou estar sujeitas a sua efetiva 
fiscalização. 

PRINCÍPIO 5 

1. Os presentes princípios aplicam-se a todas as pessoas que se encontrem no 
território de um determinado Estado, sem discriminação alguma, 
independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo, língua, religião 
ou convicções religiosas, opiniões políticas outras, origem nacional, étnica ou 
social, fortuna, nascimento ou de qualquer outra situação 

2. As medidas aplicadas ao abrigo da lei e exclusivamente destinadas a proteger 
os direitos e a condição especial da mulher, especialmente da mulher grávida e da 
mãe com crianças de tenra idade, das crianças, dos adolescentes e idosos, 
doentes ou deficiente são consideradas medidas discriminatórias. A necessidade 
de tais medidas bem como a sua aplicação poderão sempre ser objeto de 
reapreciação por parte de uma autoridade judiciária ou outra autoridade. 

PRINCÍPIO 6 

Nenhuma pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão será submetida 
a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes*. 
Nenhuma circunstância seja ela qual for, poderá ser invocada para justificar a 
tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

PRINCÍPIO 7 

1. Os Estados devem proibir por lei os atos contrários aos direitos e deveres 
enunciados nos presentes Princípios, prever sanções adequadas para tais atos e 
investigar de forma imparcial as queixas apresentadas. 

2)Os funcionários com razões para crer que ocorreu ou está iminente, uma 
violação do presente Conjunto de Princípios, devem comunicar esse fato aos seus 



superiores e, sendo necessário, a outras autoridades ou instâncias competentes 
de controle ou de recurso.  

3. Qualquer outra pessoa com motivos para crer que ocorreu ou esta iminente a 
violação do presente Conjunto de Princípios, tem direito a comunicar esse fato aos 
superiores dos funcionários envolvidos, bem como a outras autoridades ou 
instâncias competentes. 

PRINCÍPIO 8 

A pessoa detida deve beneficiar de um tratamento adequado à sua condição de 
pessoacondenada. Desta forma, sempre que possível será separada das pessoas 
presas. 

PRINCÍPIO 9 

As autoridades que capturem uma pessoa, mantenham-na detida ou investiguem 
o caso: 

devem exercer estritamente os poderes conferidos por lei, sendo o exercício de 
tais poderes passível de recurso perante uma autoridade judiciária ou outra 
autoridade. 

PRINCÍPIO 10 

A pessoa capturada deve ser informada, no momento da captura, dos motivos 
desta e prontamente notificada das acusações contra si formuladas. 

1. Ninguém será mantido em detenção sem ter a possibilidade efetiva de ser 
ouvido prontamente por uma autoridade judiciária ou outra autoridade. A pessoa 
detida tem o direito de se defender ou de ser assistida por um advogado nos 
termos da lei. 

2. A pessoa detida e o seu advogado, se o houver, devem receber notificação, 
pronta e completa da ordem de detenção, bem como dos seus fundamentos.  

3. A autoridade judiciária ou outra autoridade devem ter poderes para apreciar, se 
tal se justificar, a manutenção da detenção. 

PRINCÍPIO 12 

1. Serão devidamente registrados: 

a) As razões da captura. 



b) o momento da captura, o momento em que a pessoa capturada foi conduzida a 
um local de detenção e o da sua primeira comparecia perante uma autoridade 
judiciária ou outra autoridade. 

c) A identidade dos funcionários encarregados de fazer cumprir a lei que hajam 
intervindo. 

d) Indicações precisas sobre o local de detenção. 

2. Estas informações devem ser comunicadas à pessoa detida ou ao seu 
advogado, se houver, nos termos prescritos pela lei. 

PRINCÍPIO 13 

As autoridades responsáveis pela captura, detenção ou prisão de uma pessoa, 
respectivamente, no momento da captura e no inicio da detenção ou da prisão, ou 
pouco depois. preste-lhe informação ou explicação sobre os seus direitos e sobre 
o modo de os exercer. 

PRINCÍPIO 14 

A pessoa que não compreenda ou não fale suficientemente bem a língua utilizada 
pelas autoridades responsáveis pela sua captura, detenção ou prisão tem o direito 
de receber sem demora, numa língua que entenda, a informação mencionada nos 
"princípios 10, 11, no 2, 12, no 1 e 13" e de beneficiar da assistência, se 
necessário gratuita, de um intérprete no âmbito do processo judicial subseqüente 
à sua captura. 

PRINCÍPIO 15 

Sem prejuízo das exceções previstas no "n.º 4 do Princípio 16 e no n º 3 do 
Princípio 18", a comunicação da pessoa detida ou presa com o mundo exterior, 
nomeadamente com a sua família ou com o seu advogado, não pode ser negada 
por mais do que alguns dias. 

PRINCÍPIO 16 

1)Imediatamente após a captura e após cada transferência de um local de 
detenção ou de prisão para outro, a pessoa detida ou presa poderá avisar ou 
requerer à autoridade competente que avise os membros da sua família ou outras 
pessoas por si designadas, se for esse o caso, da sua captura, detenção ou 
prisão, ou da sua transferência e do local em que se encontra detida.  

2. No caso de um estrangeiro, este será igualmente informado sem demora do seu 
direito de comunicar, por meios adequados, com um posto consular ou a missão 
diplomática do Estado de que seja nacional ou que por outro motivo esteja 



habilitada a receber tal comunicação, à luz do direito internacional, ou com o 
representante da organização internacional competente, no caso de um refugiado 
ou de uma pessoa que; por qualquer o motivo se encontre sob a proteção de urna 
organização intergovernamental. 

3. No caso de um menor ou de pessoa incapaz de compreender os seus direitos, 
a autoridade competente deve, por sua própria iniciativa, preceder à comunicação 
mencionada no presente princípio. Deve em especial procurar avisar os pais ou os 
representantes legais. 

4. As comunicações mencionadas no presente princípio devem ser feitas ou 
autorizadas sem demora. Á autoridade competente pode, no entanto, atrasar a 
comunicação por um período razoável, se assim o exigirem necessidades 
excepcionais da investigação. 

PRINCÍPIO 17 

1. A pessoa detida pode beneficiar da assistência de um advogado. A autoridade 
competente deve informá-la desse direito prontamente após a sua captura e 
proporcionar-lhe meios adequados para o seu exercício. 

2. A pessoa detida que não tenha advogado da sua escolha, tem direito a que 
uma autoridade judiciária ou outra autoridade lhe designem um defensor oficioso 
sempre que o interesse da justiça o exigir e a título gratuito no caso de 
insuficiência de meios para o remunerar 

PRINCÍPIO 18 

1. A pessoa detida ou presa tem direito a comunicar com o seu advogado e a 
consultá-lo. 

2. Á pessoa detida ou presa deve dispor do tempo e das facilidades necessárias 
para consultar o seu advogado. 

3. O direito de a pessoa detida ou presa ser visitada pelo seu advogado, consultar 
e de comunicar com ele, sem demora nem censura e em regime de absoluta 
confidencialidade, não pode ser objeto de suspensão ou restrição, salvo em 
circunstâncias excepcionais, especificadas por lei ou por regulamentos adotados 
nos termos da lei, que uma autoridade judiciária ou outra autoridade o considerem 
indispensável para manter a segurança e a boa ordem. 

4. As entrevistas entre a pessoa detida ou presa e o seu advogado podem ocorrer 
á vista, mas não em condições de serem ouvidas pelo funcionário encarregado de 
fazer cumprir a lei. 



5. As comunicações entre uma pessoa detida ou presa e o seu advogado 
mencionadas no presente princípio, não podem ser admitidas como prova contra a 
pessoa detida ou presa salvo se respeitarem a uma infração contínua ou 
premeditada. 

PRINCÍPIO 19 

A pessoa detida ou presa tem o direito de receber visitas, nomeadamente dos 
membros de sua família, e de se corresponder, nomeadamente com eles, e deve 
dispor de oportunidades adequadas para comunicar com o mundo exterior sem 
prejuízo das condições e restrições razoáveis, previstas por lei ou por regulamento 
adotados nos termos da lei. 

PRINCÍPIO 20 

Se a pessoa detida ou presa o solicitar, é se possível, colocada num local de de 
tenção ou prisão relativamente próximo do seu local de residência habitual. 

PRINCÍPIO 21 

1. É proibido abusar da situação da pessoa detida ou presa para a coagir a 
confessar, a incriminar-se por qualquer outro modo ou a testemunhar contra outra 
pessoa. 

2. Nenhuma pessoa detida pode ser submetida, durante o interrogatório, a 
violência, ameaças ou métodos de interrogatório suscetíveis de comprometer a 
sua capacidade de decisão ou de discernimento. 

PRINCÍPIO 22 

Nenhuma pessoa detida ou presa pode, ainda que com o seu consentimento, ser 
submetida a experiências médicas ou científicas suscetíveis de prejudicar a sua 
saúde. 

PRINCÍPIO 23 

1. A duração de qualquer interrogatório a que seja sujeita a pessoa detida ou 
presa e dos intervalos entre os interrogatórios, bem como a identidade dos 
funcionários que os conduzirem e de outros indivíduos presentes devem ser 
registradas e autenticadas nos termos prescritos na lei. 

2. A pessoa detida ou presa, ou o seu advogado, quando a lei o previr, devem ter 
acesso às informações mencionadas no n.º 1 do presente princípio. 

 



PRINCÍPIO 24 

A pessoa detida ou presa deve beneficiar de um exame médico adequado, em 
prazo tão breve. quanto possível após o seu ingresso no local de detenção ou 
prisão; posteriormente deve beneficiar cuidados e tratamentos médicos sempre 
que tal se mostre necessário. Esses cuidados e tratamentos são gratuitos. 

PRINCÍPIO 25 

A pessoa detida ou presa ou o seu advogado têm. sem prejuízo das condições 
razoavelmente necessárias para assegurar a manutenção da segurança e da boa 
ordem no local de detenção ou de prisão, o direito de solicitar à autoridade 
judiciária ou a outra autoridade um segundo exame medico ou opinião médica. 

PRINCÍPIO 26 

O fato de a pessoa detida ou presa ser submetida a um exame médico, o nome do 
médico e dos resultados do referido exame devem ser devidamente registrados. O 
acesso a esses registros deve ser garantido, sendo-o nos termos das normas 
pertinentes do direito interno. 

PRINCÍPIO 27 

A inobservância destes Princípios na obtenção de provas deve ser tomada em 
consideração na determinação da admissibilidade dessas provas contra a pessoa 
detida ou presa. 

PRINCÍPIO 28 

A pessoa detida ou presa tem direito a obter, dentro do limite dos recursos 
disponíveis, se provierem de fundos públicos, uma quantidade razoável de 
material educativo, cultural e informativo, sem prejuízo das condições 
razoavelmente necessárias para assegurar a manutenção da segurança e da boa 
ordem no local de detenção ou de prisão. 

PRINCÍPIO 29 

1. A fim de assegurar a estrita observância das leis e regulamentos pertinentes, os 
lugares de detenção devem ser inspecionados regularmente por pessoas 
qualificadas e experientes, nomeadas por uma autoridade competente diferente da 
autoridade diretamente encarregada da administração do local de detenção ou de 
prisão, e responsáveis perante ela. 

2. A pessoa detida ou presa tem o direito de comunicar livremente e em regime de 
absoluta confidencialidade com as pessoas que inspecionam os lugares de 
detenção ou de prisão, nos termos do n.º 1, sem prejuízo das condições 



razoavelmente necessárias para assegurar a manutenção da segurança e da boa 
ordem nos referidos lugares. 

PRINCÍPIO 30 

1. Os tipos de comportamento da pessoa detida ou presa que constituam 
infrações disciplinares durante a detenção ou prisão, o tipo e a duração das 
sanções disciplinares aplicáveis e as autoridades com competência para impor 
essas sanções devem ser especificados por lei ou por regulamentos adotados nos 
termos da lei e devidamente publicados. 

2. A pessoa detida ou presa tem o direito de ser ouvida antes de contra ela serem 
tomadas medidas disciplinares. Tem o direito de impugnar estas medidas perante 
autoridade superior. 

PRINCÍPIO 31 

As autoridades competentes devem garantir, quando necessário, e à luz do direito 
interno, . assistência aos familiares a cargo da pessoa detida ou presa, 
nomeadamente menores, e devem assegurar, em especiais condições, a guarda 
dos menores deixados sem vigilância. 

PRINCÍPIO 32 

1. A pessoa detida ou o seu advogado têm o direito de, em qualquer momento 
interpor recurso nos termos do direito interno, perante uma autoridade judiciária ou 
a outra autoridade para impugnar a legalidade da sua detenção e obter sem 
demora a sua libertação no caso de aquela ser ilegal. 

2. O processo previsto no n.º 1 deve ser simples e rápido e gratuito para o que 
não disponha de meios suficientes. A autoridade responsável pela detenção deve 
apresentar, sem demora razoável, a pessoa detida à autoridade perante a qual o 
recurso foi interposto. 

PRINCÍPIO 33 

1. A pessoa detida ou presa, ou o seu advogado, têm o direito de apresentar um 
pedido ou queixa relativos ao seu tratamento, nomeadamente no caso de tortura 
ou de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, perante as autoridades 
responsáveis pela administração do local de detenção e a autoridades superiores 
e, se necessário, para autoridades competentes de controle ou de recurso. 

2. No caso de a pessoa detida ou presa ou o seu advogado não poderem exercer 
os direitos previstos no n.º1 do presente princípio, estes poderão ser exercidos por 
um membro da família da pessoa detida ou presa, ou por qualquer outra pessoa 
que tenha conhecimento do caso. 



3. O caráter confidencial do pedido ou da queixa é mantido se o requerente o 
solicitar. 

4 O pedido ou queixa devem ser. examinados prontamente e respondidos sem 
demora injustificada. No caso de indeferimento do pedido ou da queixa ou em 
caso de demora excessiva, o requerente tem o direito de apresentar o pedido ou 
queixa perante autoridade judiciária competente ou outra autoridade. A pessoa 
detida ou presa, ou o requerente nos termos do nº1, não devem sofrer prejuízos 
pelo fato de terem apresentado um pedido ou queixa 

   

PRINCÍPIO 34 

Se uma pessoa detida ou presa morrer ou desaparecer durante a detenção ou 
prisão, a autoridade judiciária ou outra autoridade determinará a realização de 
uma investigação sobre as causas da morte ou do desaparecimento, 
oficiosamente ou a pedido de um membro da família dessa pessoa ou de qualquer 
outra pessoa que tenha conhecimento do caso. Quando as circunstâncias o 
justificarem, será instaurado um inquérito, seguindo idênticos termos. processuais; 
se a morte ou o desaparecimento ocorrerem pouco depois de terminada a 
detenção ou prisão. Ás conclusões ou o relatório da investigação, serão postos a 
disposição de quem o solicitar, salvo se esse pedido comprometer uma instrução 
criminal em curso. 

PRINCÍPIO 35 

1. Os danos sofridos por atos ou omissões de um funcionário público que se 
mostrem contrários aos direitos previstos num dos presentes princípios serão 
passíveis de indenização nos termos das normas de direito interno aplicáveis em 
matéria de responsabilidade. 

2 As informações registradas nos termos dos presentes princípios devem estar 
disponíveis, de harmonia com o direito interno aplicável, para efeito de pedidos de 
indenização apresentados nos termos do presente princípio. 

PRINCÍPIO 36 

1)Á pessoa detida, suspeita ou acusada da prática de infração penal presume-se 
inocente, devendo ser tratada como tal até que a sua culpabilidade tenha sido 
legalmente estabelecida no decurso de um processo público em que tenha gozado 
de todas as garantias necessárias à sua defesa.  

2)Só se deve proceder à captura ou detenção da pessoa assim suspeita ou 
acusada, aguardando a abertura da instrução e julgamento quando o requeiram 
necessidades da administração da justiça pelos motivos, nas condiçõ9es e 



segundo o processo prescritos por lei. É proibido impor a essa pessoa restrições 
que não sejam estritamente necessárias para os fins da detenção, para evitar que 
dificulte a instrução ou a administração da justiça, ou para manter a segurança e a 
boa ordem no local de detenção.  

PRINCÍPIO 37 

A pessoas detida pela prática de uma infração penal deve ser presente a uma 
autoridade judiciária ou outra autoridade prevista por lei, prontamente após sua 
captura.. Essa autoridade decidirá sem demora da legalidade e necessidade da 
detenção. Ninguém pode ser mantido em detenção aguardando a abertura da 
instrução ou julgamento salvo por ordem escrita de referida autoridade. A pessoa 
detida quando presente a essa autoridade, tem o direito de fazer uma declaração 
sobre a forma como foi tratada enquanto detenção. 

PRINCÍPIO 38 

A pessoa detida pela prática de infração penal tem o direito de ser julgada em 
prazo razoável ou de aguardar julgamento em liberdade. 

PRINCÍPIO 39 

Salvo em circunstâncias especiais previstas por lei, a pessoa detida pela prática 
de infração penal tem direito, a menos que uma autoridade judiciária ou outra 
autoridade decidam de outro modo no interesse da administração da justiça, a 
aguardar julgamento em liberdade sujeita às condições impostas por lei. Essa 
autoridade manterá em apreciação a questão da necessidade de detenção. 

Cláusula Geral 

Nenhuma disposição do presente conjunto de Princípios será interpretada no 
sentido de restringir ou derrogar algum dos direitos definidos pelo Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. 

 



DECRETO Nº 3 . 695, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000 . 
 

 
Cria o Subsistema de Inteligência de Segurança 
Publica, no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Inteligência, e dá outras providências . 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 84, 
incisos II, IV e VI, da Constituição. 
 
DECRETA: 
 
Art  1º Fica criado, no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência, incluído pela Lei nº 9.883, de 7 
de dezembro de 1999, o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, com a finalidade de 
coordenar e integrar as atividades de inteligência de segurança pública em todo o País, bem como 
suprir os governos federal e estaduais de informações que subsidiem a tomada de decisões neste 
campo. 
 
Art 2º Integram o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública os Ministérios da Justiça, da 
Fazenda, da Defesa e da Integração Nacional e o Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República. 
§ 1º O órgão central do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública é a Secretaria Nacional 
de Segurança Pública do Ministério da Justiça. 
§ 2º Nos termos do § 2º do art. 2º da Lei nº 9.883, de 1999, poderão integrar o Subsistema de 
Inteligência de Segurança Pública os órgãos de Inteligência de Segurança Pública dos Estados e 
do Distrito Federal. 
§ 3º Cabe aos integrantes do Subsistema, no âmbito de suas competências, identifica, 
acompanhar e avaliar ameaças reais ou potenciais de segurança pública e produzir 
conhecimentos e informações que subsidiem ações para neutralizar, coibir e reprimir atos 
criminosos de qualquer natureza. 
 
Art 3º Fica criado o Conselho Especial do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, 
órgão de deliberação coletiva, com a finalidade de estabelecer normas para as atividades de 
inteligência de segurança pública, que terá a seguinte composição: 
I - como membros permanentes, como direito a voto: 
a) o Secretario Nacional de Segurança Pública, que o presidirá; 
b) um representante do órgão de Inteligência do Departamento de Polícia Federal e outro da área 
operacional da Polícia Rodoviária Federal; 
c) dois representantes do Ministério da Fazenda, sendo um do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF) e outro da Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação 
(COPEI) da Secretaria da Receita Federal; 
d) dois representantes do Ministério da Defesa; 
e) um representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; 
f) um representante da Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional; e 
g) um representante da Agência Brasileira de Inteligência. 
II - como membros eventuais, sem direito a voto, um representante de cada um dos órgãos de que 
trata o § 2º do art. 2º. 
§ 1º Os representantes referidos nas alíneas de a a g , do inciso I, e seus suplentes, serão 
indicados pelos respectivos órgãos e designados pelo Ministro de Estado da Justiça, para 
mandato de dois anos, permitida a recondução. 



§ 2º Os representes referidos no inciso II, e seus suplentes, serão indicados pelos respectivos 
governadores e designados pelo Ministro de Estado da Justiça, para mandato de dois anos, 
permitida a recondução. 
§ 3º A participação dos membros no Conselho Especial não enseja qualquer tipo de remuneração 
e será considerada de relevante interesse público. 
§ 4º O Conselho Especial reunir-se-á em caráter ordinário a cada três meses, e, 
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, por iniciativa própria ou a 
requerimento de um terço de seus membros. 
§ 5º Os representantes referidos no inciso II somente participarão das reuniões do Conselho 
Especial quando convocados pelo seu Presidente. 
§ 6º O Presidente do Conselho Especial poderá convidar pessoas de notório saber para participar 
das reuniões, sem direito a voto, para dar parecer sobre tema específico. 
§ 7º As despesas com viagens dos conselheiros correrão por conta dos órgãos que representam, 
salvo na hipótese prevista no § 6º, em que correrão por conta do Ministério da Justiça. 
 
Art 4º Compete ao Conselho Especial: 
I - elaborar e aprovar seu regimento interno; 
II - propor a integração dos Órgãos de Inteligência de Segurança Pública dos Estados e do Distrito 
Federal ao Subsistema; 
III - estabelecer as normas operativas e de coordenação da atividade de inteligência de segurança 
pública; 
IV - acompanhar e avaliar o desempenho da atividade de inteligência de segurança pública; e  
V - constituir comitês técnicos para analisar matérias específicas, podendo convidar especialistas 
para opinar sobre o assunto. 
 
Art 5º o regimento interno do Conselho Especial, com as atribuições e as competências, aprovado 
por maioria absoluta de seus membros, será submetido ao Ministro de Estado da Justiça. 
 
Art 6º Caberá à Secretaria Nacional de Segurança Pública prover os serviços de Secretaria-
Executtiva do Conselho Especial. 
 
Art 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art 8º Fica revogado o Decreto nº 3.448, de 5 de maio de 2000. 
 
 
 
 
Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. 
 
 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Gregori 
Pedro Malan 

Alberto Mendes Cardoso 
 
 



LEI N.º 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997 

Institui o número único de Registro de Identidade Civil e dá outras providências.  

O   P R E S I D E N T E   D A   R E P Ú B L I C A  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art 1º - É instituído o número único de Registro de Identidade Civil, pelo qual cada cidadão 
brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em todas as suas relações com a 
sociedade e com os organismos governamentais e privados.  

Parágrafo único - (VETADO). 

I - (VETADO).  

II - (VETADO).  

III - (VETADO).  

Art 2º - É instituído o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil, destinado a 
conter o número único de Registro Civil acompanhado dos dados de identificação de cada 
cidadão.  

Art. 3º - O Poder Executivo definirá a entidade que centralizará as atividades de 
implementação, coordenação e controle do Cadastro Nacional de Registro de Identificação 
Civil, que se constituirá em órgão central do Sistema Nacional de Registro de Identificação 
Civil.  

§ 1º - O órgão central do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil será 
representado, na Capital de cada Unidade da Federação, por um órgão regional e, em cada 
Município, por um órgão local.  

§ 2º - Os órgãos regionais exercerão a coordenação no  âmbito de cada Unidade da 
Federação, repassando aos órgãos locais as instruções do órgão central e reportando a este 
as informações e dados daqueles.  

§ 3º - Os órgãos locais incumbir-se-ão de operacionalizar as normas definidas pelo órgão 
central repassadas pelo órgão regional.  

Art. 4º - Será incluída, na proposta orçamentária do órgão central do sistema, a provisão de 
meios necessários, acompanhada do cronograma de implementação e manutenção do 
sistema.  

Art. 5º - O Poder Executivo providenciará, no prazo de cento e oitenta dias, a 
regulamentação desta Lei e, no prazo de trezentos e sessenta dias, o início de sua 
implementação.  

Art. 6º - No prazo máximo de cinco anos da promulgação desta Lei, perderão a validade 
todos os documentos de identificação que estiverem em desacordo com ela.  



Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

Brasília, 7 de abril de 1997; 176° da Independência e 109° da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Nelson A. Jobim 

 

 

* Publicado no D.O.U de 8 de abril de 1997. 

 



LEI N o 10.029, DE 20 DE OUTUBRO DE 2000. 

 

Estabelece normas gerais para a 
prestação voluntária de serviços 
administrativos e de serviços auxiliares 
de saúde e de defesa civil nas Polícias 
Militares e nos Corpos de Bombeiros 
Militares e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir a prestação voluntária de 
serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas 
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, observadas as disposições 
desta Lei.  

Art. 2o A prestação voluntária dos serviços terá duração de um ano, prorrogável 
por, no máximo, igual período, a critério do Poder Executivo, ouvido o 
Comandante-Geral da respectiva Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. 

Parágrafo único. O prazo de duração da prestação voluntária poderá ser inferior 
ao estabelecido no caput deste artigo nos seguintes casos: 

I – em virtude de solicitação do interessado; 

II – quando o voluntário apresentar conduta incompatível com os serviços 
prestados; ou 

III – em razão da natureza do serviço prestado. 

Art. 3o Poderão ser admitidos como voluntários à prestação dos serviços: 

I – homens, maiores de dezoito e menores de vinte e três anos, que excederem às 
necessidades de incorporação das Forças Armadas; e  

II – mulheres, na mesma faixa etária do inciso I. 

Art. 4o Os Estados e o Distrito Federal estabelecerão: 

I – número de voluntários aos serviços, que não poderá exceder a proporção de 
um voluntário para cada cinco integrantes do efetivo determinado em lei para a 
respectiva Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar; 

II – os requisitos necessários para o desempenho das atividades ínsitas aos 
serviços a serem prestados; e 

III – o critério de admissão dos voluntários aos serviços. 



Art. 5o Os Estados e o Distrito Federal poderão estabelecer outros casos para a 
prestação de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de 
Bombeiros Militares, sendo vedados a esses prestadores, sob qualquer hipótese, 
nas vias públicas, o porte ou o uso de armas de fogo e o exercício do poder de 
polícia. 

Art. 6o Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de 
natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, 
destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se 
refere esta Lei. 

§ 1o O auxílio mensal a que se refere este artigo não poderá exceder dois salários 
mínimos. 

§ 2o A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 20 de outubro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Gregori 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.10.2000 

 



LEI Nº 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que 
trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, 
cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, 
recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, 
ou qualquer outra.  

Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus 
familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no 
parágrafo único deste artigo.  

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:  
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades;  
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 
saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade;  
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;  
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;  
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 
ou não de sua hospitalização involuntária;  
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;  
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 
tratamento;  
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;  
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.  

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a 
assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, 
com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em 
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que 
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.  

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.  

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente 
em seu meio.  

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer 
assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços 
médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.  

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 
instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos 
mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no 
parágrafo único do art. 2º .  

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação 
de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de 
suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação 
psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e 



supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade 
do tratamento, quando necessário.  

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize os seus motivos.  

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:  
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;  
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a 
pedido de terceiro; e  
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.  

Art. 7º A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve 
assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de 
tratamento. Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por 
solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.  

Art. 8º A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se 
localize o estabelecimento.  

§ 1º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, 
ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 
estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 
adotado quando da respectiva alta.  

§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, 
ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo 
tratamento.  

Art. 9º A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, 
pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e 
funcionários.  

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento 
serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou 
ao representante legal do paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, no 
prazo máximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência.  

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser 
realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, 
e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho 
Nacional de Saúde.  

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará comissão 
nacional para acompanhar a implementação desta Lei.  

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 6 de abril de 2001; 180º da Independência e 113º da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
José Gregori  
José Serra  
Roberto Brant  

 

 



Lei Complementar Estadual nº 893, de 10 de março de 2001 

Institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar: 
 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

Artigo 1º - A hierarquia e a disciplina são as bases da organização da Polícia Militar. 

Artigo 2º - Estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar os militares do Estado do 
serviço ativo, da reserva remunerada, os reformados e os agregados, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica: 

1 - aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos ou eletivos; 
2 - aos Magistrados da Justiça Militar. 

Artigo 3º - Hierarquia policial-militar é a ordenação progressiva da autoridade, em graus diferentes, da 
qual decorre a obediência, dentro da estrutura da Polícia Militar, culminando no Governador do Estado, 
Chefe Supremo da Polícia Militar. 

§ 1º - A ordenação da autoridade se faz por postos e graduações, de acordo com o escalonamento 
hierárquico, a antigüidade e a precedência funcional. 

§ 2º - Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do Governador do Estado e confirmado 
em Carta Patente ou Folha de Apostila. 

§ 3º - Graduação é o grau hierárquico das praças, conferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar. 

Artigo 4º - A antigüidade entre os militares do Estado, em igualdade de posto ou graduação, será 
definida pela: 

I - data da última promoção; 
II - prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores; 
III - classificação no curso de formação ou habilitação; 
IV - data de nomeação ou admissão; 
V - maior idade. 

Parágrafo único - Nos casos de promoção a aspirante-a-oficial, a aluno-oficial, a 3º sargento, a cabo ou 
nos casos de nomeação de oficiais, alunos-oficiais ou admissão de soldados prevalecerá, para efeito de 
antigüidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos. 

Artigo 5º - A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou 
a praça: 

I - ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou 
serviço que dirige, comanda ou chefia; 
II - estiver no serviço ativo, em relação aos inativos. 



CAPÍTULO II 

Da Deontologia Policial-Militar 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 

Artigo 6º - A deontologia policial-militar é constituída pelos valores e deveres éticos, traduzidos em 
normas de conduta, que se impõem para que o exercício da profissão policial-militar atinja plenamente 
os ideais de realização do bem comum, mediante a preservação da ordem pública. 

§ 1º - Aplicada aos componentes da Polícia Militar, independentemente de posto ou graduação, a 
deontologia policial- militar reúne valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores, destinados a 
elevar a profissão policial-militar à condição de missão. 
§ 2º - O militar do Estado prestará compromisso de honra, em caráter solene, afirmando a consciente 
aceitação dos valores e deveres policiais-militares e a firme disposição de bem cumpri-los. 

SEÇÃO II 

Dos Valores Policiais -Militares 

Artigo 7º - Os valores fundamentais, determinantes da moral policial- militar, são os seguintes: 

I - o patriotismo; 
II - o civismo; 
III - a hierarquia; 
IV - a disciplina; 
V - o profissionalismo; 
VI - a lealdade; 
VII - a constância; 
VIII - a verdade real; 
IX - a honra; 
X - a dignidade humana; 
XI - a honestidade; 
XII - a coragem.  

SEÇÃO III 

Dos Deveres Policiais-Militares 

Artigo 8º - Os deveres éticos, emanados dos valores policiais- militares e que conduzem a atividade 
profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes: 

I - cultuar os símbolos e as tradições da Pátria, do Estado de São Paulo e da Polícia Militar e zelar por 
sua inviolabilidade; 
II - cumprir os deveres de cidadão; 
III - preservar a natureza e o meio ambiente; 
IV - servir à comunidade, procurando, no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública, 
promover, sempre, o bem estar comum, dentro da estrita observância das normas jurídicas e das 
disposições deste Regulamento; 
V - atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o acima dos anseios particulares; 
VI - atuar de forma disciplinada e disciplinadora, com respeito mútuo de superiores e subordinados, e 
preocupação com a integridade física, moral e psíquica de todos os militares do Estado, inclusive dos 
agregados, envidando esforços para bem encaminhar a solução dos problemas apresentados; 
VII - ser justo na apreciação de atos e méritos dos subordinados; 



VIII - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e 
as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, 
incutindo-a em seus subordinados; 
IX - dedicar-se integralmente ao serviço policial-militar, buscando, com todas as energias, o êxito e o 
aprimoramento técnico-profissional e moral; 
X - estar sempre preparado para as missões que desempenhe; 
XI - exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a administração 
pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas; 
XII - procurar manter boas relações com outras categorias profissionais, conhecendo e respeitando-lhes 
os limites de competência, mas elevando o conceito e os padrões da própria profissão, zelando por sua 
competência e autoridade; 
XIII - ser fiel na vida policial- militar, cumprindo os compromissos relacionados às suas atribuições de 
agente público; 
XIV - manter ânimo forte e fé na missão policial- militar, mesmo diante das dificuldades, demonstrando 
persistência no trabalho para solucioná-las; 
XV - zelar pelo bom nome da Instituição Policial-Militar e de seus componentes, aceitando seus valores 
e cumprindo seus deveres éticos e legais; 
XVI - manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida profissional, solidarizando-se nas 
dificuldades que esteja ao seu alcance minimizar e evitando comentários desairosos sobre os 
componentes das Instituições Policiais; 
XVII - não pleitear para si, por meio de terceiros, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro 
militar do Estado; 
XVIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e particular; 
XIX - conduzir-se de modo não subserviente sem ferir os princípios de respeito e decoro; 
XX - abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer 
natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros; 
XXI - abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas em: 
a) atividade político-partidária, salvo quando candidato a cargo eletivo; 
b) atividade comercial ou industrial; 
c) pronunciamento público a respeito de assunto policial, salvo os de natureza técnica; 
d) exercício de cargo ou função de natureza civil; 
XXII - prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo-o como bom chefe de família; 
XXIII - considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade 
pessoal;  
XXIV - exercer a profissão sem discriminações ou restrições de ordem religiosa, política, racial ou de 
condição social; 
XXV - atuar com prudência nas ocorrências policiais, evitando exacerbá-las; 
XXVI - respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do preso ou de quem seja objeto de 
incriminação; 
XXVII - observar as normas de boa educação e ser discreto nas atitudes, maneiras e na linguagem 
escrita ou falada; 
XXVIII - não solicitar ou provocar publicidade visando a própria promoção pessoal; 
XXIX - observar os direitos e garantias fundamentais, agindo com isenção, eqüidade e absoluto respeito 
pelo ser humano, não usando sua condição de autoridade pública para aprática de arbitrariedade; 
XXX - exercer a função pública com honestidade, não aceitando vantagem indevida, de qualquer 
espécie; 
XXXI - não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual ou em avaliação profissional, inclusive 
no âmbito do ensino; 
XXXII - não abusar dos meios do Estado postos à sua disposição, nem distribuí-los a quem quer que 
seja, em detrimento dos fins da administração pública, coibindo ainda a transferência, para fins 
particulares, de tecnologia própria das funções policiais; 
XXXIII - atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia e conservação dos bens públicos, cuja 
utilização lhe for confiada; 
XXXIV - proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente com abnegação e desprendimento 
pessoal;  
XXXV - atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para preservar a ordem pública ou prestar 
socorro, desde que não exista, naquele momento, força de serviço suficiente. 



§ 1º - Ao militar do Estado em serviço ativo é vedado exercer atividade de segurança particular, 
comércio ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade comercial ou dela ser sócio ou 
participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário. 
§ 2º - Compete aos Comandantes de Unidade e de Subunidade destacada fiscalizar os subordinados 
que apresentarem sina is exteriores de riqueza, incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, 
fazendo-os comprovar a origem de seus bens, mediante instauração de procedimento administrativo, 
observada a legislação específica. 
§ 3º - Aos militares do Estado da ativa são proibidas manifestações coletivas sobre atos de superiores, 
de caráter reivindicatório e de cunho político-partidário, sujeitando-se as manifestações de caráter 
individual aos preceitos deste Regulamento. 
§ 4º - É assegurado ao militar do Estado inativo o direito de opinar sobre assunto político e externar 
pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo a matéria pertinente ao interesse público, 
devendo observar os preceitos da ética policial- militar e preservaros valores policiais- militares em suas  
manifestações essenciais. 

 

CAPÍTULO III 

Da Disciplina Policial-Militar 

Artigo 9º - A disciplina policial- militar é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa 
observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por parte de todos e de 
cada integrante da Polícia Militar. 

§ 1º - São manifestações essenciais da disciplina: 
1 - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares; 
2 - a obediência às ordens legais dos superiores; 
3 - o emprego de todas as energias em benefício do serviço; 
4 - a correção de atitudes; 
5 - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos; 
6 - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da Instituição. 
 
§ 2º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos, permanentemente, pelos militares do 
Estado, tanto no serviço ativo, quanto na inatividade. 
§ 3º - A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio na Polícia Militar, incumbindo aos 
comandantes incentivar e manter a harmonia e a solidariedade entre os seus comandados, promovendo 
estímulos de aproximação e cordialidade. 
§ 4º - A civilidade é parte integrante da educação policial- militar, cabendo a superiores e subordinados 
atitudes de respeito e deferência mútuos. 

Artigo 10 - As ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo inteira responsabilidade à 
autoridade que as determinar. 

§ 1º - Quando a ordem parecer obscura, compete ao subordinado, ao recebê-la, solicitar os 
esclarecimentos necessários ao seu total entendimento. 

§ 2º - Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo 
abuso ou excesso que cometer. 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

Da Violação dos Valores, dos Deveres e da Disciplina 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 

Artigo 11 - A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina policial-militar, constituindo 
infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente. 

§ 1º - O militar do Estado é responsável pelas decisões ou atos que praticar, inclusive nas missões 
expressamente determinadas, bem como pela não-observância ou falta de exação no cumprimento de 
seus deveres. 
§ 2º - O superior hierárquico responderá solidariamente, na esfera administrativa disciplinar, incorrendo 
nas mesmas sanções da transgressão praticada por seu subordinado quando: 
1 - presenciar o cometimento da transgressão deixando de atuar para fazê-la cessar imediatamente; 
2 - concorrer diretamente, por ação ou omissão, para o cometimento da transgressão, mesmo não 
estando presente no local do ato. 
§ 3º - A  violação da disciplina policial-militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau 
hierárquico de quem a cometer.  

SEÇÃO II 

Da Transgressão Disciplinar 

Artigo 12 - Transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres 
policiais- militares, cominando ao infrator as sanções previstas neste Regulamento. 

§ 1º - As transgressões disciplinares compreendem:  

1 - todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial- militar, especificadas no artigo 13 deste 
Regulamento; 
2 - todas as ações ou omissões não especificadas no artigo 13 deste Regulamento, mas que também 
violem os valores e deveres policiais- militares. 

§ 2º - As transgressões disciplinares previstas nos itens 1 e 2 do § 1º, deste artigo, serão classificadas 
como graves, desde que venham a ser: 

1 - atentatórias às instituições ou ao Estado; 
2 - atentatórias aos direitos humanos fundamentais; 
3 - de natureza desonrosa. 

§ 3º - As transgressões previstas no item 2 do § 1º e não enquadráveis em algum dos itens do § 2º, 
deste artigo, serão classificadas pela autoridade competente como médias ou leves, consideradas as 
circunstâncias do fato. 

§ 4º - Ao militar do Estado, aluno de curso da Polícia Militar, aplica-se, no que concerne à disciplina, 
além do previsto neste Regulamento, subsidiariamente, o disposto nos regulamentos próprios dos 
estabelecimentos de ensino onde estiver matriculado. 

§ 5º - A aplicação das penas disciplinares previstas neste Regulamento independe do resultado de 
eventual ação penal. 



Artigo 13 - As transgressões disciplinares são classificadas de acordo com sua gravidade em graves 
(G), médias (M) e leves (L). 

Parágrafo único - As transgressões disciplinares são: 

1 - desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão (G); 
2 - usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar prisão (G); 
3 - deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física das pessoas que prender ou 
detiver (G); 
4 - agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua guarda ou permitir que outros o façam (G); 
5 - permitir que o preso, sob sua guarda, conserve em seu poder instrumentos ou outros objetos 
proibidos, com que possa ferir a si próprio ou a outrem (G); 
6 - reter o preso, a vítima, as testemunhas ou partes não definidas por mais tempo que o necessário 
para a solução do procedimento policial, administrativo ou penal (M); 
7 - faltar com a verdade (G); 
8 - ameaçar, induzir ou instigar alguém para que não declare a verdade em procedimento 
administrativo, civil ou penal (G); 
9 - utilizar-se do anonimato para fins ilícitos (G); 
10 - envolver, indevidamente, o nome de outrem para esquivar-se de responsabilidade (G); 
11 - publicar, divulgar ou contribuir para a divulgação irrestrita de fatos, documentos ou assuntos 
administrativos ou técnicos de natureza policial, militar ou judiciária, que possam concorrer para o 
desprestígio da Polícia Militar, ferir a hierarquia ou a disciplina, comprometer a segurança da sociedade 
e do Estado ou violar a honra e a imagem de pessoa (G); 
12 - espalhar boatos ou notícias tendenciosas em prejuízo da boa ordem civil ou policial- militar ou do 
bom nome da Polícia Militar (M); 
13 - provocar ou fazer-se, voluntariamente, causa ou origem de alarmes injustificados (M); 
14 - concorrer para a discórdia, desarmonia ou cultivar inimizade entre companheiros (M); 
15 - liberar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência sem competência legal para tanto (G); 
16 - entender-se com o preso, de forma velada, ou deixar que alguém o faça, sem autorização de 
autoridade competente (M); 
17 - receber vantagem de pessoa interessada no caso de furto, roubo, objeto achado ou qualquer outro 
tipo de ocorrência ou procurá-la para solicitar vantagem (G); 
18 - receber ou permitir que seu subordinado receba, em razão da função pública, qualquer objeto ou 
valor, mesmo quando oferecido pelo proprietário ou responsável (G); 
19 - apropriar-se de bens pertencentes ao patrimônio público ou particular (G); 
20 - empregar subordinado ou servidor civil, ou desviar qualquer meio material ou financeiro sob sua 
responsabilidade ou não, para a execução de atividades diversas daquelas para as quais foram 
destinadas, em proveito próprio ou de outrem (G); 
21 - provocar desfalques ou deixar de adotar providências, na esfera de suas atribuições, para evitá-los 
(G); 
22 - utilizar-se da condição de militar do Estado para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou 
para encaminhar negócios particulares ou de terceiros (G); 
23 - dar, receber ou pedir gratificação ou presente com finalidade de retardar, apressar ou obter 
solução favorável em qualquer ato de serviço (G); 
24 - contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades, desde que venha a expor 
o nome da Polícia Militar (M); 
25 - fazer, diretamente ou por intermédio de outrem, agiotagem ou transação pecuniária envolvendo 
assunto de serviço, bens da administração pública ou material cuja comercialização seja proibida (G); 
26 - exercer ou administrar, o militar do Estado em serviço ativo, a função de segurança particular ou 
qualquer atividade estranha à Instituição Policial-Militar com prejuízo do serviço ou com emprego de 
meios do Estado (G); 
27 - exercer, o militar do Estado em serviço ativo, o comércio ou tomar parte na administração ou 
gerência de sociedade comercial com fins lucrativos ou dela ser sócio, exceto como acionista, cotista ou 
comanditário (G); 
28 - deixar de fiscalizar o subordinado que apresentar sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a 
remuneração do cargo (G); 
29 - não cumprir, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal recebida (G); 



30 - retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal recebida (M); 
31 - dar, por escrito ou verbalmente, ordem manifestamente ilegal que possa acarretar 
responsabilidade ao subordinado, ainda que não chegue a ser cumprida (G); 
32 - deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou pelos praticados por subordinados que 
agirem em cumprimento de sua ordem (G); 
33 - aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem legal de autoridade competente, 
ou serviço, ou para que seja retardada, prejudicada ou embaraçada a sua execução (G); 
34 - interferir na administração de serviço ou na execução de ordem ou missão sem ter a devida 
competência para tal (M); 
35 - deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida, no mais curto prazo possível 
(L); 
36 - dirigir-se, referir-se ou responder a superior de modo desrespeitoso (G); 
37 - recriminar ato legal de superior ou procurar desconsiderá-lo (G); 
38 - ofender, provocar ou desafiar superior ou subordinado hierárquico (G); 
39 - promover ou participar de luta corporal com superior, igual, ou subordinado hierárquico (G); 
40 - procurar desacreditar seu superior ou subordinado hierárquico (M); 
41 - ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos (G); 
42 - desconsiderar ou desrespeitar, em público ou pela imprensa, os atos ou decisões das autoridades 
civis ou dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário ou de qualquer de seus representantes 
(G); 
43 - desrespeitar, desconsiderar ou ofender pessoa por palavras, atos ou gestos, no atendimento de 
ocorrência policial ou em outras situações de serviço (G); 
44 - deixar de prestar a superior hierárquico continência ou outros sinais de honra e respeito previstos 
em regulamento (M); 
45 - deixar de corresponder a cumprimento de seu subordinado (M); 
46 - deixar de exibir, estando ou não uniformizado, documento de identidade funcional ou recusar-se a 
declarar seus dados de identificação quando lhe for exigido por autoridade competente (M); 
47 - evadir-se ou tentar evadir-se de escolta, bem como resistir a ela (G); 
48 - retirar-se da presença do superior hierárquico sem obediência às normas regulamentares (L); 
49 - deixar, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao seu superior funcional, conforme 
prescrições regulamentares (L); 
50 - deixar, nas solenidades, de apresentar-se ao superior hierárquico de posto ou graduação mais 
elevada e de saudar os demais, de acordo com as normas regulamentares (L); 
51 - deixar de fazer a devida comunicação disciplinar (M); 
52 - tendo conhecimento de transgressão disciplinar, deixar de apurá-la (G); 
53 - deixar de punir o transgressor da disciplina, salvo se houver causa de justificação (M); 
54 - não levar fato ilegal ou irregularidade que presenciar ou de que tiver ciência, e não lhe couber 
reprimir, ao conhecimento da autoridade para isso competente (M); 
55 - deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a qualquer autoridade superior 
toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço 
ou de sua marcha, logo que tenha conhecimento (G); 
56 - deixar de manifestar-se nos processos que lhe forem encaminhados, exceto nos casos de 
suspeição ou impedimento, ou de absoluta falta de elementos, hipótese em que essas circunstâncias 
serão fundamentadas (M); 
57 - deixar de encaminhar à autoridade competente, no mais curto prazo e pela via hierárquica, 
documento ou processo que receber, se não for de sua alçada a solução (M); 
58 - omitir, em boletim de ocorrência, relatório ou qualquer documento, dados indispensáveis ao 
esclarecimento dos fatos (G); 
59 - subtrair, extraviar, danificar ou inutilizar documentos de interesse da administração pública ou de 
terceiros (G);  
60 - trabalhar mal, intencionalmente ou por desídia, em qualquer serviço, instrução ou missão (M); 
61 - deixar de assumir, orientar ou auxiliar o atendimento de ocorrência, quando esta, por sua natureza 
ou amplitude, assim o exigir (G); 
62 - retardar ou prejudicar o serviço de polícia judiciária militar que deva promover ou em que esteja 
investido (M); 
63 - desrespeitar medidas gerais de ordem policial, judiciária ou administrativa, ou embaraçar sua 
execução (M); 



