DEPEN

Departamento Penitenciário Nacional

Agente Penitenciário Federal – Área 3
A apostila preparatória é elaborada antes da publicação do Edital Oficial com
base no Edital anterior, para que o aluno antecipe seus estudos.

JN010-2018

DADOS DA OBRA
Título da obra: Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN
Cargo: Agente Penitenciário Federal – Área 3
Atualizado até 02/2018
(Baseado no Edital Nº 1 – DEPEN, de 17 de Abril de 2015)
• Língua Portuguesa
• Atualidades
• Noções de Ética no Serviço Público
• Noções de Direitos Humanos e Participação Social
• Execução Penal
• Conhecimentos Específicos
Gestão de Conteúdos
Emanuela Amaral de Souza
Diagramação
Elaine Cristina
Igor de Oliveira
Camila Lopes
Produção Editoral
Suelen Domenica Pereira
Capa
Joel Ferreira dos Santos
Editoração Eletrônica
Marlene Moreno

SUMÁRIO
Língua Portuguesa
1 Compreensão e interpretação de textos. ................................................................................................................................................... 83
2 Tipologia textual. ................................................................................................................................................................................................. 85
3 Ortografia oficial. ................................................................................................................................................................................................. 44
4 Acentuação gráfica. ............................................................................................................................................................................................ 47
5 Emprego das classes de palavras................................................................................................................................................................... 07
6 Emprego/correlação de tempos e modos verbais ................................................................................................................................. 07
7 Emprego do sinal indicativo de crase. ......................................................................................................................................................... 71
8 Sintaxe da oração e do período. .................................................................................................................................................................... 63
9 Pontuação. .............................................................................................................................................................................................................. 50
10 Concordância nominal e verbal.................................................................................................................................................................... 52
11 Regência nominal e verbal. ........................................................................................................................................................................... 58
12 Significação das palavras. .............................................................................................................................................................................. 76
13 Redação de Correspondências oficiais (Manual de Redação da Presidência da República). .............................................. 91
13.1 Adequação da linguagem ao tipo de documento. ..................................................................................................................... 91
13.2 Adequação do formato do texto ao gênero.................................................................................................................................. 91

Atualidades
1 Sistema de justiça criminal................................................................................................................................................................................ 01
2 Sistema prisional brasileiro............................................................................................................................................................................... 06
3 Políticas públicas de segurança pública e cidadania.............................................................................................................................. 08

Noções de Ética no Serviço Público
1. Ética E Moral.............................................................................................................................................................................................................1
2. Ética, Princípios E Valore.......................................................................................................................................................................................3
3. Ética E Democracia: Exercício Da Cidadania.................................................................................................................................................5
4. Ética E Função Pública...........................................................................................................................................................................................8
5. Ética No Setor Público....................................................................................................................................................................................... 10
5.1. Decreto Nº 1.171/1994 (Código De Ética Profissional Do Serviço Público) E Decreto Nº 1.171, De 22 De Junho De
1994.......................................................................................................................................................................................................................... 11
5.2. Lei Nº 8.112/1990 E Alterações – Regime Disciplinar: Deveres E Proibições, Acumulação De Cargos,
Responsabilidades, Penalidades.................................................................................................................................................................... 13
5.3. Lei Nº 8.429/1992: Disposições Gerais, Atos De Improbidade Administrativa................................................................... 48
5.3.1. Lei N° 8.429 De 2 De Junho De 1992............................................................................................................................................... 48
5.4 Processo administrativo disciplinar. Espécies de Procedimento Disciplinar: sindicâncias investigativa, patrimonial e
acusatória; processo administrativo disciplinar (ritos ordinário e sumário). Fases: instauração, inquérito e julgamento.
Comissão Disciplinar: requisitos, suspeição, impedimento e prazo para conclusão dos trabalhos (prorrogação e
recondução).......................................................................................................................................................................................................... 59