64 - não ter, pelo preparo próprio ou de seus subordinados ou instruendos, a dedicação imposta pelo 
sentimento do dever (M); 
65 - causar ou contribuir para a ocorrência de acidente de serviço ou instrução (M); 
66 - consentir, o responsável pelo posto de serviço ou a sentinela, na formação de grupo ou 
permanência de pessoas junto ao seu posto (L); 
67 - içar ou arriar, sem ordem, bandeira ou insígnia de autoridade (L); 
68 - dar toques ou fazer sinais, previstos nos regulamentos, sem ordem de autoridade competente (L); 
69 - conversar ou fazer ruídos em ocasiões ou lugares impróprios (L); 
70 - deixar de comunicar a alteração de dados de qualificação pessoal ou mudança de endereço 
residencial (L); 
71 - apresentar comunicação disciplinar ou representação sem fundamento ou interpor recurso 
disciplinar sem observar as prescrições regulamentares (M); 
72 - dificultar ao subordinado o oferecimento de representação ou o exercício do direito de petição (M); 
73 - passar a ausente (G); 
74 - abandonar serviço para o qual tenha sido designado ou recusar-se a executá-lo na forma 
determinada (G); 
75 - faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado (G); 
76 - faltar a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir, ou ainda, retirar-se antes de seu 
encerramento  
sem a devida autorização (M); 
77 - afastar-se, quando em atividade policial- militar com veículo automotor, aeronave, embarcação ou 
a pé, da área em que deveria permanecer ou não cumprir roteiro de patrulhamento predeterminado 
(G); 
78 - afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de dispositivo ou ordem legal (M); 
79 - chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado ou a 
qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir (L); 
80 - deixar de comunicar a tempo, à autoridade competente, a impossibilidade de comparecer à 
Organização Policial Militar (OPM) ou a qualquer ato ou serviço de que deva participar ou a que deva 
assistir (L); 
81 - permutar serviço sem permissão da autoridade competente (M); 
82 - simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever (M); 
83 - deixar de se apresentar às autoridades competentes nos casos de movimentação ou quando 
designado para comissão ou serviço extraordinário (M); 
84 - não se apresentar ao seu superior imediato ao término de qualquer afastamento do serviço ou, 
ainda, logo que souber que o mesmo tenha sido interrompido ou suspenso (M); 
85 - dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de pessoas ou instalações (G); 
86 - dormir em serviço, salvo quando autorizado (M); 
87 - permanecer, alojado ou não, deitado em horário de expediente no interior da OPM, sem 
autorização de quem de direito (L); 
88 - fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de substância proibida, entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, ou introduzi-las em local sob administração policial-militar 
(G); 
89 - embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo (G); 
90 - ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo (M); 
91 - introduzir bebidas alcoólicas em local sob administração policial-militar, salvo se devidamente 
autorizado (M); 
92 - fumar em local não permitido (L); 
93 - tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos, em local sob administração 
policial-militar, ou em qualquer outro, quando uniformizado (L); 
94 - portar ou possuir arma em desacordo com as normas vigentes (G); 
95 - andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando de serviço (G); 
96 - disparar arma por imprudência, negligência, imperícia, ou desnecessariamente (G); 
97 - não obedecer às regras básicas de segurança ou não ter cautela na guarda de arma própria ou sob 
sua responsabilidade (G); 
98 - ter em seu poder, introduzir, ou distribuir em local sob administração policial- militar, substância ou 
material inflamável ou explosivo sem permissão da autoridade competente (M); 
99 - dirigir viatura policial com imprudência, imperícia, negligência, ou sem habilitação legal (G); 



100 - desrespeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou de navegação marítima, lacustre ou fluvial 
(M); 
101 - autorizar, promover ou executar manobras perigosas com viaturas, aeronaves, embarcações ou 
animais (M); 
102 - conduzir veículo, pilotar aeronave ou embarcação oficial, sem autorização do órgão competente 
da Polícia Militar, mesmo estando habilitado (L); 
103 - transportar na viatura, aeronave ou embarcação que esteja sob seu comando ou 
responsabilidade, pessoal ou material, sem autorização da autoridade competente (L); 
104 - andar a cavalo, a trote ou galope, sem necessidade, pelas ruas da cidade ou castigar inutilmente 
a montada (L); 
105 - não ter o devido zelo, danificar, extraviar ou inutilizar, por ação ou omissão, bens ou animais 
pertencentes ao patrimônio público ou particular, que estejam ou não sob sua responsabilidade (M); 
106 - negar-se a utilizar ou a receber do Estado fardamento, armamento, equipamento ou bens que lhe 
sejam destinados ou devam ficar em seu poder ou sob sua responsabilidade (M); 
107 - retirar ou tentar retirar de local sob administração policial- militar material, viatura, aeronave, 
embarcação ou animal, ou mesmo deles servir-se, sem ordem do responsável ou proprietário (G); 
108 - entrar, sair ou tentar fazê-lo, de OPM, com tropa, sem prévio conhecimento da autoridade 
competente, salvo para fins de instrução autorizada pelo comando (G); 
109 - deixar o responsável pela segurança da OPM de cumprir as prescrições regulamentares com 
respeito a entrada, saída e permanência de pessoa estranha (M); 
110 - permitir que pessoa não autorizada adentre prédio ou local interditado (M); 
111 - deixar, ao entrar ou sair de OPM onde não sirva, de dar ciência da sua presença ao Oficial-de-Dia 
ou de serviço e, em seguida, se oficial, de procurar o comandante ou o oficial de posto mais elevado ou 
seu substituto legal para expor a razão de sua presença, salvo as exceções regulamentares previstas 
(M); 
112 - adentrar, sem permissão ou ordem, aposentos destinados a superior ou onde este se encontre, 
bem como qualquer outro lugar cuja entrada lhe seja vedada (M); 
113 - abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM, desde que não seja a autoridade competente 
ou sem sua ordem, salvo em situações de emergência (M); 
114 - permanecer em dependência de outra OPM ou local de serviço sem consentimento ou ordem da 
autoridade competente (L); 
115 - permanecer em dependência da própria OPM ou local de serviço, desde que a ele estranho, sem 
consentimento ou ordem da autoridade competente (L); 
116 - entrar ou sair, de qualquer OPM, por lugares que não sejam para isso designados (L); 
117 - deixar de exib ir a superior hierárquico, quando por ele solicitado, objeto ou volume, ao entrar ou 
sair de qualquer OPM (M); 
118 - ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em local sob administração policial- militar, publicações, 
estampas ou jornais que atentem contra a disciplina, a moral ou as instituições (L); 
119 - apresentar-se, em qualquer situação, mal uniformizado, com o uniforme alterado ou diferente do 
previsto, contrariando o Regulamento de Uniformes da Polícia Militar ou norma a respeito (M); 
120 - usar no uniforme, insígnia, medalha, condecoração ou distintivo, não regulamentares ou de forma 
indevida (M); 
121 - usar vestuário incompatível com a função ou descurar do asseio próprio ou prejudicar o de 
outrem (L); 
122 - estar em desacordo com as normas regulamentares de apresentação pessoal (L); 
123 - recusar ou devolver insígnia, salvo quando a regulamentação o permitir (L); 
124 - comparecer, uniformizado, a manifestações ou reuniões de caráter político-partidário, salvo por 
motivo de serviço (M); 
125 - freqüentar ou fazer parte de sindicatos, associações profissionais com caráter de sindicato, ou de 
associações cujos estatutos não estejam de conformidade com a lei (G); 
126 - autorizar, promover ou participar de petições ou manifestações de caráter reivindicatório, de 
cunho político-partidário, religioso, de crítica ou de apoio a ato de superior, para tratar de assuntos de 
natureza policial-militar, ressalvados os de natureza técnica ou científica havidos em razão do exercício 
da função policial (M); 
127 - aceitar qualquer manifestação coletiva de subordinados, com exceção das demonstrações de boa 
e sã camaradagem e com prévio conhecimento do homenageado (L); 



128 - discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos políticos, 
militares ou policiais, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente 
autorizado (L); 
129 - freqüentar lugares incompatíveis com o decoro social ou policial- militar, salvo por motivo de 
serviço (M); 
130 - recorrer a outros órgãos, pessoas ou instituições, exceto ao Poder Judiciário, para resolver 
assunto de interesse pessoal relacionados com a Polícia Militar (M); 
131 - assumir compromisso em nome da Polícia Militar, ou representá-la em qualquer ato, sem estar 
devidamente autorizado (M); 
132 - deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou regulamentares, na esfera de suas 
atribuições (M). 

CAPÍTULO V 

Das Sanções Administrativas Disciplinares 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Artigo 14 - As sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independentemente do posto, 
graduação ou função que ocupem, são: 

I - advertência; 
II - repreensão; 
III - permanência disciplinar; 
IV - detenção; 
V - reforma administrativa disciplinar; 
VI - demissão; 
VII - expulsão; 
VIII - proibição do uso do uniforme. 

Parágrafo único - Todo fato que constituir transgressão deverá ser levado ao conhecimento da 
autoridade competente para as providências disciplinares. 

SEÇÃO II 

Da Advertência 

Artigo 15 - A advertência, forma mais branda de sanção, é aplicada verbalmente ao transgressor, 
podendo ser feita particular ou ostensivamente, sem constar de publicação ou dos assentamentos 
individuais. 

Parágrafo único - A sanção de que trata o "caput" aplica-se exclusivamente às faltas de natureza leve. 

SEÇÃO III 

Da Repreensão 

Artigo 16 - A repreensão é a sanção feita por escrito ao transgressor, publicada de forma reservada ou 
ostensiva, devendo sempre ser averbada nos assentamentos individuais. 

Parágrafo único - A sanção de que trata o "caput" aplica-se às faltas de natureza leve e média. 

 



SEÇÃO IV 

Da Permanência Disciplinar 

Artigo 17 - A permanência disciplinar é a sanção em que o transgressor ficará na OPM, sem estar 
circunscrito a determinado compartimento. 

Parágrafo único - O militar do Estado nesta situação comparecerá a todos os atos de instrução e 
serviço, internos e externos. 

Artigo 18 - A pedido do transgressor, o cumprimento da sanção de permanência disciplinar poderá, a 
juízo devidamente motivado, da autoridade que aplicou a punição, ser convertido em prestação de 
serviço extraordinário, desde que não implique prejuízo para a manutenção da hierarquia e da 
disciplina. 

§ 1º - Na hipótese da conversão, a classificação do comportamento do militar do Estado será feita com 
base na sanção de permanência disciplinar. 
§ 2º - Considerar-se-á 1 (um) dia de prestação de serviço extraordinário equivalente ao cumprimento 
de 1 (um) dia de permanência. 
§ 3º - O prazo para o encaminhamento do pedido de conversão será de 3 (três) dias, contados da data 
da publicação da sanção de permanência. 
§ 4º - O pedido de conversão elide o pedido de reconsideração de ato.  
 
Artigo 19 - A prestação do serviço extraordinário, nos termos do "caput" do artigo anterior, consiste 
na realização de atividades, internas ou externas, por período nunca inferior a 6 (seis) ou superior a 8 
(oito) horas, nos dias em que o militar do Estado estaria de folga. 
§ 1º - O limite máximo de conversão da permanência disciplinar em serviço extraordinário é de 5 
(cinco) dias. 
§ 2º - O militar do Estado, punido com perío do superior a 5 (cinco) dias de permanência disciplinar, 
somente poderá pleitear a conversão até o limite previsto no parágrafo anterior, a qual, se concedida, 
será sempre cumprida na fase final do período de punição. 
§ 3º - A prestação do serviço extraord inário não poderá ser executada imediatamente após o término 
de um serviço ordinário. 

SEÇÃO V 

Da Detenção 

Artigo 20 - A detenção consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de sua OPM, sem 
participar de qualquer serviço, instrução ou atividade. 

§ 1º - Nos dias em que o militar do Estado permanecer detido perderá todas as vantagens e direitos 
decorrentes do exercício do posto ou graduação, tempo esse não computado para efeito algum, nos 
termos da legislação vigente. 
§ 2º - A detenção somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão 
disciplinar de natureza grave. 

Artigo 21 - A detenção será aplicada pelo Secretário da Segurança Pública, pelo Comandante Geral e 
pelos demais oficiais ocupantes de funções próprias do posto de coronel. 

§ 1º - A autoridade que entender necessária a aplicação desta sanção disciplinar providenciará para que 
a documentação alusiva à respectiva transgressão seja remetida à autoridade competente. 

§ 2º - Ao Governador do Estado compete conhecer desta sanção disciplinar em grau de recurso, quando 
tiver sido aplicada pelo Secretário da Segurança Pública. 



SEÇÃO VI 

Da Reforma Administrativa Disciplinar 

Artigo 22 - A reforma administrativa disciplinar poderá ser aplicada, mediante processo regular: 

I - ao oficial julgado incompatível ou indigno profissionalmente para com o oficialato, após sentença 
passada em julgado no tribunal competente, ressalvado o caso de demissão; 

II - à praça que se tornar incompatível com a função policial- militar, ou nociva à disciplina, e tenha sido 
julgada passível de reforma. 

Parágrafo único - O militar do Estado que sofrer reforma administrativa disciplinar receberá 
remuneração proporcional ao tempo de serviço policial-militar. 

SEÇÃO VII 

Da Demissão 

Artigo 23 - A demissão será aplicada ao militar do Estado na seguinte forma: 

I - ao oficial quando: 

a) for condenado a pena restritiva de liberdade superior a 2 (dois) anos, por sentença passada em 
julgado; 
b) for condenado a pena de perda da função pública, por sentença passada em julgado; 
c) for considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a promoção ou revelar incompatibilidade 
para o exercício da função policial- militar, por sentença passada em julgado no tribunal competente; 

II - à praça quando: 

a) for condenada, por sentença passada em julgado, a pena restritiva de liberdade por tempo superior 
a 2 (dois) anos; 
b) for condenada, por sentença passada em julgado, a pena de perda da função pública; 
c) praticar ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função policial-militar, comprovado 
mediante processo regular;  
d) cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais de 2 (dois) anos consecutivos ou 4 (quatro) 
anos alternados no mau comportamento, apurado mediante processo regular; 
e) houver cumprido a pena conseqüente do crime de deserção; 
f) considerada desertora e capturada ou apresentada, tendo sido submetida a exame de saúde, for 
julgada incapaz definitivamente para o serviço policial-militar. 

Parágrafo único - O oficial demitido perderá o posto e a patente, e a praça, a graduação. 

SEÇÃO VIII 

Da Expulsão 

Artigo 24 - A expulsão será aplicada, mediante processo regular, à praça que atentar contra a 
segurança das instituições nacionais ou praticar atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional.  

 

 



SEÇÃO IX 

Da Proibição do Uso de Uniformes 

Artigo 25 - A proibição do uso de uniformes policiais-militares será aplicada, nos termos deste 
Regulamento, temporariamente, ao inativo que atentar contra o decoro ou a dignidade policial-militar, 
até o limite de 1 (um) ano. 

CAPÍTULO VI 

Do Recolhimento Disciplinar 

Artigo 26 - O recolhimento de qualquer transgressor à prisão, sem nota de punição publicada em 
boletim, poderá ocorrer quando: 

I - houver indício de autoria de infração penal e for necessário ao bom andamento das investigações 
para sua apuração; 

II - for necessário para a preservação da ordem e da disciplina policial- militar, especialmente se o 
militar do Estado mostrar-se agressivo, embriagado ou sob ação de substância entorpecente. 
§ 1º - São autoridades competentes para determinar o recolhimento disciplinar aquelas elencadas no 
artigo 31 deste Regulamento. 
§ 2º - A condução do militar do Estado à autoridade competente para determinar o recolhimento 
somente poderá ser efetuada por superior hierárquico. 
§ 3º - As decisões de aplicação do recolhimento disciplinar serão sempre fundamentadas e comunicadas 
ao Juiz Corregedor da polícia judiciária militar.  
§ 4º - O militar do Estado preso nos termos deste artigo poderá permanecer nessa situação pelo prazo 
máximo de 5 (cinco) dias. 

CAPÍTULO VII 

Do Procedimento Disciplinar 

SEÇÃO I 

Da Comunicação Disciplinar 

Artigo 27 - A comunicação disciplinar dirigida à autoridade policial- militar competente destina-se a 
relatar uma transgressão disciplinar cometida por subordinado hierárquico. 

Artigo 28 - A comunicação disciplinar deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de 
identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora do fato, além de caracterizar as 
circunstâncias que o envolveram, bem como as alegações do faltoso, quando presente e ao ser 
interpelado pelo signatário das razões da transgressão, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. 
§ 1º - A comunicação disciplinar deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
constatação ou conhecimento do fato, ressalvadas as disposições relativas ao recolhimento disciplinar, 
que deverá ser feita imediatamente. 
§ 2º - A comunicação disciplinar deve ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade competente 
encaminhá-la ao acusado para que, por escrito, manifeste-se preliminarmente sobre os fatos, no prazo 
de 3 (três) dias. 
§ 3º - Conhecendo a manifestação preliminar e considerando praticada a transgressão, a autoridade 
competente elaborará termo acusatório motivado, com as razões de fato e de direito, para que o militar 
do Estado possa exercitar, por escrito, o seu direito a ampla defesa e ao contraditório, no prazo de 5 
(cinco) dias. 



§ 4º - Estando a autoridade convencida do cometimento da transgressão, providenciará o 
enquadramento disciplinar, mediante nota de culpa ou, se determinar outra solução, deverá 
fundamentá-la por despacho nos autos.  
§ 5º - Poderá ser dispensada a manifestação preliminar quando a autoridade competente tiver 
elementos de convicção suficientes para a elaboração do termo acusatório, devendo esta circunstância 
constar do respectivo termo. 
Artigo 29 - A solução do procedimento disciplinar é da inteira responsabilidade da autoridade 
competente, que deverá aplicar sanção ou justificar o fato, de acordo com este Regulamento. 
§ 1º - A solução será dada no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da defesa do 
acusado, prorrogável no máximo por mais 15 (quinze) dias, mediante declaração de motivos no próprio 
enquadramento. 
§ 2º - No caso de afastamento regulamentar do transgressor, os prazos supracitados serão 
interrompidos, reiniciada a contagem a partir da sua reapresentação. 
§ 3º - Em qualquer circunstância, o signatário da comunicação deverá ser notificado da respectiva 
solução, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data da comunicação. 
§ 4º - No caso de não cumprimento do prazo do parágrafo anterior, poderá o signatário da 
comunicação solicitar, obedecida a via hierárquica, providências a respeito da solução. 

SEÇÃO II 

Da Representação 

Artigo 30 - Representação é toda comunicação que se referir a ato praticado ou aprovado por superior 
hierárquico ou funcional, que se repute irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. 

§ 1º - A representação será dirigida à autoridade funcional imediatamente superior àquela contra a qual 
é atribuída a prática do ato irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. 
§ 2º - A representação contra ato disciplinar será feita somente após solucionados os recursos 
disciplinares previstos neste Regulamento e desde que a matéria recorrida verse sobre a legalidade do 
ato praticado. 
§ 3º - A representação nos termos do parágrafo anterior será exercida no prazo estabelecido no § 1º, 
do artigo 62. 
§ 4º - O prazo para o encaminhamento de representação será de 5 (cinco) dias contados da data do ato 
ou fato que o motivar.  

CAPÍTULO VIII 

Da Competência, do Julgamento, da Aplicação e do 

Cumprimento das Sanções Disciplinares 

SEÇÃO I 

Da Competência  

Artigo 31 - A competência disciplinar é inerente ao cargo, função ou posto, sendo autoridades 
competentes para aplicar sanção disciplinar: 

I - o Governador do Estado: a todos os militares do Estado sujeitos a este Regulamento; 
II - o Secretário da Segurança Pública e o Comandante Geral: a todos os militares do Estado sujeitos a 
este Regulamento, exceto ao Chefe da Casa Militar; 
III - o Subcomandante da Polícia Militar: a todos os integrantes de seu comando e das unidades 
subordinadas e às praças inativas; 
IV - os oficiais da ativa da Polícia Militar do posto de coronel a capitão: aos militares do Estado que 
estiverem sob seu comando ou integrantes das OPM subordinadas. 



§ 1º - Ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante Geral da Polícia Militar compete conhecer 
das sanções disciplinares aplicadas aos inativos, em grau de recurso, respectivamente, se oficial ou 
praça. 
§ 2º - Aos oficiais, quando no exercício interino das funções de posto igual ou superior ao de capitão, 
ficará atribuída a competência prevista no inciso IV deste artigo. 

SEÇÃO II 

Dos Limites de Competência das Autoridades 

Artigo 32 - O Governador do Estado é competente para aplicar todas as sanções disciplinares previstas 
neste Regulamento, cabendo às demais autoridades as seguintes competências: 

I - ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante Geral: todas as sanções disciplinare s exceto a 
demissão de oficiais; 
II - ao Subcomandante da Polícia Militar: as sanções disciplinares de advertência, repreensão, 
permanência disciplinar, detenção e proibição do uso de uniformes de até os limites máximos previstos; 
III - aos oficiais do posto de coronel: as sanções disciplinares de advertência, repreensão, permanência 
disciplinar de até 20 (vinte) dias e detenção de até 15 (quinze) dias; 
IV - aos oficiais do posto de tenente-coronel: as sanções disciplinares de advertência, repreensão e 
permanência disciplinar de até 20 (vinte) dias; 
V - aos oficiais do posto de major: as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência 
disciplinar de até 15 (quinze) dias; 
VI - aos oficiais do posto de capitão: as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência 
disciplinar de até 10 (dez) dias. 

SEÇÃO III 

Do Julgamento 

Artigo 33 - Na aplicação das sanções disciplinares serão sempre considerados a natureza, a gravidade, 
os motivos determinantes, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente, a 
intensidade do dolo ou o grau da culpa. 

Artigo 34 - Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer das seguintes 
causas de justificação: 

I - motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovados; 
II - benefício do serviço, da preservação da ordem pública ou do interesse público; 
III - legítima defesa própria ou de outrem;  
IV - obediência a ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal; 
V - uso de força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, 
necessidade urgente, calamidade pública ou manutenção da ordem e da disciplina. 

Artigo 35 - São circunstâncias atenuantes: 

I - estar, no mínimo, no bom comportamento; 
II - ter prestado serviços relevantes; 
III - ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou, se conhecida, imputada a outrem;  
IV - ter praticado a falta para evitar mal maior; 
V - ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou dos de outrem; 
VI - ter praticado a falta por motivo de relevante valor social; 
VII - não possuir prática no serviço; 
VIII - colaborar na apuração da transgressão disciplinar. 

 



Artigo 36 - São circunstâncias agravantes: 

I - mau comportamento; 
II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; 
III - reincidência específica; 
IV - conluio de duas ou mais pessoas; 
V - ter sido a falta praticada durante a execução do serviço; 
VI - ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa ou de civil; 
VII - ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. 
§ 1º - Não se aplica a circunstância agravante prevista no inciso V quando, pela sua natureza, a 
transgressão seja inerente à execução do serviço. 
§ 2º - Considera-se reincidência específica o enquadramento da falta praticada num mesmo item dos 
previstos no artigo 13 ou no item II do § 1º do artigo 12. 

SEÇÃO IV 

Da Aplicação 

Artigo 37 - A aplicação da sanção disciplinar abrange a análise do fato, nos termos do artigo 33 deste 
Regulamento, a análise das circunstâncias que determinaram a transgressão, o enquadramento e a 
decorrente publicação. 

Artigo 38 - O enquadramento disciplinar é a descrição da transgressão cometida, dele devendo 
constar, resumidamente, o seguinte: 

I - indicação da ação ou omissão que originou a transgressão; 
II - tipificação da transgressão disciplinar; 
III - discriminação, em incisos e artigos, das causas de justificação ou das circunstâncias atenuantes e  
u agravantes; 
IV - decisão da autoridade impondo, ou não, a sanção; 
V - classificação do comportamento policial- militar em que o punido permaneça ou ingresse; 
VI - alegações de defesa do transgressor;  
VII - observações, tais como: 
a) data do início do cumprimento da sanção disciplinar; 
b) local do cumprimento da sanção, se for o caso; 
c) determinação para posterior cumprimento, se o transgressor estiver baixado, afastado do serviço ou 
à disposição de outra autoridade; 
d) outros dados que a autoridade competente julgar necessários; 
VIII - assinatura da autoridade. 

Artigo 39 - A publicação é a divulgação oficial do ato administrativo referente à aplicação da sanção 
disciplinar ou à sua justificação, e dá início a seus efeitos. 

Parágrafo único - A advertência não deverá constar de publicação em boletim, figurando, entretanto, no 
registro de informações de punições para os oficiais, ou na nota de corretivo das praças. 

Artigo 40 - As sanções de oficiais, aspirantes-a-oficial, alunos-oficiais, subtenentes e sargentos serão 
publicadas somente para conhecimento dos integrant es dos seus respectivos círculos e superiores 
hierárquicos, podendo ser dadas ao conhecimento geral se as circunstâncias ou a natureza da 
transgressão e o bem da disciplina assim o recomendarem. 

Artigo 41 - Na aplicação das sanções disciplinares previstas neste Regulamento, serão rigorosamente 
observados os seguintes limites: 

I - quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a sanção não será aplicada em seu limite 
máximo; 



II - quando as circunstâncias agravantes preponderarem, poderá ser aplicada a sanção até o seu limite 
máximo; 
III - pela mesma transgressão não será aplicada mais de uma sanção disciplinar. 

Artigo 42 - A sanção disciplinar será proporcional à gravidade e natureza da infração, observados os 
seguintes limites: 

I - as faltas leves são puníveis com advertência ou repreensão e, na reincidência específica, com 
permanência disciplinar de até 5 (cinco) dias; 
II - as faltas médias são puníveis com permanência disciplinar de até 8 (oito) dias e, na reincidência 
específica, com permanência disciplinar de até 15 (quinze) dias; 
III - as faltas graves são puníveis com permanência de até 10 (dez) dias ou detenção de até 8 (oito) 
dias e, na reincidência específica, com permanência de até 20 (vinte) dias ou detenção de até 15 
(quinze) dias, desde que não caiba demissão ou expulsão. 

Artigo 43 - O início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá de aprovação do ato pelo 
Comandante da Unidade ou pela autoridade funcional imediatamente superior, quando a sanção for por 
ele aplicada, e prévia publicação em boletim, salvo a necessidade de recolhimento disciplinar previsto 
neste Regulamento. 

Artigo 44 - A sanção disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil e criminal emanadas do 
mesmo fato. 

Parágrafo único - A instauração de inquérito ou ação criminal não impede a imposição, na esfera 
administrativa, de sanção pela prática de transgressão disciplinar sobre o mesmo fato. 

Artigo 45 - Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre elas, serão impostas as 
sanções correspondentes isoladamente; em caso contrário, quando forem praticadas de forma conexa, 
as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal.  
 
Artigo 46 - Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do Estado de mais de uma 
Unidade, caberá ao comandante do policiamento da área territorial onde ocorreu o fato apurar ou 
determinar a apuração e, ao final, se necessário, remeter os autos à autoridade funcional superior 
comum aos envolvidos. 

Artigo 47 - Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar 
sobre o transgressor, conhecerem da transgressão disciplinar, competirá à de maior hierarquia apurá-la 
ou determinar que a menos graduada o faça. 

Parágrafo único - Quando a apuração ficar sob a incumbência da autoridade menos graduada, a punição 
resultante será aplicada após a aprovação da autoridade superior, se esta assim determinar.  
 
Artigo 48 - A expulsão será aplicada, em regra, quando a praça policial-militar, independentemente da 
graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente por crime que também constitua infração 
disciplinar grave e que denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções. 
 
SEÇÃO V 

Do Cumprimento e da Contagem de Tempo 

Art igo 49 - A autoridade que tiver de aplicar sanção a subordinado que esteja a serviço ou à 
disposição de outra autoridade requisitará a apresentação do transgressor.  

Parágrafo único - Quando o local determinado para o cumprimento da sanção não for a respectiva OPM, 
a autoridade indicará o local designado para a apresentação do policial. 



Artigo 50 - Nenhum militar do Estado será interrogado ou ser-lhe-á aplicada sanção se estiver em 
estado de embriaguez, ou sob a ação de substância entorpecente ou que determine dependência física 
ou psíquica, devendo se necessário, desde logo, recolhido disciplinarmente. 

Artigo 51 - O cumprimento da sanção disciplinar, por militar do Estado afastado do serviço, deverá 
ocorrer após a sua apresentação na OPM, pronto para o serviço policial- militar, salvo nos casos de 
interesse da preservação da ordem e da disciplina. 

Parágrafo único - A interrupção de afastamento regulamentar, para cumprimento de sanção disciplinar, 
somente ocorrerá quando determinada pelo Governador do Estado, Secretário da Segurança Pública ou 
pelo Comandante Geral. 

Artigo 52 - O início do cumprimento da sanção disciplinar deverá ocorrer no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após a ciência, pelo punido, da sua publicação. 

§ 1º - A contagem do tempo de cumpriment o da sanção começa no momento em que o militar do 
Estado iniciá-lo, computando-se cada dia como período de 24 (vinte e quatro) horas. 
§ 2º - Não será computado, como cumprimento de sanção disciplinar, o tempo em que o militar do 
Estado passar em gozo de afastamentos regulamentares, interrompendo-se a contagem a partir do 
momento de seu afastamento até o seu retorno. 
§ 3º - O afastamento do militar do Estado do local de cumprimento da sanção e o seu retorno a esse 
local, após o afastamento regularmente previsto no § 2º, deverão ser objeto de publicação. 

CAPÍTULO IX 

Do Comportamento 

Artigo 53 - O comportamento da praça policial- militar demonstra o seu procedimento na vida 
profissional e particular, sob o ponto de vista disciplinar. 

Artigo 54 - Para fins disciplinares e para outros efeitos, o comportamento policial- militar classifica-se 
em:  
I - excelente - quando, no período de 10 (dez) anos, não lhe tenha sido aplicada qualquer sanção 
disciplinar; 
II - ótimo - quando, no período de 5 (cinco) anos, lhe tenham sido aplicadas até 2 repreensões; 
III - bom - quando, no período de 2 (dois) anos, lhe tenham sido aplicadas até 2 (duas) permanências 
disciplinares; 
IV - regular - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham sido aplicadas até 2 (duas) permanências 
disc iplinares ou 1 (uma) detenção; 
V - mau - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham sido aplicadas mais de 2 (duas) permanências 
disciplinares ou mais de 1 (uma) detenção. 
§ 1º - A contagem de tempo para melhora do comportamento se fará automaticamente, de acordo com 
os prazos estabelecidos neste artigo. 
§ 2º - Bastará uma única sanção disciplinar acima dos limites estabelecidos neste artigo para alterar a 
categoria do comportamento. 
§ 3º - Para a classificação do comportamento fica estabelecido que duas repreensões equivalerão a 
uma permanência disciplinar. 
§ 4º - Para efeito de classificação, reclassificação ou melhoria do comportamento, ter-se-ão como base 
as datas em que as sanções foram publicadas. 

Artigo 55 - Ao ser admitida na Polícia Militar, a praça policial-militar será classificada no 
comportamento "bom". 

 

 



CAPÍTULO X 

Dos Recursos Disciplinares 

Artigo 56 - O militar do Estado, que considere a si próprio, a subordinado seu ou a serviço sob sua 
responsabilidade prejudicado, ofendido ou injustiçado por ato de superior hierárquico, poderá interpor 
recursos disciplinares. 

Parágrafo único - São recursos disciplinares: 

1 - pedido de reconsideração de ato; 

2 - recurso hierárquico. 

Artigo 57 - O pedido de reconsideração de ato é recurso interposto, mediante parte ou ofício, à 
autoridade que praticou, ou aprovou, o ato disciplinar que se reputa irregular, ofensivo, injusto ou 
ilegal, para que o reexamine. 

§ 1º - O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado, diretamente, à autoridade recorrida e 
por uma única vez. 
§ 2º - O pedido de reconsideração de ato, que tem efeito suspensivo, deve ser apresentado no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que o militar do Estado tomar ciência do ato que o 
motivou. 
§ 3º - A autoridade a quem for dirigido o pedido de reconsideração de ato deverá, saneando se possível 
o ato praticado, dar solução ao recurso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
recebimento do documento, dando conhecimento ao interessado, mediante despacho fundamentado 
que deverá ser publicado. 
§ 4º - O subordinado que não tiver oficialmente conhecimento da solução do pedido de reconsideração, 
após 30 (trinta) dias contados da data de sua solicitação, poderá interpor recurso hierárquico no prazo 
previsto no item 1 do § 3º, do artigo 58. 
§ 5º - O pedido de reconsideração de ato deve ser redigido de forma respeitosa, precisando o objetivo e 
as razões que o fundamentam, sem comentários ou insinuações, podendo ser acompanhado de 
documentos comprobatórios. 
§ 6º - Não será conhecido o pedido de reconsideração intempestivo, procrastinador ou que não 
apresente fatos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada, devendo este ato ser 
publicado, obedecido o prazo do § 3º deste artigo. 

Artigo 58 - O recurso hierárquico, interposto por uma única vez, terá efeito suspensivo e será redigido 
sob a forma de parte ou ofício e endereçado diretamente à autoridade imediatamente superior àquela 
que não reconsiderou o ato tido por irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. 

§ 1º - A interposição do recurso de que trata este artigo, a qual deverá ser precedida de pedido de 
reconsideração do ato, somente poderá ocorrer depois de conhecido o resultado deste pelo requerente, 
exceto na hipótese prevista pelo § 4º do artigo anterior. 
§ 2º - A autoridade que receber o recurso hierárquico deverá comunicar tal fato, por escrito, àquela 
contra a qual está sendo interposto. 
§ 3º - Os prazos referentes ao recurso hierárquico são: 
1 - para interposição: 5 (cinco) dias, a contar do conhecimento da solução do pedido de reconsideração 
pelo interessado ou do vencimento do prazo do § 4º do artigo anterior; 
2 - para comunicação: 3 (três) dias, a contar do protocolo da OPM da autoridade destinatária; 
3 - para solução: 10 (dez) dias, a contar do recebimento da int erposição do recurso no protocolo da 
OPM da autoridade destinatária. 
§ 4º - O recurso hierárquico, em termos respeitosos, precisará o objeto que o fundamenta de modo a 
esclarecer o ato ou fato, podendo ser acompanhado de documentos comprobatórios. 
§ 5º - O recurso hierárquico não poderá tratar de assunto estranho ao ato ou fato que o tenha 
motivado, nem versar sobre matéria impertinente ou fútil. 



§ 6º - Não será conhecido o recurso hierárquico intempestivo, procrastinador ou que não apresente 
fatos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada, devendo ser cientificado o interessado, e 
publicado o ato em boletim, no prazo de 10 (dez) dias. 

Artigo 59 - Solucionado o recurso hierárquico, encerra-se para o recorrente a possibilidade 
administrativa de revisão do ato disciplinar sofrido, exceto nos casos de representação previstos nos §§ 
3º e 4º do artigo 30. 

Artigo 60 - Solucionados os recursos disciplinares e havendo sanção disciplinar a ser cumprida, o 
militar do Estado iniciará o seu cumprimento dentro  do prazo de 3 (três) dias: 
I - desde que não interposto recurso hierárquico, no caso de solução do pedido de reconsideração; 
II - após solucionado o recurso hierárquico. 

Artigo 61 - Os prazos para a interposição dos recursos de que trata este Regulamento são 
decadenciais. 
 
CAPÍTULO XI 

Da Revisão dos Atos Disciplinares 

Artigo 62 - As autoridades competentes para aplicar sanção disciplinar, exceto as ocupantes do posto 
de major e capitão, quando tiverem conhecimento, por via recursal ou de ofício, da possível existência 
de irregularidade ou ilegalidade na aplicação da sanção imposta por elas ou pelas autoridades 
subordinadas, podem praticar um dos seguintes atos: 

I - retificação; 
II - atenuação; 
III - agravação;  
IV - anulação. 
§ 1º - A anulação de sanção administrativa disciplinar somente poderá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
anos, a contar da data da publicação do ato que se pretende invalidar. 
§ 2º - Os atos previstos neste artigo deverão ser motivados e publicados. 

Artigo 63 - A retificação consiste na correção de irregularidade formal sanável, contida na sanção 
disciplinar aplicada pela própria autoridade ou por autoridade subordinada. 

Artigo 64 - Atenuação é a redução da sanção proposta ou aplicada, para outra menos rigorosa ou, 
ainda, a redução do número de dias da sanção, nos limites do artigo 42, se assim o exigir o interesse 
da disciplina e a ação educativa sobre o militar do Estado. 

Artigo 65 - Agravação é a ampliação do número dos dias propostos para uma sanção disciplinar ou a 
aplicação de sanção mais rigorosa, nos limites do artigo 42, se assim o exigir o interesse da disciplina e 
a ação educativa sobre o militar do Estado. 

Parágrafo único - Não caberá agravamento da sanção em razão da interposição de recurso disciplinar. 

Artigo 66 - Anulação é a declaração de invalidade da sanção disciplinar aplicada pela própria 
autoridade ou por autoridade subordinada, quando, na apreciação do recurso, verificar a ocorrência de 
ilegalidade, devendo retroagir à data do ato. 

 

 

 



CAPÍTULO XII 

Das Recompensas Policiais-Militares 

Artigo 67 - As recompensas policiais- militares constituem reconhecimento dos bons serviços prestados 
pelo militar do Estado e consubstanciam-se em prêmios concedidos por atos meritórios e serviços 
relevantes. 

Artigo 68 - São recompensas policiais- militares: 

I - elogio; 
II - cancelamento de sanções. 

Parágrafo único - O elogio individual, ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e 
profissionais do militar, poderá ser formulado independentemente da classificação de seu 
comportamento e será registrado nos assentamentos. 

Artigo 69 - A dispensa do serviço não é uma recompensa policial- militar e somente poderá ser 
concedida quando houver, a juízo do Comandante da Unidade, motivo de força maior.  
Parágrafo único - A concessão de dispensas do serviço, observado o disposto neste artigo, fica limitada 
ao máximo de 6 (seis) dias por ano, sendo sempre publicada em boletim. 

Artigo 70 - O cancelamento de sanções disciplinares consiste na retirada dos registros realizados nos 
assentamentos individuais do militar do Estado, relativos às penas disciplinares que lhe foram 
aplicadas. 
§ 1º - O cancelamento de sanções é ato do Comandante Geral, praticado a pedido do interessado, e o 
seu deferimento deverá atender aos bons serviços por ele prestados, comprovados em seus 
assentamentos, e depois de decorridos 10 (dez) anos de efetivo serviço, sem qualquer outra sanção, a 
contar da data da última pena imposta. 

§2º - O cancelamento de sanções não terá efeito retroativo e não motivará o direito de revisão de 
outros atos administrativos decorrentes das sanções canceladas. 

CAPÍTULO XIII 

Do Processo Regular 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Artigo 71 - O processo regular a que se refere este Regulamento, para os militares do Estado, será: 

I - para oficiais: o Conselho de Justificação; 
II - para praças com 10 (dez) ou mais anos de serviço policial- militar: o Conselho de Disciplina; 
III - para praças com menos de 10 (dez) anos de serviço policial-militar: o Processo Administrativo 
Disciplinar. 

Artigo 72 - O militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de 
prejuízo para a hierarquia, disciplina ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de 
outras funções, enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir-lhe o 
uso do uniforme, como medida cautelar. 

 



SEÇÃO II 

Do Conselho de Justificação 

Artigo 73 - O Conselho de Justificação destina-se a apurar, na forma da legislação específica, a 
incapacidade do oficial para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar. 

Parágrafo único - O Conselho de Justificação aplica-se também ao oficial inativo presumivelmente 
incapaz de permanecer na situação de inatividade. 

Artigo 74 - O oficial submetido a Conselho de Justificação e considerado culpado, por decisão unânime, 
poderá ser agregado disciplinarmente mediante ato do Comandante Geral, até decisão final do tribunal 
competente, ficando: 

I - afastado das suas funções e adido à Unidade que lhe for designada; 
II - proibido de usar uniforme; 
III - percebendo 1/3 (um terço) da remuneração; 
IV - mantido no respectivo Quadro, sem número, não concorrendo à promoção. 

Artigo 75 - Ao Conselho de Justificação aplica-se o previsto na legislação específica, 
complementarmente ao disposto neste Regulamento. 

SEÇÃO III 

Do Conselho de Disciplina  

Artigo 76 - O Conselho de Disciplina destina-se a declarar a incapacidade moral da praça para 
permanecer no serviço ativo da Polícia Militar e será instaurado: 

I - por portaria do Comandante da Unidade a que pertencer o acusado; 

II - por ato de autoridade superior à mencionada no inciso anterior. 

Parágrafo único - A instauração do Conselho de Disciplina poderá ser feita durante o cumprimento de 
sanção disciplinar. 

Artigo 77 - As autoridades referidas no artigo anterior podem, com base na natureza da falta ou na 
inconsistência dos fatos apontados, considerar, desde logo, insuficiente a acusação e, em conseqüência, 
deixar de instaurar o Conselho de Disciplina, sem prejuízo de novas diligências. 

Artigo 78 - O Conselho será composto por 3 (três) oficiais da ativa. 

§ 1º - O mais antigo do Conselho, no mínimo um capitão, é o presidente, e o que lhe seguir em 
antigüidade ou precedência funcional é o interrogante, sendo o relator e escrivão o mais moderno. 
§ 2º - Entendendo necessário, o presidente poderá nomear um subtenente ou sargento para funcionar 
como escrivão no processo, o qual não integrará o Conselho. 

Artigo 79 - O Conselho poderá ser instaurado, independentemente da existência ou da instauração de 
inquérito policial comum ou militar, de processo criminal ou de sentença criminal transitada em julgado. 
Parágrafo único - Se no curso dos trabalhos do Conselho surgirem indícios de crime comum ou militar, 
o presidente deverá extrair cópia dos autos, remetendo-os por ofício à autoridade competente para 
início do respectivo inquérito policial ou da ação penal cabível. 

Artigo 80 - Será instaurado apenas um processo quando o ato ou atos motivadores tenham sido 
praticados em concurso de agentes. 



§ 1º - Havendo dois ou mais acusados pertencentes a OPM diversas, o processo será instaurado pela 
autoridade imediatamente superior, comum aos respectivos comandantes das OPM dos acusados. 
§ 2º - Existindo concurso ou continuidade infracional, deverão todos os atos censuráveis constituir o 
libelo acusatório da portaria. 
§ 3º - Surgindo, após a elaboração da portaria, elementos de autoria e materialidade de infração 
disciplinar conexa, em continuidade ou em concurso, esta poderá ser aditada, abrindo-se novos prazos 
para a defesa. 

Artigo 81 - A decisão da autoridade instauradora, devidamente fundamentada, será aposta nos autos, 
após a apreciação do Conselho e de toda a prova produzida, das razões de defesa e do relatório, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar do seu recebimento. 

Artigo 82 - A autoridade instauradora, na sua decisão, considerará a acusação procedente, procedente 
em parte ou improcedente, devendo propor ao Comandante Geral, conforme o caso, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis. 

Parágrafo único - A decisão da autoridade instauradora será publicada em boletim.  

Artigo 83 - Recebidos os autos, o Comandante Geral, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
fundamentando seu despacho, emitirá a decisão final sobre o Conselho, que será publicada em boletim 
e transcrita nos assentamentos da praça. 

SEÇÃO IV 

Do Processo Administrativo Disciplinar 

Artigo 84 - O Processo Administrativo Disciplinar seguirá rito próprio ao qual se aplica o disposto nos 
incisos I, II e parágrafo único do artigo 76 e os artigos 79, 80 e 82 deste Regulamento. 
 
Parágrafo único - Recebido o Processo, o Comandante Geral emitirá a decisão final.  
 
CAPÍTULO XIV 

Disposições Finais 

Artigo 85 - A ação disciplinar da Administração prescreverá em 5 (cinco) anos, contados da data do 
cometimento da transgressão disciplinar. 

§ 1º - A punibilidade da transgressão disciplinar também prevista como crime prescreve nos prazos 
estabelecidos para o tipo previsto na legislação penal, salvo se esta prescrição ocorrer em prazo inferior 
a 5 (cinco) anos. 
§ 2º - A interposição de recurso disciplinar interrompe a prescrição da punibilidade até a solução final 
do recurso. 

Artigo 86 - Para os efeitos deste Regulamento, considera -se Comandante de Unidade o oficial que 
estiver exercendo funções privativas dos postos de coronel e de tenente-coronel. 

Parágrafo único - As expressões diretor, corregedor e chefe têm o mesmo significado de Comandante 
de Unidade. 

Artigo 87 - Aplicam-se, supletivamente, ao Conselho de Disciplina as disposições do Código de 
Processo Penal Militar.  

Artigo 88 - O Comandante Geral baixará instruções complementares, necessárias à interpretação, 
orientação e fiel aplicação do disposto neste Regulamento. 



Artigo 89 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 9 de março de 2001. 

GERALDO ALCKMIN 
Marco Vinicio Petrelluzzi 

Secretário da Segurança Pública 
João Caramez 

Secretário -Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 

Secretário do Governo e Gestão Estratégica  

 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 9 de março de 2001. 

Este texto não substitui o publicado no DOE, Seção I, de 10/3/2001, p. 2 

 



Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de Reclusos 

  

A Assembléia Geral,  

Tendo o presente interesse permanente da Organização das Nações Unidas na 
humanização da justiça penal e na proteção dos direitos do homem. 

Tendo igualmente presente que medidas coerentes de prevenção do crime e de 
luta contra a delinqüência são indispensáveis a uma planificação viável do 
desenvolvimento econômico e social. 

Reconhecendo que as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos adotadas 
pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o 
Tratamento de Delinqüentes, são de grande interesse e influência para a 
elaboração de uma política e de uma prática penais. 

Tendo em consideração a preocupação expressa nos precedentes Congressos 
para a prevenção do crime e o tratamento dos delinqüentes, no que se refere aos 
obstáculos diversos que entravam a plena aplicação das Regras Mínimas. 

Convencida que a plena aplicação das Regras Mínimas seria facilitada pela 
enunciação de princípios básicos nos quais elas se inspiram. 

Relembrando a Resolução 10, relativa à situação dos reclusos, e a Resolução 17, 
relativa aos direitos dos reclusos, adotadas pelo Sétimo Congresso das Nações 
Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes. 

Relembrando igualmente a declaração apresentada ao Comitê para a Prevenção 
do Crime e a Luta contra a Delinqüência, na sua décima sessão, pela Aliança 
Universal das Uniões Cristãs de Jovens, a Associação Internacional de 
Educadores para a Paz Mundial, a Associação Internacional de Ajuda aos 
Prisioneiros, a Caritas Internacional, a Comissão de Igrejas para os Negócios 
Internacionais do Conselho Ecumênico das Igrejas, o Conselho Internacional de 
Educação de Adultos, o Conselho Mundial dos Povos Indígenas, a Federação 
Internacional dos Direitos do Homem e a União Internacional de Estudantes, 
organizações não governamentais dotadas de estatuto consultivo junto do 
Conselho Econômico e Social, categoria II. 

Relembrando por outro lado as recomendações relevantes que figuram no 
relatório da Reunião Preparatória Inter regional do Oitavo Congresso das Nações 
Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes, sobre o 
tema II, denominado "As políticas de justiça penal e os problemas das medidas 
privativas da liberdade, as outras sanções penais e as medidas de substituições". 



Consciente de que o Oitavo Congresso coincide com o Ano Internacional da 
Alfabetização, proclamado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, na sua 
Resolução 42/104, de 7 de Dezembro de 1987. 

Desejando dar relevo à observação do Sétimo Congresso de que a função do 
sistema de justiça penal consiste em contribuir para salvaguarda de valores e 
normas fundamentais da sociedade. 

Reconhecendo a utilidade de elaborar uma declaração sobre os direitos dos 
reclusos. 

Afirma os Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de Reclusos, que figuram 
em anexo à presente resolução, e solicita ao Secretário Geral que chame a tenção 
dos Estados membros para estes princípios. 