Noções de Direitos Humanos e Participação Social
1 Declaração Universal dos Direitos Humanos (Resolução 217-A (III) – da Assembleia Geral das Nações Unidas,
1948). ....................................................................................................................................................................................................................1
2 Direitos Humanos e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988 (arts. 5º ao 15). ..............................................4
3 Regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas........................................................................................................ 38
4 Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009)................................................................................................. 47
5 Política Nacional de Participação Social (Decreto nº 8.243/2014)................................................................................................... 89
6 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (arts. 62 a 64 da Lei de Execução Penal)........................................ 92
7 Conselhos Penitenciários (arts. 69 e 70 da Lei de Execução Penal). ................................................................................................ 93
8 Conselhos da Comunidade (arts. 80 e 81 da Lei de Execução Penal).............................................................................................. 93

SUMÁRIO
Execução Penal
1 Lei De Execução Penal............................................................................................................................................................................................1
2 Sistema Penitenciário Federal (Lei Nº 11.671/2008 E Decreto Nº 6.877/2008). ......................................................................... 19
3 Política Nacional De Atenção Integral À Saúde Das Pessoas Privadas De Liberdade No Sistema Prisional (Portaria Mj/
Ms Nº 1, De 02/01/2014). .................................................................................................................................................................................... 19
4 Plano Estratégico De Educação No Âmbito Do Sistema Prisional. (Decreto Nº 7.626/2011)................................................. 23
5 Resoluções Do Conselho Nacional De Política Criminal E Penitenciária: Resolução Nº 4/2014 – Assistência À Saúde;
Resolução Nº 1/2014 – Atenção Em Saúde Mental; Resolução Nº 3/2009 – Diretrizes De Educação; Resolução Nº 8/2009
– Assistência Religiosa; Resolução Nº 5/2014 – Procedimentos Para Revista Pessoal. ................................................................ 24
Resolução Nº 8, De 09 De Novembro De 2011............................................................................................................................................ 31
6 Política Nacional De Atenção Às Mulheres Em Situação De Privação De Liberdade E Egressas Do Sistema Prisional
(Portaria Mj/Spm Nº 210/2014).......................................................................................................................................................................... 34

Conhecimentos Específicos
1 Sistema Penitenciário Federal. ...........................................................................................................................................................................1
1.1 Lei Nº 11.671/2008. ......................................................................................................................................................................................1
1.2 Decreto Nº 6.877/2008. ...............................................................................................................................................................................2
1.3 Regulamento Penitenciário Federal.........................................................................................................................................................3
2 Organizações Criminosas E Lavagem De Dinheiro.................................................................................................................................. 12
2.1 Lei No 12.850/2013. ................................................................................................................................................................................... 14
2.2 Lei No 9.613/1998....................................................................................................................................................................................... 18
3 Noções De Criminologia E Política Criminal............................................................................................................................................... 23
3.1 Teorias Penais E Teorias Criminológicas Contemporâneas. ........................................................................................................ 27
3.2 Mecanismos Institucionais De Criminalização: Lei Penal, Justiça Criminal E Prisão. ........................................................ 28
3.3 Processos De Criminalização E Criminalidade. ................................................................................................................................ 44
3.3.1 Cifra Oculta Da Criminalidade. ........................................................................................................................................................... 45
3.4 Sistema Penal E Estrutura Social. .......................................................................................................................................................... 45
3.5 Políticas Dos Serviços Penais No Estado Democrático De Direito. ........................................................................................ 46
3.6 Políticas De Segurança Pública No Estado Democrático De Direito E Participação Social. ........................................... 46
3.7 Mídia E Criminalidade. .............................................................................................................................................................................. 47
4 Legislação Especial. ............................................................................................................................................................................................. 48
4.1 Lei Nº 9.455, De 07 De Abril De 1997 (Antitortura). ..................................................................................................................... 48
4.2 Lei Nº 12.846, De 1º De Agosto De 2013 (Anticorrupção).......................................................................................................... 48
4.3 Lei Nº 4.898, De 09 De Dezembro 1965 (Abuso De Autoridade)............................................................................................. 52