  

Anexo 

1. Todos os reclusos devem ser tratados com o respeito devido à dignidade e ao 
valor inerentes ao ser humano. 

2. Não haverá discriminações em razão de raça, sexo, cor, língua, religião, opinião 
política ou outra, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou outra 
condição. 

3. É, no entanto, desejável respeitar as convicções religiosas e preceitos culturais 
do grupo ao qual pertencem os reclusos sempre que assim o exijam as condições 
do local. 

4. A responsabilidade das prisões pela guarda dos reclusos e pela proteções da 
sociedade contra a criminalidade, deve ser cumprida em conformidade com os 
demais objetivos sociais do Estado e com sua responsabilidade fundamental de 
promoção do bem estar e de desenvolvimento de todos os membros da 
sociedade. 

5. Exceto no que se refere às limitações evidentemente necessárias pelo fato da 
sua prisão, todos os reclusos devem continuar a gozar sai direitos do homem e 
das liberdade fundamentais, enunciados na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e, caso o Estado interessado neles seja parte, no Pacto Internacional 
sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos e no Protocolo Facultativo que o acompanham bem como 
de todos os outros direitos enunciados em outros instrumentos das Nações 
Unidas. 



6. Todos os reclusos devem ter o direito de participar das atividades culturais e de 
beneficiar de uma educação visando o pleno desenvolvimento da personalidade 
humana. 

7. Devem empreender-se esforços tendentes à abolição ou restrição do regime de 
isolamento, como média disciplinar ou de castigo. 

8. Devem ser criadas condições que permitam aos reclusos ter um emprego útil e 
remunerado, o qual facilitará a sua integração no mercado de trabalho dos país e 
lhes permitirá contribuir para sustentar as suas próprias necessidades financeiras 
e as das suas famílias. 

9. Os reclusos devem ter acesso aos serviços de saúde existentes no país, sem 
discriminação nenhuma decorrente do seu estatuto jurídico. 

10. Com a participação e ajuda da comunidade e das instituições sociais, e com o 
devido respeito pelos interesses das vítimas devem ser criadas condições 
favoráveis à reinserção do antigo recluso na sociedade, nas melhores condições 
possíveis. 

11. Os princípios acima referenciados devem ser aplicados de forma imparcial. 

  

  

Fonte: Procuradoria Geral da República de Portugal, Compilação das Normas e Princípios das Nações 
Unidas em matéria de prevenção do Crime e de Justiça Penal, Lisboa, 1995, p171/17 

 



Princípios de Ética Médica aplicáveis à função do pessoal de saúde, 
especialmente aos médicos, na proteção de prisioneiros ou detidos contra a 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas cruéis, desumanos ou degradantes 

Adotados pela Assembléia das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1982.[ resolução 37/194 ] 

  

A Assembléia Geral,  

Recordando sua Resolução 31/85 de 13 de dezembro de 1976, na qual convidou 
a Organização Mundial de Saúde a que preparasse um projeto de código de ética 
médica a respeito da proteção das pessoas submetidas a qualquer forma de 
detenção ou prisão contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes. 

Expressando novamente seu reconhecimento ao Conselho Executivo da 
Organização Mundial de Saúde que, em seu 63.º período de sessões, celebrado 
em janeiro de 1979, fez seus os princípios consignados em um informe intitulado 
"Princípios de ética Médica aplicáveis à função do pessoal de saúde, 
especialmente aos médicos, na proteção de prisioneiros ou detidos contra a 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes". 

Tendo presente a resolução 1981/27 de 6 de maio de 1981 do Conselho 
Econômico e Social, na qual este recomendou que a Assembléia Geral adotasse 
medidas destinadas a dar forma definitiva a um projeto de Princípios de ética 
médica em seu trigésimo sétimo período de sessões com intenções de aprová-lo. 

Alarmada com o fato de que não é freqüente que membros da profissão médica 
ou outro pessoal de saúde que se dediquem a atividades que resultam difíceis de 
conciliar com a ética médica.  

Reconhecendo que no mundo todo se realiza cada vez com mais freqüência 
importantes atividades médicas pessoais de saúde que não tem título nem 
formação profissional de médico, como os auxiliares dos médicos, o pessoal 
paramédico, os fisioterapeutas e os praticantes de enfermagem. 

Recordando com reconhecimento a declaração do Tóquio da associação Médica 
mundial que continha as Normas Diretivas para médicos com respeito à tortura e a 
outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, ou castigos impostos 
sobre pessoas detidas ou encarceradas, aprovadas pela 29.º Assembléia Médica 
Mundial, celebrada em Tóquio em outubro de 1975. 

Observando que, de conformidade com a Declaração de Tóquio, os Estados, as 
associações profissionais e outros órgãos, segundo corresponda, devem tomas 
medidas contra toda a intenção de submeter ao pessoal de saúde ou a seus 
familiares ou a ameaças ou a represálias como sua conseqüência de sua negativa 



a condenar o uso da tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

Reafirmando a Declaração Sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
aprovada por unanimidade pela Assembléia Geral em sua Resolução 3452 de 6 
de dezembro de 1975, na qual se declarou que todo ato de tortura ou outro 
tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante constituía uma ofensa à 
dignidade humana, uma negação dos propósitos da Carta das Nações Unidas e 
uma violação da Declaração Universal de Direitos Humanos. 

Recordando que, conforme o "artigo 7" da declaração aprovada em virtude da na 
Resolução 3452 , todo estado assegurará que todos os atos de tortura definidos 
no "artigo 1" da declaração , assim como os atos que constituam delitos conforme 
a legislação penal. 

Convencida de que sob nenhuma circunstância se castigue uma pessoa por levar 
a diante atividades médicas compatíveis com a ética médica, independentemente 
de quem se beneficie de tais atividades, nem a obrigue a executar atos ou realizar 
tarefas que contradigam a ética médica, mas convencida ao mesmo tempo, de 
que as violações da ética médica que o pessoal de saúde e especialmente os 
médicos estão obrigados a respeitar, devem assumir a responsabilidade. 

Desejosa de estabelecer outras normas nesta tarefa para que sejam aplicadas 
pelo pessoal de saúde, especialmente os médicos, e os funcionários 
governamentais. 

§1. Aprova os Princípios de ética médica aplicados à função do pessoal de saúde, 
especialmente os médicos, na proteção de pessoas presas e detidas contra a 
tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, 
expostos no anexo à presente resolução.  

 
§2. Exorta a todos os governos a que façam difundir o mais amplamente possível 
tanto os Princípios de ética médica como a presente resolução, especialmente 
entre as associações médicas e paramédicas e as instruções de detenção ou 
carcerárias no idioma oficial de cada Estado. 

§3. Convida a todas as organizações intergovernamentais pertinentes, 
especialmente a Organização Mundial de Saúde e as organizações não 
governamentais interessadas, a que divulguem os Princípios de ética médica ao 
conhecimento e atenção do maior número possível de pessoas, especialmente as 
que exerçam atividades médicas e paramédicas. 

  



Anexo 

Princípios de ética Médica aplicáveis à função do pessoal de saúde, 
especialmente aos médicos, na proteção de prisioneiros ou detidos contra a 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.  

  

Princípio 1 

O Pessoal de saúde, especialmente os médicos, encarregado da atenção médica 
a pessoas presas ou detidas tem o dever de oferecer proteção física e mental para 
tais pessoas e de tratar de suas enfermidades ao mesmo nível de qualidade que 
oferecem a pessoas que não estejam presas ou detidas.  

  

Princípio 2 

Constitui uma violação da ética médica, assim como um delito conforme os 
instrumentos internacionais aplicáveis, a participação ativa ou passiva do pessoal 
da saúde, em particular dos médicos, em atos que constituam participação ou 
cumplicidade em torturas ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, incitação a ele ou intenção de cometê-los. 

  

Princípio 3 

Constitui uma violação da ética médica o fato de que o pessoal de saúde, em 
particular os médicos, tenham com os presos ou detidos qualquer relação 
profissional cuja única finalidade não seja avaliar, proteger ou melhorar a saúde 
física e mental destes.  

  

Princípio 4 

É contrário à ética médica o fato de que o pessoal de saúde, em particular os 
médicos: 

a) Contribuam com seus conhecimentos e perícia a interrogatórios de pessoas 
presas e detidas, em uma forma que possa afetar a condição ou saúde física ou 
mental de tais presos ou detidos e que não esteja em conformidade aos 
instrumentos internacionais pertinentes. 



b) certifiquem, ou participem na certificação, de que a pessoa presa ou detida se 
encontra em condições de receber qualquer forma de tratamento ou castigo e que 
não concorde com os instrumentos internacionais pertinentes, ou participem de 
qualquer maneira na administração de todo tratamento ou castigo que não se 
ajuste ao disposto nos instrumentos internacionais pertinentes.  

  

Princípio 5 

A participação do pessoal de saúde , em particular dos médicos, na aplicação de 
qualquer procedimento coercitivo a pessoas presas ou detidas é contrária à ética 
médica, a menos que se determine, segundo critérios puramente médicos, que tal 
procedimento é necessário para a proteção da saúde física ou mental ou à 
segurança do próprio preso ou detido, dos demais presos ou detidos, ou de seus 
guardiões, e não apresente perigo para a saúde do preso ou detido. 

  

Princípio 6 

Não poderá admitir-se nenhuma suspensão dos princípios precedentes por 
nenhum conceito, nem sequer em caso de emergência pública.  

 



PROTOCOLO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS REFERENTE À 
ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE 

PREÂMBULO 

OS ESTADOS PARTES NESTE PROTOCOLO, CONSIDERANDO: 

Que o artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos reconhece o direito à vida e 
restringe a aplicação da pena de morte; 

Que toda pessoa tem o direito inalienável de que se respeite sua vida, não podendo este direito ser 
suspenso por motivo algum; 

Que a tendência dos Estados americanos é favorável à abolição da pena de morte; 

Que a aplicação da pena de morte produz conseqüências irreparáveis que impedem sanar o erro 
judicial e eliminam qualquer possibilidade de emenda e reabilitação do processado; 

Que a abolição da pena de morte contribui para assegurar proteção mais efetiva do direito à vida;  

Que é necessário chegar a acordo internacional que represente um desenvolvimento progressivo 
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 

Que Estados Partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos expressaram seu propósito 
de se comprometer mediante acordo internacional a fim de consolidar a prática da não-aplicaçâo 
da pena de morte no continente americano,  

CONVIERAM em assinar o seguinte 

PROTOCOLO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS REFERENTE À 
ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE 

Artigo l 

Os Estados Partes neste Protocolo não aplicarão em seu território a pena de morte a nenhuma 
pessoa submetida a sua jurisdição. 

Artigo 2 

l. Não será admitida reserva alguma a este Protocolo. Entretanto, no momento de ratificação ou 
adesão, os Estados Partes neste instrumento poderão declarar que se reservam o direito de 
aplicar a pena de morte em tempo de guerra, de acordo com o Direito Internacional, por delitos 
sumamente graves de caráter militar. 

2. O Estado Parte que formular essa reserva deverá comunicar ao Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, no momento da ratificação ou adesão, as disposições 
pertinentes de sua legislação nacional aplicáveis em tempo de guerra a que se refere o parágrafo 
anterior. 

3. Esse Estado Parte notificará o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos de 
todo início ou fim de um estado de guerra aplicável ao seu território. 



Artigo 3 

1. Este Protocolo fica aberto à assinatura e ratificação ou adesão de todo Estado Parte na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

2. A ratificação deste Protocolo ou a adesão ao mesmo será feita mediante o depósito do 
instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos. 

Artigo 4 

Este Protocolo entrará em vigor, para os Estados que o ratificarem ou a ele aderirem, a partir do 
depósito do respectivo instrumento de ratificação ou adesão, na Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos. 

 



Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos 

Adotadas pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos 
Delinqüentes, realizado em Genebra em 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas através das suas resoluções 663 C (XXIV), de 31 de Julho de 1957 e 2076 (LXII), de 13 de Maio de 
1977.Resolução 663 C (XXIV) do Conselho Econômico e Social  

O Conselho Econômico e Social  

1. Aprova as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, adotadas pelo Primeiro Congresso das 
Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes (37);  

2. Chama a atenção dos Governos para o Conjunto destas regras e recomenda:  

a) Que a sua adoção e aplicação nos estabelecimentos penitenciários e correcionais seja 
favoravelmente encarada;  

b) Que o Secretário-Geral seja informado de cinco em cinco anos dos progressos feitos 
relativamente à sua aplicação;  

c) Que os Governos adotem as medidas necessárias para dar a mais ampla publicidade 
possível às Regras Mínimas, não apenas junto dos organismos públicos interessados, mas 
também junto das organizações não governamentais que se ocupam da defesa social;  

3. Autoriza o Secretário-Geral a adotar os procedimentos necessários para assegurar, em termos 
adequados a publicação das informações recebidas nos termos da alínea b) do parágrafo 2, supra, e a 
pedir, se necessário, informações suplementares.  

Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos  

Resolução adotada a 31 de Agosto de 1955  

O Primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes,  

Tendo adotado as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, anexas à presente resolução,  

1. Solicita ao Secretário-Geral que, de acordo com a alínea d) do anexo à Resolução 415(V) da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, submeta estas Regras à aprovação da Comissão dos Assuntos Sociais do 
Conselho Econômico e Social;  

2. Confia em que estas Regras sejam aprovadas pelo Conselho Econômico e Social e, se o Conselho 
considerar oportuno, pela Assembléia Geral, e que sejam transmitidas aos Governos com a recomendação 
de (a) que examinem favoravelmente a sua adoção e aplicação na administração dos estabelecimentos 
penitenciários, e (b) que o Secretário-Geral seja informado de três em três anos dos progressos realizados 
no que respeita à sua aplicação;  

3. Expressa o desejo de que, para manter os Governos informados dos progressos realizados neste 
domínio, se solicite ao Secretário-Geral que publique na Revista Internacional de Política Criminal as 



informações enviadas pelos Governos, em cumprimento do disposto no parágrafo 2, e que autorize o 
pedido de informação suplementar, se necessário; 

4. Expressa ainda o desejo de que se solicite ao Secretário-Geral que tome as medidas necessárias para 
assegurar que a mais ampla publicidade seja dada a estas Regras.  

ANEXO  

Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos*  

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES  

1. As regras que se seguem não pretendem descrever em pormenor um modelo de sistema penitenciário. 
Procuram unicamente, com base no consenso geral do pensamento atual e nos elementos essenciais dos 
mais adequados sistemas contemporâneos, estabelecer os princípios e regras de uma boa organização 
penitenciária e as práticas relativas ao tratamento de reclusos.  

2. Tendo em conta a grande variedade das condições legais, sociais, econômicas e geográficas do mundo, 
é evidente que nem todas as regras podem ser aplicadas indistinta e permanentemente em todos os 
lugares. Devem, contudo, servir como estímulo de esforços constantes para ultrapassar dificuldades 
práticas na sua aplicação, na certeza de que representam, em conjunto, as condições mínimas aceites 
pelas Nações Unidas.  

3. Além disso, os critérios que se aplicam às matérias tratadas por estas regras evoluem constantemente. 
Não se pode excluir a possibilidade de experiências e da adoção de novas práticas, desde que estas se 
ajustem aos princípios e objetivos que informaram a adoção das regras. De acordo com este princípio, 
pode a administração penitenciária central autorizar exceções às regras.  

4.  

1) A primeira parte das regras trata das matérias relativas à administração geral dos 
estabelecimentos penitenciários e é aplicável a todas as categorias de reclusos, dos foros 
criminal ou civil, em regime de prisão preventiva ou já condenados, incluindo os que estejam 
detidos por aplicação de medidas de segurança ou que sejam objeto de medidas de 
reeducação ordenadas por um juiz.  

2) A segunda parte contém as regras que são especificamente aplicáveis às categorias de 
reclusos de cada secção. Contudo as regras da secção A, aplicáveis aos reclusos 
condenados, serão também aplicadas às categorias de reclusos a que se referem às 
secções B, C e D, desde que não sejam contraditórias com as regras específicas destas 
secções e na condição de constituírem uma melhoria de condições para estes reclusos.  

5.  

1) Estas regras não têm como objetivo enquadrar a organização dos estabelecimentos para 
jovens delinqüentes (estabelecimentos Borstal, instituições de reeducação, etc.). Contudo, e 
na generalidade, deve considerar-se que a primeira parte destas regras mínimas também se 
aplica a esses estabelecimentos. 



2) A categoria de jovens reclusos deve, em qualquer caso, incluir os menores que 
dependem da jurisdição dos Tribunais de Menores. Como norma geral, não se deveriam 
condenar os jovens delinqüentes a penas de prisão.  

PARTE I  

Regras de aplicação geral  

Princípio básico  

6.  

1) As regras que se seguem devem ser aplicadas imparcialmente. Não haverá discriminação 
alguma com base em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem 
nacional ou social, meios de fortuna, nascimento ou outra condição. 

2) Por outro lado, é necessário respeitar as crenças religiosas e os preceitos morais do 
grupo a que pertença o recluso.  

Registro  

7.  

1) Em todos os locais em que haja pessoas detidas, haverá um livro oficial de registro, com 
páginas numeradas, no qual serão registrados, relativamente a cada recluso:  

a) A informação respeitante à sua identidade; 
b) Os motivos da detenção e a autoridade competente que a ordenou; 
c) O dia e a hora da sua entrada e saída.  

2) Nenhuma pessoa deve ser admitida num estabelecimento penitenciário sem uma ordem 
de detenção válida, cujos pormenores tenham sido previamente registrados no livro de 
registro.  

Separação de categorias  

8. As diferentes categorias de reclusos devem ser mantidas em estabelecimentos penitenciários separados 
ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento penitenciário, tendo em consideração o respectivo 
sexo e idade, antecedentes penais, razões da detenção e medidas necessárias a aplicar. Assim:  

a) Na medida do possível, homens e mulheres devem estar detidos em 
estabelecimentos separados; nos estabelecimentos que recebam homens e 
mulheres, a totalidade dos locais destinados às mulheres será completamente 
separada; 

b) Presos preventivos devem ser mantidos separados dos condenados; 

c) Pessoas presas por dívidas ou outros reclusos do foro civil devem ser 
mantidos separados de reclusos do foro criminal; 



d) Os jovens reclusos devem ser mantidos separados dos adultos.  

Locais de reclusão  

9.  

1) As celas ou locais destinados ao descanso notório não devem ser ocupados por mais de 
um recluso. Se, por razões especiais, tais como excesso temporário de população prisional, 
for necessário que a administração penitenciária central adote exceções a esta regra, deve 
evitar-se que dois reclusos sejam alojados numa mesma cela ou local. 
2) Quando se recorra à utilização de dormitórios, estes devem ser ocupados por reclusos 
cuidadosamente escolhidos e reconhecidos como sendo capazes de serem alojados nestas 
condições. Durante a noite, deverão estar sujeitos a uma vigilância regular, adaptada ao tipo 
de estabelecimento prisional em causa.  

Locais destinados aos reclusos  

10. As acomodações destinadas aos reclusos, especialmente dormitórios, devem satisfazer todas as 
exigências de higiene e saúde, tomando-se devidamente em consideração as condições climatéricas e 
especialmente a cubicagem de ar disponível, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a 
ventilação.  

11. Em todos os locais destinados aos reclusos, para viverem ou trabalharem:  

a) As janelas devem ser suficientemente amplas de modo a que os reclusos 
possam ler ou trabalhar com luz natural, e devem ser construídas de forma a 
permitir a entrada de ar fresco, haja ou não ventilação artificial; 

b) A luz artificial deve ser suficiente para permitir aos reclusos ler ou trabalhar 
sem prejudicar a vista.  

12. As instalações sanitárias devem ser adequadas, de modo a que os reclusos possam efetuar as suas 
necessidades quando precisarem, de modo limpo e decente.  

13. As instalações de banho e ducha devem ser suficientes para que todos os reclusos possam, quando 
desejem ou lhes seja exigido, tomar banho ou ducha a uma temperatura adequada ao clima, tão 
freqüentemente quanto necessário à higiene geral, de acordo com a estação do ano e a região geográfica, 
mas pelo menos uma vez por semana num clima temperado.  

14. Todas as zonas de um estabelecimento penitenciário usadas regularmente pelos reclusos devem ser 
mantidas e conservadas sempre escrupulosamente limpas.  

Higiene pessoal  

15. Deve ser exigido a todos os reclusos que se mantenham limpos e, para este fim, ser-lhes-ão fornecidos 
água e os artigos de higiene necessários à saúde e limpeza.  



16. A fim de permitir aos reclusos manter um aspecto correto e preservar o respeito por si próprios, ser-
lhes-ão garantidos os meios indispensáveis para cuidar do cabelo e da barba; os homens devem poder 
barbear-se regularmente.  

Vestuário e roupa de cama  

17.  

1) Deve ser garantido vestuário adaptado às condições climatéricas e de saúde a todos os 
reclusos que não estejam autorizados a usar o seu próprio vestuário. Este vestuário não 
deve de forma alguma ser degradante ou humilhante. 

2) Todo o vestuário deve estar limpo e ser mantido em bom estado. As roupas interiores 
devem ser mudadas e lavadas tão freqüentemente quanto seja necessário para manutenção 
da higiene. 

3) Em circunstâncias excepcionais, sempre que um recluso obtenha licença para sair do 
estabelecimento, deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas ou roupas que não 
chamem a atenção.  

18. Sempre que os reclusos sejam autorizados a utilizar o seu próprio vestuário, devem ser tomadas 
disposições no momento de admissão no estabelecimento para assegurar que este seja limpo e adequado.  

19. A todos os reclusos, de acordo com padrões locais ou nacionais, deve ser fornecido um leito próprio e 
roupa de cama suficiente e própria, que estará limpa quando lhes for entregue, mantida em bom estado de 
conservação e mudada com a freqüência suficiente para garantir a sua limpeza.  

Alimentação  

20.  

1) A administração deve fornecer a cada recluso, há horas determinadas, alimentação de 
valor nutritivo adequado à saúde e à robustez física, de qualidade e bem preparada e 
servida. 

2) Todos os reclusos devem ter a possibilidade de se prover com água potável sempre que 
necessário.  

Exercício e desporto  

21.  

1) Todos os reclusos que não efetuam trabalho no exterior devem ter pelo menos uma hora 
diária de exercício adequado ao ar livre quando o clima o permita. 
2) Os jovens reclusos e outros de idade e condição física compatíveis devem receber 
durante o período reservado ao exercício, educação física e recreativa. Para este fim, serão 
colocados à disposição dos reclusos o espaço, instalações e equipamento adequados.  

 



Serviços médicos  

22.  

1) Cada estabelecimento penitenciário deve dispor dos serviços de pelo menos um médico 
qualificado, que deverá ter alguns conhecimentos de psiquiatria. Os serviços médicos devem 
ser organizados em estreita ligação com a administração geral de saúde da comunidade ou 
da nação. Devem incluir um serviço de psiquiatria para o diagnóstico, e em casos 
específicos, o tratamento de estados de perturbação mental. 
2) Os reclusos doentes que necessitem de cuidados especializados devem ser transferidos 
para estabelecimentos especializados ou para hospitais civis. Quando o tratamento 
hospitalar é organizado no estabelecimento este deve dispor de instalações, material e 
produtos farmacêuticos que permitam prestar aos reclusos doentes os cuidados e o 
tratamento adequados; o pessoal deve ter uma formação profissional suficiente. 
3) Todos os reclusos devem poder beneficiar dos serviços de um dentista qualificado.  

 

23.  

1) Nos estabelecimentos penitenciários para mulheres devem existir instalações especiais 
para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das 
convalescentes. Desde que seja possível, devem ser tomadas medidas para que o parto 
tenha lugar num hospital civil. Se a criança nascer num estabelecimento penitenciário, tal 
fato não deve constar do respectivo registro de nascimento. 

2) Quando for permitido às mães reclusas conservar os filhos consigo, devem ser tomadas 
medidas para organizar um inventário dotado de pessoal qualificado, onde as crianças 
possam permanecer quando não estejam ao cuidado das mães.  

24. O médico deve examinar cada recluso o mais depressa possível após a sua admissão no 
estabelecimento penitenciário e em seguida sempre que, necessário, com o objetivo de detectar doenças 
físicas ou mentais e de tomar todas as medidas necessárias para o respectivo tratamento; de separar 
reclusos suspeitos de serem portadores de doenças infecciosas ou contagiosas; de detectar as deficiências 
físicas ou mentais que possam constituir obstáculos a reinserção dos reclusos e de determinar a 
capacidade física de trabalho de cada recluso.  

25.  

1) Ao médico compete vigiar a saúde física e mental dos reclusos. Deve visitar diariamente 
todos os reclusos doentes, os que se queixem de doença e todos aqueles para os quais a 
sua atenção é especialmente chamada. 

2) O médico deve apresentar relatório ao diretor, sempre que julgue que a saúde física ou 
mental foi ou será desfavoravelmente afetada pelo prolongamento ou pela aplicação de 
qualquer modalidade de regime de reclusão.  

26.  

1) O médico deve proceder a inspeções regulares e aconselhar o diretor sobre:  



a) A quantidade, qualidade, preparação e distribuição dos alimentos; 

b) A higiene e asseio do estabelecimento penitenciário e dos reclusos; 

c) As instalações sanitárias, aquecimento, iluminação e ventilação do 
estabelecimento; 

d) A qualidade e asseio do vestuário e da roupa de cama dos reclusos; 

e) A observância das regras respeitantes à educação física e desportiva, nos 
casos em que não haja pessoal especializado encarregado destas atividades.  

2) O diretor deve tomar em consideração os relatórios e os conselhos do médico referidos 
nas regras 25(2) e 26 e, se houver acordo, tomar imediatamente as medidas sugeridas para 
que estas recomendações sejam seguidas; em caso de desacordo ou se a matéria não for 
da sua competência, transmitirá imediatamente à autoridade superior a sua opinião e o 
relatório médico.  

Disciplina e sanções  

27. A ordem e a disciplina devem ser mantidas com firmeza, mas sem impor mais restrições do que as 
necessárias para a manutenção da segurança e da boa organização da vida comunitária.  

28.  

1) Nenhum recluso poderá desempenhar nos serviços do estabelecimento qualquer 
atividade que comporte poder disciplinar. 

2) Esta regra, contudo, não deve impedir o bom funcionamento de sistemas baseados na 
autogestão, nos quais certas atividades ou responsabilidades sociais, educativas ou 
desportivas podem ser confiadas, sob controlo, a grupos de reclusos tendo em vista o seu 
tratamento.  

29. Os seguintes pontos devem ser determinados por lei ou regulamentação emanada da autoridade 
administrativa competente:  

a) A conduta que constitua infração disciplinar; 

b) O tipo e a duração das sanções disciplinares que podem ser aplicadas; 

c) A autoridade competente para pronunciar essas sanções.  

30.  

1) Um recluso só pode ser punido de acordo com as disposições legais ou regulamentares e 
nunca duas vezes pela mesma infração. 



2) Nenhum recluso pode ser punido sem ter sido informado da infração de que é acusado e 
sem que lhe seja dada uma oportunidade adequada para apresentar a sua defesa. A 
autoridade competente examinará o caso exaustivamente. 

3) Quando necessário e possível, o recluso deve ser autorizado a defender-se por meio de 
um intérprete.  

31. As penas corporais, a colocação em "segredo escuro" bem como todas as punições cruéis, desumanas 
ou degradantes devem ser completamente proibidas como sanções disciplinares.  

32.  

1) As penas de isolamento e de redução de alimentação não devem nunca ser aplicadas, a 
menos que o médico tenha examinado o recluso e certificado, por escrito, que ele está apto 
para as suportar. 

2) O mesmo se aplicará a outra qualquer sanção que possa ser prejudicial à saúde física ou 
mental do recluso. Em nenhum caso devem tais sanções contrariar ou divergir do princípio 
estabelecido na regra 31. 

3) O médico deve visitar diariamente os reclusos submetidos a tais sanções e deve 
apresentar relatório ao diretor, se considerar necessário pôr fim ou modificar a sanção por 
razões de saúde física ou mental.  

Instrumentos de coação  

33. A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca deve ser 
aplicada como sanção. Mais ainda, correntes e ferros não devem ser usados como instrumentos de 
coação. Quaisquer outros instrumentos de coação só podem ser utilizados nas seguintes circunstâncias:  

a) Como medida de precaução contra uma evasão durante uma transferência, 
desde que sejam retirados logo que o recluso compareça perante uma 
autoridade judicial ou administrativa; 

b) Por razões médicas sob indicação do médico; 

c) Por ordem do diretor, depois de se terem esgotado todos os outros meios 
de dominar o recluso, a fim de o impedir de causar prejuízo a si próprio ou a 
outros ou de causar estragos materiais; nestes casos o diretor deve consultar 
o médico com urgência e apresentar relatório à autoridade administrativa 
superior.  

34. O modelo e o modo de utilização dos instrumentos de coação devem ser decididos pela administração 
penitenciária central. A sua aplicação não deve ser prolongada para além do tempo estritamente 
necessário.  

Informação e direito de queixa dos reclusos  

 



35.  

1) No momento da admissão, cada recluso deve receber informação escrita sobre o regime 
aplicável aos reclusos da sua categoria, sobre as regras disciplinares do estabelecimento e 
sobre os meios autorizados para obter informações e formular queixas; e sobre todos os 
outros pontos que podem ser necessários para lhe permitir conhecer os seus direitos e 
obrigações, e para se adaptar à vida do estabelecimento. 

2) Se o recluso for analfabeto estas informações devem ser-lhe comunicadas oralmente.  

36.  

1) Todo o recluso deve ter, em qualquer dia útil, a oportunidade de apresentar requerimentos 
ou queixas ao diretor do estabelecimento ou ao funcionário autorizado a representá-lo. 

2) Qualquer recluso deve poder apresentar requerimentos ou queixas ao inspetor das 
prisões no decurso da sua visita. O recluso pode dirigir-se ao inspetor ou a qualquer outro 
funcionário incumbido da inspeção fora da presença do diretor ou de outros membros do 
pessoal do estabelecimento. 

3) Qualquer recluso deve ser autorizado a dirigir, pela via prescrita, sem censura quanto ao 
fundo, mas em devida forma, requerimentos ou queixas à administração penitenciária 
central, à autoridade judiciária ou a qualquer outra autoridade competente. 

4) O requerimento ou queixa deve ser estudado sem demora e merecer uma resposta em 
tempo útil, salvo se for manifestamente inconsistente ou desprovido de fundamento.  

Contactos com o mundo exterior  

37. Os reclusos devem ser autorizados, sob a necessária supervisão, a comunicar periodicamente com as 
suas famílias e com amigos de boa reputação, quer por correspondência quer através de visitas.  

38.  

1) A reclusos de nacionalidade estrangeira devem ser concedidas facilidades razoáveis para 
comunicarem com os representantes diplomáticos e consulares do Estado a que pertencem. 

2) A reclusos de nacionalidade de Estados sem representação diplomática ou consular no 
país, e a refugiados ou apátridas, devem ser concedidas facilidades semelhantes para 
comunicarem com representantes diplomáticos do Estado encarregado de zelar pelos seus 
interesses ou com qualquer autoridade nacional ou internacional que tenha a seu cargo a 
proteção dessas pessoas.  

39. Os reclusos devem ser mantidos regularmente informados das notícias mais importantes através da 
leitura de jornais, periódicos ou publicações penitenciárias especiais através de transmissões de rádio, 
conferências ou quaisquer outros meios semelhantes, autorizados ou controlados pela administração.  

 



Biblioteca  

40. Cada estabelecimento penitenciário deve ter uma biblioteca para o uso de todas as categorias de 
reclusos, devidamente provida com livros de recreio e de instrução e os reclusos devem ser incentivados a 
utilizá-la plenamente.  

Religião  

41.  

1) Se o estabelecimento reunir um número suficiente de reclusos da mesma religião, deve 
ser nomeado ou autorizado um representante qualificado dessa religião. Se o número de 
reclusos o justificar e as circunstâncias o permitirem, deve ser encontrada uma solução 
permanente. 
2) O representante qualificado, nomeado ou autorizado nos termos do parágrafo 1), deve ser 
autorizado a organizar periodicamente serviços religiosos e a fazer, sempre que for 
aconselhável, visitas pastorais, em particular aos reclusos da sua religião. 

3) O direito de entrar em contacto com um representante qualificado da sua religião nunca 
deve ser negado a qualquer recluso. Por outro lado, se um recluso se opõe à visita de um 
representante de uma religião, a sua vontade deve ser respeitada.  

42. Tanto quanto possível cada recluso deve ser autorizado a satisfazer as exigências da sua vida 
religiosa, assistindo aos serviços ministrados no estabelecimento e tendo na sua posse livros de rito e 
prática de ensino religioso da sua confissão.  

Depósito de objetos pertencentes aos reclusos  

43.  

1) Quando o regulamento não autorizar aos reclusos a posse de dinheiro, objetos de valor, 
peças de vestuário e outros objetos que lhes pertençam, estes devem, no momento de 
admissão no estabelecimento, ser guardados em lugar seguro. Deve ser elaborada uma lista 
destes objetos, assinada pelo recluso. Devem ser tomadas medidas para conse rvar estes 
objetos em bom estado. 

2) Estes objetos e o dinheiro devem ser restituídos ao recluso no momento da sua 
libertação, com exceção do dinheiro que tenha sido autorizado a gastar, dos objetos que 
tenham sido enviados pelo recluso para o exterior ou das peças de vestuário que tenham 
sido destruídas por razões de higiene. O recluso deve entregar recibo dos objetos e do 
dinheiro que lhe tenham sido restituídos. 

3) Na medida do possível, os valores e objetos enviados do exterior estão submetidos a 
estas mesmas regras. 

4) Se o recluso for portador de medicamentos ou estupefacientes no momento da admissão, 
o médico decidirá sobre a sua utilização.  

Notificação de morte, doença, transferência, etc.  



44.  

1) No caso de morte, doença grave, ou acidente grave de um recluso ou da sua mudança 
para um estabelecimento para o tratamento de doenças mentais, o diretor deve informar 
imediatamente o cônjuge, se o recluso for casado, ou o parente mais próximo e, em 
qualquer caso, a pessoa previamente designada pelo recluso. 

2) Um recluso deve ser informado imediatamente da morte ou doença grave de qualquer 
parente próximo. No caso de doença crítica de um parente próximo, o recluso deve ser 
autorizado, quando as circunstâncias o permitirem, a ir junto dele, quer sob escolta quer só. 

3) Cada recluso deve ter o direito de informar imediatamente a sua família da sua prisão ou 
da sua transferência para outro estabelecimento penitenciário.  

Transferência de reclusos  

45.  

1) Quando os reclusos sejam transferidos de ou para outro estabelecimento, devem ser 
vistos o menos possível pelo público, e devem ser tomadas medidas apropriadas para os 
proteger de insultos, curiosidade e de qualquer tipo de publicidade. 

2) Deve ser proibido o transporte de reclusos em veículos com deficiente ventilação ou 
iluminação, ou que de qualquer outro modo os possa sujeitar a sacrifícios físicos 
desnecessários. 

3) O transporte de reclusos deve ser efetuado a expensas da administração, em condições 
de igualdade para todos eles.  

Pessoal penitenciário  

46.  

1) A administração penitenciária deve selecionar cuidadosamente o pessoal de todas as 
categorias, dado que é da sua integridade, humanidade, aptidões pessoais e capacidades 
profissionais que depende uma boa gestão dos estabelecimentos penitenciários. 

2) A administração penitenciária deve esforçar-se permanentemente para suscitar e manter 
no espírito do pessoal e da opinião pública a convicção de que esta missão representa um 
serviço social de grande importância; para o efeito, devem ser utilizados todos os meios 
adequados para esclarecer o público. 

3) Para a realização daqueles fins, os membros do pessoal devem desempenhar funções a 
tempo inteiro na qualidade de funcionários penitenciários profissionais, devem ter o estatuto 
de funcionários do Estado e ser-lhes garantida, por conseguinte, segurança no emprego 
dependente apenas de boa conduta, eficácia no trabalho e aptidão física. A remuneração 
deve ser suficiente para permitir recrutar e manter ao serviço homens e mulheres 
competentes; as vantagens da carreira e as condições de emprego devem ser determinadas 
tendo em conta a natureza penosa do trabalho.  



47.  

1) O pessoal deve possuir um nível intelectual adequado. 

2) Deve freqüentar, antes de entrar em funções, um curso de formação geral e especial e 
prestar provas teóricas e práticas. 

3) Após a entrada em funções e ao longo da sua carreira, o pessoal deve conservar e 
melhorar os seus conhecimentos e competências profissionais, seguindo cursos de 
aperfeiçoamento organizados periodicamente.  

48. Todos os membros do pessoal devem, em todas as circunstâncias, comportar-se e desempenhar as 
suas funções de maneira que o seu exemplo tenha boa influência sobre os reclusos e mereça o respeito 
destes.  

49.  

1) Na medida do possível, deve incluir-se no pessoal um número suficiente de especialistas, 
tais como psiquiatras, psicólogos, trabalhadores sociais, professores e instrutores técnicos. 

2) Os trabalhadores sociais, professores e instrutores técnicos devem exercer as suas 
funções de forma permanente, mas poderá também se recorrer a auxiliares em tempo 
parcial ou a voluntários.  

50.  

1) O diretor do estabelecimento deve ser bem qualificado para a sua função, quer pelo seu 
caráter, quer pelas suas competências administrativas, formação e experiência. 

2) Deve exercer a sua função oficial a tempo inteiro. 

3) Deve residir no estabelecimento ou nas imediações deste. 

4) Quando dois ou mais estabelecimentos estejam sob a autoridade de um único diretor, 
este deve visitar ambos com freqüência. Em cada um dos estabelecimentos deve haver um 
funcionário responsável.  

 

51.  

1) O diretor, o seu adjunto e a maioria dos outros membros do pessoal do estabelecimento 
devem falar a língua da maior parte dos reclusos ou uma língua entendida pela maioria 
deles. 

2) Deve recorrer-se aos serviços de um intérprete sempre que seja necessário.  

 



52.  

1) Nos estabelecimentos cuja dimensão exija os serviços de um ou mais de um médico a 
tempo inteiro, um deles pelo menos deve residir no estabelecimento ou nas suas 
imediações. 

2) Nos outros estabelecimentos, o médico deve visitar diariamente os reclusos e residir 
suficientemente perto para acudir a casos de urgência.  

53.  

1) Nos estabelecimentos destinados a homens e mulheres, a secção das mulheres deve ser 
colocada sob a direção de um funcionário do sexo feminino responsável que terá à sua 
guarda todas as chaves dessa secção. 
2) Nenhum funcionário do sexo masculino pode entrar na parte do estabelecimento 
destinada às mulheres sem ser acompanhado por um funcionário do sexo feminino. 

3) A vigilância das reclusas deve ser assegurada exclusivamente por funcionários do sexo 
feminino. Não obstante, isso não impede que funcionários do sexo masculino, especialmente 
médicos e professores, desempenhem as suas funções profissionais em estabelecimentos 
ou secções de estabelecimentos destinados a mulheres.  

54.  

1) Os funcionários dos estabelecimentos penitenciários não devem usar, nas suas relações 
com os reclusos, de força, exceto em legítima defesa ou em casos de tentativa de fuga, ou 
de resistência física ativa ou passiva a uma ordem baseada na lei ou nos regulamentos. Os 
funcionários que tenham de recorrer à força não devem usar senão a estritamente 
necessária, e devem informar imediatamente o diretor do estabelecimento penitenciário 
quanto ao incidente. 

2) Os membros do pessoal penitenciário devem receber se necessário uma formação 
técnica especial que lhes permita dominar os reclusos violentos. 

3) Salvo circunstâncias especiais, os agentes que assegurem serviços que os ponham em 
contacto direto com os reclusos não devem estar armados. Aliás, não deverá ser confiada 
uma arma a um membro do pessoal sem que ele seja treinado para o seu uso.  

Inspeção  

55. Haverá uma inspeção regular dos estabelecimentos e serviços penitenciários, por inspetores 
qualificados e experientes, nomeados por uma autoridade competente. É seu dever assegurar que estes 
estabelecimentos sejam administrados de acordo com as leis e regulamentos vigentes, para prossecção 
dos objetivos dos serviços penitenciários e correcionais. 

PARTE II  

Regras aplicáveis a categorias especiais  



A. Reclusos condenados  

Princípios gerais  

56. Os princípios gerais a seguir enunciados têm por finalidade a definição do espírito dentro do qual os 
sistemas penitenciários devem ser administrados e os objetivos a que devem tender, de acordo com a 
declaração feita na observação preliminar 1 do presente texto.  

57. A prisão e outras medidas que resultam na separação de um criminoso do mundo exterior são 
dolorosas pelo próprio fato de retirarem à pessoa o direito de autodeterminação, por a privarem da sua 
liberdade. Logo, o sistema penitenciário não deve, exceto pontualmente por razões justificáveis de 
segregação ou para a manutenção da disciplina, agravar o sofrimento inerente a tal situação.  

58. O fim e a justificação de uma pena de prisão ou de uma medida semelhante que priva de liberdade é, 
em última instância, de proteger a sociedade contra o crime. Este fim só pode ser atingido se o tempo de 
prisão for aproveitado para assegurar, tanto quanto possível, que depois do seu regresso à sociedade, o 
criminoso não tenha apenas à vontade, mas esteja apto a seguir um modo de vida de acordo com a lei e a 
sustentar-se a si próprio.  

59. Nesta perspectiva, o regime penitenciário deve fazer apelo a todos os meios terapêuticos, educativos, 
morais, espirituais e outros e a todos os meios de assistência de que pode dispor, procurando aplicá-los 
segundo as necessidades do tratamento individual dos delinqüentes.  

60.  

1) O regime do estabelecimento deve procurar reduzir as diferenças que podem existir entre 
a vida na prisão e a vida em liberdade na medida em que essas diferenças tendam a esbater 
o sentido de responsabilidade do detido ou o respeito pela dignidade da sua pessoa. 
2) Antes do termo da execução de uma pena ou de uma medida é desejável que sejam 
adotadas as medidas necessárias a assegurar ao recluso um regresso progressivo à vida na 
sociedade. Este objetivo poderá ser alcançado, consoante os casos, por um regime 
preparatório da libertação, organizado no próprio estabelecimento ou em outro 
estabelecimento adequado, ou por uma libertação condicional sob um controlo que não deve 
caber à polícia, mas que comportará uma assistência social.  

61. O tratamento não deve acentuar a exclusão dos reclusos da sociedade, mas sim fazê-los compreender 
que eles continuam fazendo parte dela. Para este fim, há que recorrer, na medida do possível, à 
cooperação de organismos da comunidade destinados a auxiliar o pessoal do estabelecimento na sua 
função de reabilitação das pessoas. Assistentes sociais colaborando com cada estabelecimento devem ter 
por missão a manutenção e a melhoria das relações do recluso com a sua família e com os organismos 
sociais que podem ser-lhe úteis. Devem adoptar-se medidas tendo em vista a salvaguarda, de acordo com 
a lei e a pena imposta, dos direitos civis, dos direitos em matéria de segurança social e de outros 
benefícios sociais dos reclusos.  

62. Os serviços médicos de o estabelecimento esforçar-se-ão por descobrir e tratar quaisquer deficiências 
ou doenças físicas ou mentais que podem constituir um obstáculo à reabilitação do recluso. Qualquer 
tratamento médico, cirúrgico e psiquiátrico considerado necessário deve ser aplicado tendo em vista esse 
objetivo.  

 



63.  

1) A realização destes princípios exige a individualização do tratamento e, para este fim, um 
sistema flexível de classificação dos reclusos por grupos; é por isso desejável que esses 
grupos sejam colocados em estabelecimentos separados em que cada um deles possa 
receber o tratamento adequado. 

2) Estes estabelecimentos não devem possuir o mesmo grau de segurança para cada grupo. 
É desejável prever graus de segurança consoante as necessidades dos diferentes grupos. 
Os estabelecimentos abertos, pelo próprio fato de não preverem medidas de segurança 
física contra as evasões, mas remeterem neste domínio à autodisciplina dos reclusos, dão a 
reclusos cuidadosamente escolhidos as condições mais favoráveis à sua reabilitação. 

3) É desejável que nos estabelecimentos fechados a individualização do tratamento não seja 
prejudicada pelo número demasiado elevado de reclusos. Nalguns países entende-se que a 
população de semelhantes estabelecimentos não deve ultrapassar os quinhentos. Nos 
estabelecimentos abertos, a população deve ser tão reduzida quanto possível. 

4) Por outro lado, não é desejável manter estabelecimentos demasiado pequenos para se 
poder organizar neles um regime conveniente.  

64. O dever da sociedade não cessa com a libertação de um recluso. Seria por isso necessário dispor de 
organismos governamentais ou privados capazes de trazer ao recluso colocado em liberdade um auxílio 
pós-penitenciário eficaz, tendente a diminuir os preconceitos a seu respeito e permitindo-lhe a sua 
reinserção na sociedade.  

Tratamento  

65. O tratamento das pessoas condenadas a uma pena ou medida privativa de liberdade deve ter por 
objetivo, na medida em que o permitir a duração da condenação, criar nelas à vontade e as aptidões que 
as tornem capazes, após a sua libertação, de viver no respeito da lei e de prover às suas necessidades. 
Este tratamento deve incentivar o respeito por si próprias e desenvolver o seu sentido da responsabilidade.  

66.  

1) Para este fim, há que recorrer nomeadamente à assistência religiosa nos países em que 
seja possível, à instrução, à orientação e à formação profissionais, aos métodos de 
assistência social individual, ao aconselhamento relativo ao emprego, ao desenvolvimento 
físico e à educação moral, de acordo com as necessidades de cada recluso. Há que ter em 
conta o passado social e criminal do condenado, as suas capacidades e aptidões físicas e 
mentais, as suas disposições pessoais, a duração da condenação e as perspectivas da sua 
reabilitação. 

2) Para cada recluso condenado a uma pena ou a uma medida de certa duração, o diretor 
do estabelecimento deve receber, no mais breve trecho após a admissão do recluso, 
relatórios completos sobre os diferentes aspectos referidos no número anterior. Estes 
relatórios devem sempre compreender um relatório de um médico, se possível especializado 
em psiquiatria, sobre a condição física e mental do recluso. 



3) Os relatórios e outros elementos pertinentes devem ser colocados num arquivo individual. 
Este arquivo deve ser atualizado e classificado de modo a poder ser consultado pelo pessoal 
responsável sempre que necessário.  

Classificação e individualização  

67. As finalidades da classificação devem ser:  

a) De afastar os reclusos que pelo seu passado criminal ou pelas suas tendências 
exerceriam uma influência negativa sobre os outros reclusos; 

b) De repartir os reclusos por grupos tendo em vista facilitar o seu tratamento para a sua 
reinserção social.  

68. Há que dispor, na medida do possível, de estabelecimentos separados ou de secções distintas dentro 
de um estabelecimento para o tratamento das diferentes categorias de reclusos.  

69. Assim que possível depois da admissão e depois de um estudo da personalidade de cada recluso 
condenado a uma pena ou a uma medida de uma certa duração deve ser preparado um programa de 
tratamento que lhe seja destinado, à luz dos dados de que se dispõe sobre as suas necessidades 
individuais, as suas capacidades e o seu estado de espírito.  

Privilégios  

70. Há que instituir em cada estabelecimento um sistema de privilégios adaptado às diferentes categorias 
de reclusos e aos diferentes métodos de tratamento, com o objetivo de encorajar o bom comportamento, de 
desenvolver o sentido da responsabilidade e de estimular o interesse e a cooperação dos reclusos no seu 
próprio tratamento.  