LÍNGUA PORTUGUESA
PROF. ZENAIDE AUXILIADORA PACHEGAS BRANCO
Graduada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina. Especialista pela Universidade Estadual Paulista
– Unesp

LETRA E FONEMA

A palavra fonologia é formada pelos elementos gregos fono (“som, voz”) e log, logia (“estudo”, “conhecimento”). Significa
literalmente “estudo dos sons” ou “estudo dos sons da voz”. Fonologia é a parte da gramática que estuda os sons da língua quanto à sua função no sistema de comunicação linguística, quanto à sua organização e classificação. Cuida, também,
de aspectos relacionados à divisão silábica, à ortografia, à acentuação, bem como da forma correta de pronunciar certas
palavras. Lembrando que, cada indivíduo tem uma maneira própria de realizar estes sons no ato da fala. Particularidades na
pronúncia de cada falante são estudadas pela Fonética.
Na língua falada, as palavras se constituem de fonemas; na língua escrita, as palavras são reproduzidas por meio de
símbolos gráficos, chamados de letras ou grafemas. Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Observe, nos exemplos a seguir, os fonemas que marcam a distinção
entre os pares de palavras:
amor – ator / morro – corro / vento - cento
Cada segmento sonoro se refere a um dado da língua portuguesa que está em sua memória: a imagem acústica que
você - como falante de português - guarda de cada um deles. É essa imagem acústica que constitui o fonema. Este forma
os significantes dos signos linguísticos. Geralmente, aparece representado entre barras: /m/, /b/, /a/, /v/, etc.
Fonema e Letra
- O fonema não deve ser confundido com a letra. Esta é a representação gráfica do fonema. Na palavra sapo, por
exemplo, a letra “s” representa o fonema /s/ (lê-se sê); já na palavra brasa, a letra “s” representa o fonema /z/ (lê-se zê).
- Às vezes, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. É o caso do fonema /z/, que
pode ser representado pelas letras z, s, x: zebra, casamento, exílio.
- Em alguns casos, a mesma letra pode representar mais de um fonema. A letra “x”, por exemplo, pode representar:
- o fonema /sê/: texto
- o fonema /zê/: exibir
- o fonema /che/: enxame
- o grupo de sons /ks/: táxi
- O número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas.
Tóxico = fonemas: /t/ó/k/s/i/c/o/
letras:
t ó x i c o
		
1234567
12 3 45 6
Galho = fonemas:
		

/g/a/lh/o/
1 2 3 4		

letras:

ga lho
12345

- As letras “m” e “n”, em determinadas palavras, não representam fonemas. Observe os exemplos: compra, conta. Nestas
palavras, “m” e “n” indicam a nasalização das vogais que as antecedem: /õ/. Veja ainda: nave: o /n/ é um fonema; dança: o
“n” não é um fonema; o fonema é /ã/, representado na escrita pelas letras “a” e “n”.
- A letra h, ao iniciar uma palavra, não representa fonema.
Hoje = fonemas:
ho / j / e /
letras: h o j e
		