Trabalho  

71.  

1) O trabalho na prisão não deve ser penoso. 

2) Todos os reclusos condenados devem trabalhar, em conformidade com as suas aptidões 
física e mental, de acordo com determinação do médico. 

3) Deve ser dado trabalho suficiente de natureza útil aos reclusos de modo a conservá-los 
ativos durante o dia normal de trabalho. 

4) Tanto quanto possível, o trabalho proporcionado deve ser de natureza que mantenha ou 
aumente as capacidades dos reclusos para ganharem honestamente a vida depois de 
libertados. 

5) Deve ser proporcionado treino profissional em profissões úteis aos reclusos que dele tirem 
proveito, e especialmente a jovens reclusos. 



6) Dentro dos limites compatíveis com uma seleção profissional apropriada e com as 
exigências da administração e disciplina penitenciária, os reclusos devem poder escolher o 
tipo de trabalho que querem fazer.  

72.  

1) A organização e os métodos do trabalho penitenciário devem aproximar-se tanto quanto 
possível dos que regem um trabalho semelhante fora do estabelecimento, de modo a 
preparar os reclusos para as condições normais do trabalho em liberdade. 

2) No entanto o interesse dos reclusos e da sua formação profissional não deve ser 
subordinado ao desejo de realizar um benefício por meio do trabalho penitenciário.  

73.  

1) As indústrias e explorações agrícolas devem de preferência ser dirigidas pela 
administração e não por empresários privados. 

2) Quando os reclusos forem empregues para trabalho não controlado pela administração, 
devem ser sempre colocados sob vigilância do pessoal penitenciário. Salvo nos casos em 
que o trabalho seja efetuado por outros departamentos do Estado, as pessoas às quais esse 
trabalho seja prestado devem pagar à administração a remuneração normal exigível para 
esse trabalho, tendo, todavia em conta a remuneração auferida pelos reclusos.  

74.  

1) Os cuidados prescritos destinados a proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores 
em liberdade devem igualmente existir nos estabelecimentos penitenciários. 

2) Devem ser adotadas disposições para indenizar os reclusos dos acidentes de trabalho e 
doenças profissionais, nas mesmas condições que a lei concede aos trabalhadores em 
liberdade.  

75.  

1) As horas diárias e semanais máximas de trabalho dos reclusos devem ser fixadas por lei 
ou por regulamento administrativo, tendo em consideração regras ou costumes locais 
respeitantes ao trabalho dos trabalhadores em liberdade. 

2) As horas devem ser fixadas de modo a deixar um dia de descanso semanal e tempo 
suficiente para educação e para outras atividades necessárias como parte do tratamento e 
reinserção dos reclusos.  

76.  

1) O tratamento dos reclusos deve ser remunerado de modo eqüitativo. 



2) O regulamento deve permitir aos reclusos a utilização de pelo menos uma parte da sua 
remuneração para adquirir objetos autorizados destinados ao seu uso pessoal e para enviar 
outra parte à sua família. 

3) O regulamento deve prever igualmente que uma parte da remuneração seja reservada 
pela administração de modo a constituir uma poupança que será entregue ao recluso no 
momento da sua colocação em liberdade.  

Educação e recreio  

77.  

1) Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os reclusos 
que daí tirem proveito, incluindo instrução religiosa nos países em que tal for possível. A 
educação de analfabetos e jovens reclusos será obrigatória, prestando-lhe a administração 
especial atenção. 
2) Tanto quanto for possível, a educação dos reclusos deve estar integrada no sistema 
educacional do país, para que depois da sua libertação possam continuar, sem dificuldades, 
a sua educação.  

78. Devem ser proporcionadas atividades de recreio e culturais em todos os estabelecimentos 
penitenciários em benefício da saúde mental e física dos reclusos.  

A. Relações sociais e assistência pós-prisional  

79. Deve ser prestada atenção especial à manutenção e melhoramento das relações entre o recluso e a 
sua família, que se mostrem de maior vantagem para ambos.  

80. Desde o início do cumprimento da pena de um recluso deve ter-se em consideração o seu futuro depois 
de libertado, sendo estimulado e ajudado a manter ou estabelecer as relações com pessoas ou 
organizações externas, aptas a promover os melhores interesses da sua família e da sua própria 
reinserção social.  

81.  

1) Serviços ou organizações governamentais ou outras, que prestam assistência a reclusos 
colocados em liberdade para se reestabelecerem na sociedade, devem assegurar, na 
medida do possível e do necessário, que sejam fornecidos aos reclusos libertados 
documentos de identificação apropriados, garantidas casas adequadas e trabalho, adequado 
vestuário, tendo em conta o clima e a estação do ano e recursos suficientes para chegarem 
ao seu destino e para subsistirem no período imediatamente seguinte à sua libertação. 

2) Os representantes oficiais dessas organizações terão o acesso necessário ao 
estabelecimento penitenciário e aos reclusos, sendo consultados sobre o futuro do recluso 
desde o início do cumprimento da pena. 

3) É recomendável que as atividades destas organizações estejam centralizadas ou sejam 
coordenadas, tanto quanto possível, a fim de garantir a melhor utilização dos seus esforços.  

B. Reclusos alienados e doentes mentais  



82.  

1) Os reclusos alienados não devem estar detidos em prisões, devendo ser tomadas 
medidas para os transferir para estabelecimentos para doentes mentais o mais depressa 
possível. 

2) Os reclusos que sofrem de outras doenças ou anomalias mentais devem ser examinados 
e tratados em instituições especializadas sob vigilância médica. 

3) Durante a sua estada na prisão, tais reclusos serão postos sob especial supervisão de um 
médico. 

4) O serviço médico ou psiquiátrico dos estabelecimentos penitenciários deve proporcionar 
tratamento psiquiátrico a todos os reclusos que necessitem de tal tratamento.  

83. É desejável que sejam adotadas disposições, de acordo com os organismos competentes, para que o 
tratamento psiquiátrico seja mantido, se necessário, depois da colocação em liberdade e que uma 
assistência social pós-penitenciária de natureza psiquiátrica seja assegurada.  

C. Reclusos detidos ou aguardando julgamento  

84.  

1) Os detidos ou presos em virtude de lhes ser imputada à prática de uma infração penal 
quer estejam detidos sob custódia da polícia, quer num estabelecimento penitenciário, mas 
que ainda não foram julgados e condenados, são a seguir designados por "preventivos não 
julgados" nas disposições seguintes. 

2) Os preventivos presumem-se inocentes e como tal devem ser tratados. 

3) Sem prejuízo das disposições legais sobre a proteção da liberdade individual ou que 
prescrevem os trâmites a ser observados em relação a preventivos, estes reclusos devem 
beneficiar de um regime especial cujos elementos essenciais são os seguintes.  

85.  

1) Os preventivos devem ser mantidos separados dos reclusos condenados. 

 2) Os jovens preventivos devem ser mantidos separados dos adultos e ser, em princípio, 
detidos em estabelecimentos penitenciários separados.  

86. Os preventivos dormirão sós em quartos separados sob reserva de diferente costume local relativo ao 
clima.  

87. Dentro dos limites compatíveis com a boa ordem do estabelecimento, os preventivos podem, se o 
desejarem, mandar vir alimentação do exterior a expensas próprias, quer através da administração, quer 
através da sua família ou amigos. Caso contrário à administração deve fornecer-lhes a alimentação.  

 



88.  

1) O preventivo é autorizado a usar a sua própria roupa se estiver limpa e for adequada. 

2) Se usar roupa do estabelecimento penitenciário, esta será diferente da fornecida aos 
condenados.  

89. Será sempre dada ao preventivo oportunidade para trabalhar, mas não lhe será exigido trabalhar. Se 
optar por trabalhar, será remunerado.  

90. O preventivo deve ser autorizado a obter a expensas próprias ou a expensas de terceiros, livros, 
jornais, material para escrever e outros meios de ocupação compatíveis com os interesses da 
administração da justiça e a segurança e boa ordem do estabelecimento.  

91. O preventivo deve ser autorizado a ser visitado e tratado pelo seu médico pessoal ou dentista se existir 
motivo razoável para o seu pedido e puder pagar quaisquer despesas em que incorrer. 

92. O preventivo deve ser autorizado a informar imediatamente a sua família da detenção e devem ser-lhe 
dadas todas as facilidades razoáveis para comunicar com a sua família e amigos e para receber as suas 
visitas sob reserva apenas das restrições e supervisão necessárias aos interesses da administração da 
justiça e à segurança e boa ordem do estabelecimento.  

93. Para efeitos de defesa, o preventivo deve ser autorizado a pedir a designação de um defensor oficioso, 
onde tal assistência exista, e a receber visitas do seu advogado com vista à sua defesa, bem como a 
preparar e entregar-lhe instruções confidenciais. Para estes efeitos ser-lhe-á dado, se assim o desejar, 
material de escrita. As entrevistas entre o recluso e o seu advogado podem ser vistas, mas não ouvidas por 
um funcionário da polícia ou do estabelecimento.  

D. Condenados por dívidas ou a prisão civil  

94. Nos países cuja legislação prevê a prisão por dívidas ou outras formas de prisão pronunciadas por 
decisão judicial na seqüência de processo que não tenha natureza penal, estes reclusos não devem ser 
submetidos a maiores restrições nem ser tratados com maior severidade do que for necessário para manter 
a segurança e a ordem. O seu tratamento não deve ser menos favorável do que o dos preventivos, sob 
reserva, porém, da eventual obrigação de trabalhar.  

E. Reclusos detidos ou presos sem acusação  

95. Sem prejuízo das regras contidas no artigo 9 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 
deve ser concedida às pessoas detidas ou presas sem acusação à proteção conferida nos termos da Parte 
I e da secção C da Parte II. As disposições relevantes da secção A da Parte II serão igualmente aplicáveis 
sempre que a sua aplicação possa beneficiar esta categoria especial de reclusos, desde que não seja 
tomada nenhuma medida implicando que a reeducação ou a reinserção é de algum modo adequada a 
pessoas não condenadas por uma infração penal.  

 (37) A/CONF/6/1, anexo I, A. Publicação das Nações Unidas, número de venda 1956.IV.4.  

* A presente tradução seguiu parcialmente uma anterior versão em língua portuguesa, publicada pelo 
Centro dos Direitos do Homem das Nações Unidas (publicação GE.9415440).  
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RELATÓRIO DE VISITA  
 

Aos quatro dias do mês de junho de 2003, os Procuradores da 
República Drs. LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES e ANDRÉ DE 
CARVALHO RAMOS e o analista processual Reinaldo Yassunobu Gushiken, 
visitaram a recém-inaugurada carceragem da Polícia Federal em São Paulo, situada 
na Rua Hugo D’Antola, 95, Lapa de Baixo. Este é o relatório do que foi constatado. 
Ressalta o MPF que menciona nesse relatório as medidas de segurança 
aparentes, que são de conhecimento de todos que ingressam na Carceragem 
(advogados, visitas dos presos, etc.) 

 
 
1.PORTARIA 
 

Chamou atenção, inicialmente, o fato de que a portaria não 
exigiu identificação formal dos signatários. A partir da informação oral de que iriam  
visitar a carceragem e de que seriam recebidos pelo Delegado Federal Dr. Jeová 
Riceti, houve uma confirmação pelo telefone interno e, a seguir, a entrada foi 
franqueada. Nenhum documento precisou ser apresentado.  Como não havia, 
ademais, detector de metais,  um dos visitantes pôde ingressar nas dependências da 
carceragem com seu telefone celular de metal. 
 
 
2 . A SEGURANÇA  
 

A carceragem fica no terceiro andar do prédio da Polícia 
Federal, situada na Lapa de Baixo, S. Paulo, SP. Para ter acesso a ela, só por 
elevador. A falta de exigência de identificação e de detector de metais foi 
imediatamente comentada com a pessoa que atendeu os visitantes, na carceragem.  

 
Ele identificou-se unicamente como Freitas.  Pediu escusas em 

nome do Dr. Riceti, Delegado Responsável pela carceragem – que iria se atrasar um 
pouco – e explicou, a seguir, que o sistema de segurança da carceragem tornava 
dispensável a identificação mencionada.  “Não há possibilidade de fuga”, esclareceu 
Freitas.  “Alguém pode até entrar, mas não conseguirá sair”. Ele fez menção ao fato 
de que mesmo em caso de necessidade de evacuação do prédio, apenas por 
elevador seria possível a saída.  
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O sistema de segurança, quando completamente 

implementado, incluirá desde a identificação digital dos visitantes, até circuito interno 
de TV que acompanhará todo o percurso destes . Nele são armazenados tudo o que 
foi filmado pelo prazo de até 15 dias. A atividade diária dos presos também é filmada 
e registrada (o  Dr. Riceti, posteriormente, demonstrou aos visitantes o 
funcionamento deste circuito interno e o armazenamento dos dados) .  Esse 
sistema, ao lado da identificação digital,  permite que somente os policiais que 
estiverem designados para o serviço possam adentrar na carceragem.  Aduziu 
que há sempre dois carcereiros de plantão (no momento eram Júlio e Alexandre), 
dois outros funcionários (Murayama e o próprio Freitas, que trabalham na sala dos 
agentes) e o Delegado Riceti.  Nas cancelas dos corredores que dão acesso às 
celas há cadeado.    
 
 
3. VISÃO GERAL DA CARCERAGEM 
 

Freitas informou que havia 55 presos na carceragem, dentre 
eles, duas mulheres. Dois estavam aguardando expulsão. A capacidade total do 
local não excede a 60 presos. O local é limpo e claro, sensação realçada pelos 
móveis e divisórias de cores claras.  Há uma sala de controle envidraçada, 
margeada pelo corredor de acesso e por um outro corredor, no qual há uma 
máquina de café. Neste local, alguns presos se entrevistam com seus advogados. 
Um deles ofereceu e serviu café aos visitantes. 
 

A carceragem está diante deste segundo corredor. Ela está 
dividida em duas alas,  a dos  “Pré-Socráticos”  e dos “Pós-Socráticos”, assim 
identificadas por cartazes.  Depois das alas da carceragem, há uma pequena 
quadra, com marcações para a prática de esportes. Há uma sala que é ocupada 
pelo Delegado de Polícia Federal, Dr. Riceti e outra, contígua, que estava ocupada 
por Freitas.  O próprio Dr. Riceti, chegando ao local, se pôs a acompanhar os 
visitantes.   
 
 
4. CELAS ESPECIAIS E OS PARLATÓRIOS 
 

Além das alas da carceragem, há salas normais,  sem grades, 
contendo cama e mesa, chamadas de celas especiais. Segundo o Dr. Riceti, por 
equívoco no projeto, estas salas não têm banheiros. Os presos que as ocuparem 
precisarão se dirigir às alas das celas comuns. Há  uma sala para a revista dos 
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visitantes e uma outra sala, ampla, com parlatórios, dotados de telefone,  para o 
contato dos presos com os visitantes e advogados. 
 
 
5. AS CELAS COMUNS 
 

Os visitantes, acompanhados de Freitas e do Delegado Riceti 
adentraram na ala dos “Pós-socráticos”. As celas são identificadas por nomes de 
filósofos: Espinosa, Montesquieu, Marx e Darwin, um ao lado do outro. São celas de 
oito metros quadrados, destinadas a dois presos, que dormem em beliches de 
concreto, com colchonetes. Em todas elas há mesas e banquinhos de plásticos, 
banheiro com vaso sanitário  e em quatro celas há chuveiros com água quente. A 
descarga  dos vasos sanitários é controlada  remotamente, a partir da sala dos 
agentes, para evitar que ali sejam jogadas coisas não permitidas.  As celas estavam 
limpas e com boas condições  de aeração, dadas pelo corredor que as margeia. 
 
 
6. MULHERES E COLABORADORAS  
 

Logo depois da cela “Kierkegaard”, há uma faixa amarela, que 
não pode ser transposta pelos presos. As celas seguintes, que se colocam 
perpendicularmente às anteriores,  estão cercadas por uma  grade, que as afasta do 
corredor geral.. Elas estão ocupadas por duas mulheres,  uma em cada cela. 
 

A ocupante da cela “Jesus Cristo” está há um ano e um mês 
presa. Ela colaborou com a Justiça, prestando informações contra os demais 
concorrentes de seu crime.  A cela contígua, “J. J. Rosseau”  também é ocupada por 
uma presa colaboradora da Justiça.  Ambas pareciam bem-dispostas, elogiaram o 
tratamento a elas dispensado e não fizeram qualquer reclamação. 
 
 
7. ENTREVISTA COM OS PRÉ-SOCRÁTICOS 
 

O segundo conjunto de celas especiais também apresenta uma 
faixa amarela pintada no chão,  pouco depois da grade das celas das mulheres. Os 
presos, das duas alas,  se concentravam ali, no corredor. 
 

Um dos visitantes comunicou-se, em inglês, com um preso de 
origem sul-africana. Ele estava aguardando expulsão. Disse que tinha um  “chip”  
instalado em seu corpo desde 1999.  Não apresentou qualquer reclamação.  
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Outro deles, do Senegal, comunicou-se em francês. Afirmou 
que teve seu asilo político negado pelo Brasil  e que fundou uma associação para 
defesa dos estrangeiros na mesma situação. Estudou direito na  Sorbonne, segundo 
seu relato. O Delegado Jeová Ricetti disse que este preso nunca deixava de trajar 
gravata, mesmo quando dormia ou realizava atividades físicas.  No momento da 
visita dois agentes  vieram buscá-lo com o mandado de expulsão. Voltaria para 
Paris, disse um dos agentes 
 

Outros presos foram ouvidos e não narraram irregularidades ou 
maus-tratos. Bem ao contrário,  elogiaram  os funcionários da Polícia Federal.  

 
Os presos das celas especiais também foram ouvidos, com 

depoimentos no mesmo sentido dado por aqueles das celas comuns, com queixa 
envolvendo a ausência de banheiro privativo naquelas celas especiais.  
 
8. ROTINA E ATIVIDADES DOS PRESOS 
 

O horário de acordar é  7h30min. Às 8 h é servido o café. Ao 
meio-dia o almoço.  Há aulas de educação física e partidas de futebol, volei  e 
basquete, na quadra que se situa atrás das alas da carceragem. Há horário para 
leitura.  Todos se recolhem às 22 h. Pessoas de todas as convicções religiosas têm  
- após autorização - oportunidade para  expor suas doutrinas.  
 
 
9. ENTREVISTA COM O DR. RICETI 
 

O Delegado Federal responsável pela carceragem, Dr. Riceti, 
respondeu a questões formuladas pelos visitantes. Esclareceu que é também 
responsável pelo setor de escoltas, que sofre carências materiais e humanas. As 
quatro viaturas encaminhadas para a realização de escolta estavam quebradas Os 
agentes destacados para esta atividade são poucos também, exigindo apoio 
constante de outros agentes da  “Delegacia de Dia”, instituída no âmbito da Polícia 
Federal.  Afirmou que não há assistência jurídica aos presos, tendo  ele mesmo 
enviado ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção S. Paulo, relatando a 
situação.  

 
Afirmou que o sistema de segurança ainda não foi concluído, 

por falta de verbas, embora os trabalhos estejam em andamento. É por esta razão 
que não existe ainda o detector de metais.  Os presos se entrevistam com seus 
advogados no corredor, diante da sala de controle central. Há dia marcado para 
as visitas dos familiares, mas eles não são submetidos à revista. Não há visitas 
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íntimas. O parlatório, apesar de existente, não é ainda utilizado para o contato 
do preso com seu advogado. 
 

Disse que ministra aulas de filosofia para os presos, para 
minorar-lhe o  infortúnio da  privação da liberdade.  Também foi sua a idéia de 
colocar nome de filósofos nas celas “para que os presos pudessem durante a vida 
em cárcere, refletir a respeito dos melhores pensadores”.  
 

Os presos, segundo ele, são disciplinados e de bom 
comportamento.  Alguns até colaboram com a administração da carceragem. Alguns 
presos dão aulas de inglês ou francês para os demais. O Dr. Riceti afirmou que 
todos temem a transferência para os presídios administrados pelo Estado, onde, 
além de condições carcerárias muito piores, existem as facções criminosas.   
 

Presos que colaboraram com a Justiça, se homens, não 
ocupam lugares especiais. Eles ficam com os demais . 
 

Não há serviço médico disponível para os presos. Se 
houver algum problema de saúde, eles são encaminhados para a Santa Casa 
de Misericórdia de S. Paulo, no Bairro de Santa Cecília. 
 

A capacidade limitada de receber presos provisórios se 
justificaria, segundo o Dr. Riceti, justamente por este aspecto temporal. Findos os 
processos-crime a que são submetidas, serão elas encaminhadas a outros 
estabelecimentos penais, ou soltas.  
 

Quanto às visitas oficiais, informou que dois Juizes das 
Execuções Penais já estiveram na carceragem, Drs. Cazem  Mazloum  e Alessandro 
Diaféria. 
 
 
9. A SURPRESA 
 

Entre os presos que colaboram com a administração da 
carceragem está Freitas, o mesmo que recebeu os visitantes e explicou o 
funcionamento do sistema de segurança. Trata-se de ex-delegado de Polícia Civil, 
também aprovado no concurso de Delegado de Polícia Federal, embora esta 
questão ainda esteja submetida ao Poder Judiciário. Ele está cumprindo pena em 
regime fechado, em vias de obter progressão.  Segundo o Dr. Riceti, em razão de 
sua competência e confiabilidade, o trabalho de Freitas é disputado por outros 
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setores da Polícia Federal. O Dr. Riceti acredita, porém, que conseguirá mantê-lo na 
carceragem. 
 

Um dos carceireiros, Júlio, também é condenado. Ambos 
dormem com os demais presos e não usam armas. 
     
 
 
10. CONCLUSÕES E DELIBERAÇÕES 

 
 
Os Procuradores da República signatários, a partir dos fatos 

narrados acima, concluem e deliberam o que segue. 
  
A carceragem da Polícia Federal em S. Paulo apresenta 

condições satisfatórias e que atendem, em geral, às exigências da lei das execuções 
penais. As celas têm tamanho suficiente, são limpas e arejadas. Não houve qualquer 
reclamação relativa a maus tratos, violências ou abusos de autoridade, ou indicação 
de que tal se tenha feito. A oferta de atividades físicas, educacionais e religiosas aos 
presos se mostrou adequada. A iniciativa pessoal do responsável pelo local, Dr. 
Jeová Riceti, Delegado de Polícia Federal, de ministrar aulas de filosofia e de 
nomear as celas e as alas da carceragem com nomes de importantes filósofos – 
apesar de seu indisfarçável aspecto inusitado – é indicativa de um clima geral de 
respeito e tolerância, que deve ser elogiado.  

 
 
As condições de segurança, entretanto, mostram-se 

insuficientes. A possibilidade de ingresso sem identificação formal e sem submissão 
a detecção de metal oferece riscos à segurança.  

 
A revista não tem sido realizada aos visitantes dos presos.  

Por sua vez, a utilização dos serviços de pessoas legalmente submetidas à 
privação da liberdade – sem embargo da confiança pessoal de que se 
mostraram merecedores – não se apresenta adequada, ao se considerar que 
estes serviços incluem justamente a monitoração dos sistemas de segurança e 
as relações com os demais presos. Outras atividades administrativas poderão, 
igualmente, favorecer a ocupação útil e a reintegração social destas pessoas. 

 
O trânsito semi-livre de presos pelo setor da carceragem 

destinado a seu controle – isto é, fora da ala das celas – ainda que seja para a 
entrevista com o advogado, é outra situação ensejadora de riscos.  
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É possível evitá-la com a utilização dos parlatórios ou de uma 

das salas disponíveis no local. 
Inadequada, por igual, está a proximidade das celas destinadas 

às presas mulheres e aos presos homens. A regra constitucional do artigo 5º, XLVIII, 
que exige que as penas sejam cumpridas em estabelecimentos distintos, de acordo 
com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, é também aplicável aos 
estabelecimentos de custódia provisória. Esta situação oferece riscos à 
incolumidade física e à liberdade sexual das presas,  não reduzidos suficientemente 
pela monitoração de todo o local por circuito interno de TV.   

 
A segregação dos presos provisórios que colaboraram 

com a Justiça é também medida necessária de preservação de suas vidas e 
integridades físicas. Ainda que, presentemente, haja um clima pacífico entre 
os custodiados, isto pode se modificar pelo simples ingresso de um novo 
preso no sistema. 

 
A capacidade da carceragem não se mostrou preparada para 

fazer frente ao aumento possível de presos custodiados pela Polícia Federal. Se 
hoje não há, felizmente, a superpopulação que tristemente caracteriza o sistema 
penitenciário e de custódia nacional, isto poderá vir a ocorrer se houver um 
acréscimo na quantidade de presos provisórios.  

 
Por fim, a localização da carceragem no terceiro andar do 

edifício – com acesso exclusiva ou principalmente por elevador -  implica na 
necessidade de adoção de medidas excepcionais para fazer frente ao risco de 
incêndio ou às necessidades de evacuação do local. Isto pode exigir, com a 
participação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de S. Paulo, no 
estabelecimento de um plano de contingência ou criação de acessos diferenciados 
para o piso térreo.  

 
Insatisfatória, por igual, a solução de oferecer tratamento 

médico aos custodiados apenas através de suas remoções para hospital externo, o 
que implica em risco à saúde dos custodiados, ônus para a atividade policial, em 
razão da necessidade de escolta e risco de fuga.  

 
Também insatisfatória é a prestação de assistência 

judiciária aos presos, que não recebem visitas regulares de órgãos de defesa. 
 
 
Em função do exposto, deliberam os Procuradores da República signatários: 
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I  - enviar cópia deste relatório para: 
 
a) O Exmo. Sr. Ministro da Justiça; 
b) O Exmo. Sr. Secretário Especial de Direitos Humanos;  
c) O Exmo. Sr. Procurador-Geral da República; 
d) A Exma. Sra. Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério 

Público Federal; 
e) O Exmo. Sr.Diretor-Geral da Polícia Federal; 
f) A Exma. Sra. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região;  
g) O Exmo. Sr. Coordenador da Área Criminal da Procuradoria da República no 

Estado de S. Paulo, para que faça conhecer do presente relatório aos colegas 
de área; 

h) O Exmo. Sr. Juiz Federal da Vara das Execuções Penais em São Paulo; 
i) À Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Secção S. Paulo; 
j) À Defensoria Pública da União em S. Paulo; 
k) O Ilmo.  Dr. Delegado de Polícia Federal, Dr. Jeová Riceti; 
l) o Ilmo.  Dr. Superintendente da Polícia Federal em S. Paulo; 
 
 
 
 
II – Instaurar expediente de acompanhamento. 

 
 
 
 
 
ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS      LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES 
 Procurador da República   Procurador da República 
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RELATÓRIO   DE   VISITA   II 

 
 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2003, 
as Procuradoras da República Dras. ADRIANA SCORDAMAGLIA 

FERNANDES MARINS e SONIA MARIA CURVELLO visitaram a 
carceragem da Polícia Federal em São Paulo, situada na Rua Hugo 
D’Antola, 95, Lapa de Baixo. Este é o relatório do que foi 
constatado. 
 

1 - PORTARIA 

 
O porteiro exigiu a identificação formal das signatárias, 

e estas informaram que iriam visitar a DELEPREV. Não foi feita 
qualquer anotação, e também não houve qualquer confirmação por 
telefone interno, mas , mesmo assim, a entrada foi franqueada e as 
signatárias dirigiram-se, sem qualquer dificuldade, ao 3º andar 
(onde está situada à carceragem), não obstante tenham informado 
que o destino seria a DELEPREV, situada no 5º andar. 

 
2 - A SEGURANÇA  

 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 

 4

Atualmente, no 3º andar da Polícia Federal  estão  
situados à carceragem e um outro setor de atendimento ao público. 
Tem-se acesso a carceragem só por elevador, salvo a saída de 
emergência que, conforme informação do Delegado Riceti, situa-se 
dentro da custódia. As signatárias não encontraram com facilidade 
suas dependências e pediram auxílio a um segurança que estava 
de sentinela no local de atendimento ao público, juntamente com 
uma policial militar (ambos não portavam armas ostensivas). A 
policial foi reticente em mostrar-lhes onde se situava a carceragem 
e só o fez depois que as signatárias se identificaram oralmente. 

 
Atualmente as pessoas são filmadas quando se 

aproximam da porta da carceragem, que é uma porta normal, 
aparentemente, sem qualquer medida extra de segurança. Antes de 
ingressarem nas suas dependências  identificaram-se por interfone 
e aguardaram um pouco, sendo atendidas por um preso que, 
segundo o Delegado,está cumprindo pena em regime semi-aberto. 
Nesta entrada há um livro que deve ser preenchido por quem 
ingressa nesta repartição. Não foi pedido para as signatárias o 
preencherem. 

 
O sistema de segurança já implementado inclui: 

campainha, identificação digital e circuito interno de TV situado em 
2 salas – gabinete do Dr. Riceti e sala de identificação e liberação 
do acesso aos visitantes, onde deveria estar um agente, que não 
estava lá em nenhum momento da visita. Nessa sala há um monitor 
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onde podem ser visualizados as dependências da custódia, celas, 
parlatório etc. O sistema de identificação digital, segundo 
informações do Dr. Riceti, permite que somente os policiais que 
estiverem designados para o serviço possam adentrar na 
carceragem, mas, o que foi observado, é que os “auxiliares”– 
presos em regime semi-aberto-,  circulam livremente. Em regra, são 
dois carcereiros de plantão, mas hoje um havia faltado. Segundo 
declarações do Dr. Riceti, todos os presos auxiliam em algo, 
respeitando as habilidades de cada qual. Os que estão cumprindo 
pena em regime semi-aberto suprem a ausência dos carcereiros, já 
que 2(dois) são insuficientes para cuidar de todos os presos  e não 
há pessoal de apoio. 

 
 
 
3 - VISÃO GERAL DA CARCERAGEM 

 
O Dr. Riceti informou que estão presos na Custodia 33 

(trinta e três) homens e 11(onze) mulheres, além dos 6( seis) que 
estão cumprindo pena em  regime semi-aberto. Um está 
aguardando expulsão. A capacidade total do local é de aproximados 
56 presos. O local é limpo, claro e extremamente arrumado. Há 
uma sala de controle envidraçada, margeada por dois corredores 
em forma da letra L. Neste primeiro corredor existe uma sala de 
estar equipada com uma televisão , um   lugar  específico para 
coleta de lixo reciclado (muito embora as outras repartições da 
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Polícia Federal não adiram ao programa de coleta seletiva de lixo)  
e filtro de água potável. Neste segundo corredor, há uma porta com 
uma nova sala, na qual foram encontrados os presos APF Cesar 
Herman -  conversando com o seu advogado, embora exista um 
parlatório que é o local adequado para o preso conversar com o seu 
advogado com a devida vigilância -  e o Delegado Belini. Nenhum 
agente fazia a vigilância deste local.  Após esta sala existe uma 
biblioteca. 

 
A entrada da carceragem situa-se depois da 

biblioteca. Nesta entrada não havia nenhum agente e na porta, 
aparentemente, nenhuma segurança adicional. A porta foi aberta 
magneticamente. A carceragem está dividida em duas alas, a dos “ 
Pré-Socráticos” e dos “Pós-Socráticos”, assim identificadas por 
cartazes. Na ala dos “Pré – Socráticos” ficam os presos provisórios 
dos processos que tramitam na Justiça Federal Criminal da Capital. 
Na dos “Pós- Socráticos” ficam os presos transferidos, por qualquer 
motivo,  para a custódia, e as mulheres, numa primeira cela. Depois 
da ala da carceragem, há uma pequena quadra, com marcações 
para a prática de esportes. A saída da carceragem fica perto do 
local de coleta de lixo reciclável. 

 
Segundo as diretrizes que nos foram passadas, os 

presos só ficam realmente reclusos quando se recusam a aderir ao 
Projeto P.A.R – projeto avançado de ressocialização - .Segue em 
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anexo a “orientação ao ressocializado inserido no projeto P.A.R.” e 
as “normas internas”. 

 
O momento da visita deu-se no exato horário do 

almoço dos presos. O cardápio era : arroz, feijão, abobrinha 
refogada e hamburger com tomates. Segundo o Dr. Riceti afirmou, 
não existe refeição diferenciada. A mesa dos presos de ambas as 
alas estava no meio do corredor e as mulheres almoçavam num 
corredor existente  dentro da cela feminina. 

 
4 - CELAS ESPECIAIS  

 
Com o aumento da população carcerária, as antigas 

celas especiais foram ocupadas pelas mulheres e as celas 
especiais foram transferidas para as salas existentes nos 
corredores, além de ter sido criada uma cela, atualmente ocupada 
pelo Delegado Bellini, na antiga sala de reconhecimento pessoal. 
Não há banheiro nessas celas especiais, motivo pelo qual quem as 
ocupa deve utilizar o banheiro coletivo situado dentro da 
carceragem. Elas medem, em média, 4 por 3,5 metros. Há 
gaveteiros de plástico nos quartos, geralmente ocupados por livros 
jurídicos dos presos, e muitos remédios que ficam à disposição dos 
presos. Há rádio em algumas celas e quartos. 

 
Há uma cozinha, muito organizada e limpa para os 

presos especiais.A comida lá servida era a mesma servida para os 
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demais presos. Dentro da cozinha há um depósito onde ficam 
guardados os objetos pessoais dos presos , ferramentas, malas e 
uma furadeira elétrica. Este local é controlado pelo preso APF 
Julius, preso por porte de entorpecentes, que auxilia na 
manutenção e atividades da custódia.  

 
5 - PARLATÓRIO E DEMAIS SALAS 

 
O parlatório já está em pleno funcionamento. Existe 

câmera dentro do parlatório para que a conversa do advogado e de 
seu cliente possa ser observada. Foi presenciada, via televisão, a 
conversa do preso Roberto Eleutério com seu advogado, que durou 
mais de 40 minutos. 

 
Existe uma sala em que há uma maca e uma cadeira 

de rodas. Outra em que fica a cama utilizada pelos carcereiros e 
Delegado para descansar . Outra sala, que não fica situada no 
corredor das celas especiais, também foi transformada em cela. 
Nela estava dormindo um delegado preso e havia outra cama vazia, 
que, segundo informações, pertencia a outro delegado. 

 
 
6 - AS CELAS COMUNS 

 
As visitantes, acompanhadas do preso e ajudante Jair 

Batista e do Delegado Riceti adentraram na ala do “Pós-socráticos”. 
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As celas situam-se umas ao lado das outras. São celas de oito 
metros quadrados, destinadas a dois presos, que dormem em 
beliches de concreto, com colchonetes. Em todas elas há mesas e 
banquinhos de plástico, banheiro com vaso sanitário e em uma cela 
há chuveiro com água quente. A descarga dos vasos sanitários é 
controlada num quadro situado perto da sala de TV. As celas 
estavam limpas e com boas condições de aeração,dadas pelo 
corredor que as margeia. 

 
Na cela do Roberto Eleutério foram encontrados 

muitos remédios. Quando indagado a respeito dos mesmos, o 
delegado Dr. Riceti afirmou que “Lobão” tinha medo de pegar 
doença, incluindo de pele, na prisão. Os remédios, segundo 
constatado, eram remédios comuns, pomadas , sabonetes e outros.  

 
7 - MULHERES 

 
No momento da visita, as mulheres estavam no 

corredor fechado, almoçando. Pelo que foi visto, apenas uma, que 
não estava almoçando com as demais,  auxilia o Dr. Riceti. Ela foi 
presa pela prática dos delitos previstos no artigo 12 e 18 da Lei nº 
6368/76. A sua função é a de controlar a saída das viaturas e 
escoltas dos presos. Informou o Dr. Riceti que , mesmo que tivesse 
número suficiente de carcereiros, eles se recusariam a exercer esta 
função. 
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8 -  ENTREVISTAS 
 

Mesmo tendo os presos sido avisados que se 
tivessem alguma reclamação poderiam fazê-las, naquele momento, 
às Procuradoras da República que os visitava, apenas um, de nome 
Carlos Omaro Rivero -  peruano preso pelo uso de documento 
falso-   pediu para que fosse atendido por um advogado, já que o 
seu, ainda, não o havia procurado na Custódia. Pediu, ainda, que 
fossem contatados seus familiares, pois só tinha a roupa que estava 
vestindo. Ninguém mais fez qualquer reclamação. Aliás, Roberto 
Eleutério elogiou as condições e principalmente o trabalho do Dr. 
Riceti. O preso Marcelo Tadeu Borrizine – estelionatário transferido 
do Rio de Janeiro e cumprindo pena definitiva – elogiou também o 
trabalho do Dr. Riceti, não obstante tenha sido o único preso que foi 
encontrado encarcerado. 

 
9 - ROTINA E ATIVIDADES DOS PRESOS 

 
Os presos acordam às 07:30 da manhã e ás 08:00 é 

servido o café. Durante o dia, àqueles que aderem ao P.A.R – 
projeto avançado de ressocialização- ficam fora de suas celas e  
fazem diversas atividades intelectuais e físicas, além de serem os 
responsáveis pela limpeza e o preparo da alimentação.Só retorna 
obrigatoriamente às celas às 22:00 para o repouso noturno.  Segue 
em anexo relatório detalhado das atividades diárias. 
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10 - ENTREVISTA COM O DR. RICETI 
 

Inicialmente é curial esclarecer que o Dr. Riceti não 
queria franquear a entrada da custódia para as signatárias deste, 
alegando que precisariam de autorização do Juiz da Execução 
Penal para tanto. 

 
Depois de tudo esclarecido e sem qualquer 

autorização judicial, o Dr. Riceti falou um pouco a respeito da 
situação dos presos. Informou que muitos deles estão depressivos, 
como   o Juiz Federal Dr. João Carlos da Rocha Mattos, o APF 
Cesar Herman e o advogado Dr. Sérgio Chiamarelli. Informou, 
ainda, que os dois primeiros, têm dificuldades para dormir à noite, 
necessitando ingerir remédios Prozac e Lexotan. O APF Cesar 
Herman é problemático e recebe muitas visitas  o que  tumultua o 
andamento normal da carceragem, motivo pelo qual pediu sua 
transferência para outro estabelecimento prisional. O Juiz Federal 
Dr. João Carlos da Rocha Mattos recentemente caiu e quase 
quebrou o braço. Há também  um preso comum viciado em heroína 
que necessita de medicamentos específicos, que são difíceis de 
serem obtidos por não haver um acompanhamento médico 
individualizado. O Delegado Bellini está em péssimas condições de 
saúde, urinando em qualquer lugar que esteja e é uma pessoa 
muito difícil, pois não obedece ninguém. Roberto Eleutério também 
é um problema, fala demais e se expressa numa linguagem bem 
vulgar.  
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Após a prisão dos envolvidos na “operação 

Anaconda”, que gerou um tumulto na custódia , o Dr. Riceti 
determinou que, à exceção dos telefones situados na sua mesa,  
fossem  todos desligados.Contudo, durante a visita verificou-se que 
o telefone da sala de TV também funcionava. Indagado, o Dr. Riceti 
informou que este só recebia ligações externas. 

 
A política interna adotada na carceragem é a de que 

todos devem trabalhar e serem úteis, de acordo com suas 
habilidades. Assim é que Wagner Rocha auxilia na fiscalização das 
viaturas; Carlos Alberto Costa e Silva é coordenador de educação; 
Sérgio Chiamarelli é inspetor de alunos; Patrick é professor de 
educação física; além de outros presos que dão aulas de línguas 
(Italiano, Francês ...), conhecimentos gerais e ciências 
jurídicas.Todos os presos devem repassar os seus conhecimentos 
específicos para os demais, evitando-se, com isso, o ócio e a 
conseqüente depressão. Todos os presos devem sentir que estão 
vivos. 

 
O Dr. Riceti adotou como procedimento a elaboração 

de um relatório de inspeção diária (cópia em anexo). Contudo, 
poucos agentes o preenchem porque se recusam a entrar nas 
celas. 
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O Delegado Freitas, citado no primeiro relatório como 
pessoa de confiança do Dr. Riceti, foi transferido para outro setor da 
PF, haja vista que está cumprindo pena em regime semi-aberto, 
mas, mesmo que não tivesse, o Dr.Riceti afirmou ele estava 
maltratando os presos e incitando-os contra o mesmo na tentativa 
de assumir o seu cargo . 

 
 O preso Marcelo Tadeu Borrozine, já citado 

anteriormente, está tumultuando sobremaneira a carceragem. Ele já 
foi condenado no Rio de Janeiro pela reiterada prática de crime de 
estelionato. Possui uma extensa folha de antecedentes. É uma 
pessoa inteligentíssima e perigosa, motivo pelo qual está isolado 
dos demais presos que não gostam dele. Já se envolveu em vários 
incidentes, inclusive procurando comprometer o Delegado. ( p.ex: 
tentou forjar a prática de tortura  pelo Delegado, furtou coisas dos 
outros presos e envolve emocionalmente todos que conversam com 
ele forçando-lhes a fazer coisas absurdas). O Delegado Riceti já 
pediu por diversas vezes que Marcelo fosse transferido e até agora 
não foi atendido. 

 
Ontem o delegado Belini, o Juiz Federal João Carlos 

da Rocha Mattos e o APF Cesar Herman pediram uma reunião com 
o Delegado Riceti. Solicitaram que lhes fossem dadas regalias, 
como por exemplo, o uso de telefone e outro tipo de alimentação. O 
Delegado Riceti disse que não poderia atendê-los e os aconselhou 
a nunca mais usarem telefone. 
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O Dr. Riceti fez inúmeras reclamações, dentre as 

quais: a ausência de Delegado substituto, eis que nas suas folgas a 
custódia fica sob a responsabilidade do Delegado de plantão; a falta 
de policiais; o desprestígio dos policiais da custódia, sobretudo 
porque são eles os responsáveis pelos presos estrangeiros até que 
o decreto de expulsão esteja formalizado e, no entanto, na hora de 
reconduzi-los aos países de origem  -  o que para eles seria um 
prêmio-, quem tem esta atribuição são os policiais da DELEMAF.  

 
Outro problema levantado é que a custódia conta com 

8( oito) agentes para fazer escolta, o que tumultua muito os 
serviços, principalmente às sextas -  feiras, quando é praxe de 
todos os Juízes fazerem as designações das audiências de réus 
presos. 

 
Observou ainda, que são poucas as unidades da 

Federação que mantêm a custódia, assim como delegacias do 
interior do Estado, que, inclusive, encaminham os seus presos para 
a capital o que, a toda evidência, acarreta um aumento de 
atribuições dos agentes que trabalham na escolta. Este é um dos 
motivos que ninguém quer trabalhar na custódia. Nem a faxineira. 
Todos que são transferidos para lá não querem “saber de nada”, 
por isso tem que contar com as atividades exercidas pelos presos.  
                      



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 

 15

Não há serviço médico disponível para os presos. O 
atendimento médico é feito por um preso. 

 
 
11 - CONCLUSÕES E DELIBERAÇÕES 
 
 As Procuradoras da República signatárias, a partir 

dos fatos narrados acima, concluem e deliberam o que segue. 
 
A carceragem da Polícia Federal em S. Paulo 

apresenta condições satisfatórias e que atendem, em geral, às 
exigências da lei de execuções penais. As celas têm tamanho 
suficiente, são limpas e arejadas. Não houve qualquer reclamação 
relativa a maus tratos, violências ou abusos de autoridade, ou 
indicação de que tal se tenha feito. Aliás, os presos parecem 
respeitar muito a autoridade do Dr.Riceti. A oferta de atividades 
físicas, educacionais e religiosas aos presos se mostrou adequada, 
mormente com a implementação pelo Dr. Riceti do projeto 
avançado de ressocialização – P. A. R  -  .  

 
Embora entendamos que o Dr.Jeová Riceti – 

Delegado de Polícia Federal responsável pela custódia -  faz um 
trabalho digno de elogios, sobretudo pela sua criatividade, diante da 
falta de estrutura física e da ausência de recursos materiais e 
humanos, a custódia nas condições que se encontra, está muito 
vulnerável, pois não reuni condições mínimas de segurança. A 
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utilização de presos -  independentemente da pena imposta e do 
regime de cumprimento -  para vigiar,  coordenar  e fiscalizar outros 
presos não é adequada, ao se considerar que este serviço inclui 
justamente a monitoração dos sistemas de segurança e relação de 
subordinação entre os presos. Claro que entendemos que é salutar 
motivar o desenvolvimento de atividades pelos presos, desde que 
as mesmas não sejam imprescindíveis para o bom funcionamento 
da custódia . 

 
O trânsito sem fiscalização de presos pelo setor da 

carceragem e o constante contato pessoal dos presos acusados da 
prática de crimes de quadrilha  e de organização criminosa é outra 
situação ensejadora de riscos. É possível evita-la com o isolamento 
parcial dos co-autores do mesmo delito. 

 
É altamente perigosa, também, afora ser contrária ao 

artigo 5º, XLVIII, a proximidade das celas destinadas às presas 
mulheres e aos presos homens. 

 
A capacidade da carceragem não se mostrou 

preparada para fazer frente ao aumento possível de presos 
custodiados pela Polícia Federal. Cite-se como exemplo a prisão 
das pessoas relacionadas à “Operação Anaconda”, que nem foram 
tantas,  e já foi suficiente para que houvesse uma relocação do 
espaço, o que significa que sequer para os presos atuais a custódia 
está preparada. 
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                      Além de tudo, ressaltamos a própria localização  da 
Custodia no terceiro andar do edifício – com acesso exclusiva ou 
principalmente por elevador - que implica na necessidade de 
adoção de medidas excepcionais para fazer frente ao risco de 
incêndio ou às necessidades de evacuação do local. Também, a 
existência de uma saída de emergência, certamente não fiscalizada 
pessoalmente por agentes de segurança, situada no meio da 
Custodia torna vulnerável a segurança do local, envolvendo risco de 
fuga.  

 
        Em razão do exposto, deliberam as Procuradoras da 
República signatárias enviar cópia deste relatório para: 
 

a) O Exmo. Sr. Ministro da Justiça; 
b) O Exmo. Sr. Secretário Especial de Direitos Humanos;  
c) O Exmo. Sr. Procurador-Geral da República; 
d) A Exma. Sra. Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, 

do Ministério Público Federal; 
e) O Exmo. Sr.Diretor-Geral da Polícia Federal; 
f) A Exma. Sra. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 

3.a Região;  
g) O Exmo. Sr. Coordenador da Área Criminal da Procuradoria 

da República no Estado de S. Paulo, para que faça conhecer 
do presente relatório aos colegas de área; 
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h) O Exmo. Sr. Coordenador do Núcleo Criminal da Procuradoria 
Regional da República da 3ª Região, para que faça conhecer 
do presente relatório aos colegas de área; 

i) O Exmo. Sr. Juiz Federal da Vara das Execuções Penais em 
São Paulo; 

j) À Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Secção S. Paulo; 

k) À Defensoria Pública da União em S. Paulo; 
l) O Ilmo.  Dr. Delegado de Polícia Federal, Dr. Jeová Riceti; 
m)  O Ilmo.  Dr. Superintendente da Polícia Federal em S. Paulo; 
 

 
 

ADRIANA SCORDAMAGLIA 
FERNANDES MARINS 
Procuradora da República 

SONIA  MARIA CURVELLO 
Procuradora da República 
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