1 2 3
1234
Classificação dos Fonemas
Os fonemas da língua portuguesa são classificados em:
1) Vogais
As vogais são os fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Em nossa língua,
desempenham o papel de núcleo das sílabas. Isso significa que em toda sílaba há, necessariamente, uma única vogal.
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Na produção de vogais, a boca fica aberta ou entreaberta. As vogais podem ser:
- Orais: quando o ar sai apenas pela boca: /a/, /e/, /i/,
/o/, /u/.
- Nasais: quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais.
/ã/: fã, canto, tampa
/ ẽ /: dente, tempero
/ ĩ/: lindo, mim
/õ/: bonde, tombo
/ ũ /: nunca, algum
- Átonas: pronunciadas com menor intensidade: até,
bola.
- Tônicas: pronunciadas com maior intensidade: até,
bola.
Quanto ao timbre, as vogais podem ser:
- Abertas: pé, lata, pó
- Fechadas: mês, luta, amor
- Reduzidas - Aparecem quase sempre no final das palavras: dedo (“dedu”), ave (“avi”), gente (“genti”).
2) Semivogais
Os fonemas /i/ e /u/, algumas vezes, não são vogais.
Aparecem apoiados em uma vogal, formando com ela uma
só emissão de voz (uma sílaba). Neste caso, estes fonemas
são chamados de semivogais. A diferença fundamental entre vogais e semivogais está no fato de que estas não desempenham o papel de núcleo silábico.
Observe a palavra papai. Ela é formada de duas sílabas:
pa - pai. Na última sílaba, o fonema vocálico que se destaca
é o “a”. Ele é a vogal. O outro fonema vocálico “i” não é tão
forte quanto ele. É a semivogal. Outros exemplos: saudade,
história, série.
3) Consoantes
Para a produção das consoantes, a corrente de ar expirada pelos pulmões encontra obstáculos ao passar pela cavidade bucal, fazendo com que as consoantes sejam verdadeiros “ruídos”, incapazes de atuar como núcleos silábicos.
Seu nome provém justamente desse fato, pois, em português, sempre consoam (“soam com”) as vogais. Exemplos:
/b/, /t/, /d/, /v/, /l/, /m/, etc.
Encontros Vocálicos
Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e
semivogais, sem consoantes intermediárias. É importante
reconhecê-los para dividir corretamente os vocábulos em
sílabas. Existem três tipos de encontros: o ditongo, o tritongo e o hiato.
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1) Ditongo
É o encontro de uma vogal e uma semivogal (ou viceversa) numa mesma sílaba. Pode ser:
- Crescente: quando a semivogal vem antes da vogal:
sé-rie (i = semivogal, e = vogal)
- Decrescente: quando a vogal vem antes da semivogal: pai (a = vogal, i = semivogal)
- Oral: quando o ar sai apenas pela boca: pai
- Nasal: quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais: mãe
2) Tritongo
É a sequência formada por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, sempre nesta ordem, numa só sílaba.
Pode ser oral ou nasal: Paraguai - Tritongo oral, quão - Tritongo nasal.
3) Hiato
É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que
pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais
de uma vogal numa mesma sílaba: saída (sa-í-da), poesia
(po-e-si-a).
Encontros Consonantais
O agrupamento de duas ou mais consoantes, sem vogal intermediária, recebe o nome de encontro consonantal.
Existem basicamente dois tipos:
1-) os que resultam do contato consoante + “l” ou “r”
e ocorrem numa mesma sílaba, como em: pe-dra, pla-no,
a-tle-ta, cri-se.
2-) os que resultam do contato de duas consoantes
pertencentes a sílabas diferentes: por-ta, rit-mo, lis-ta.
Há ainda grupos consonantais que surgem no início
dos vocábulos; são, por isso, inseparáveis: pneu, gno-mo,
psi-có-lo-go.
Dígrafos
De maneira geral, cada fonema é representado, na escrita, por apenas uma letra: lixo - Possui quatro fonemas e
quatro letras.
Há, no entanto, fonemas que são representados, na escrita, por duas letras: bicho - Possui quatro fonemas e cinco
letras.
Na palavra acima, para representar o fonema /xe/ foram utilizadas duas letras: o “c” e o “h”.
Assim, o dígrafo ocorre quando duas letras são usadas
para representar um único fonema (di = dois + grafo = letra). Em nossa língua, há um número razoável de dígrafos
que convém conhecer. Podemos agrupá-los em dois tipos:
consonantais e vocálicos.

ATUALIDADES

1. SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL.
Estrutura
O sistema de justiça criminal abrange órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário em todos os níveis da Federação. O sistema se organiza em três frentes principais de
atuação: segurança pública, justiça criminal e execução penal. Ou seja, abrange a atuação do poder público desde a
prevenção das infrações penais até a aplicação de penas
aos infratores. As três linhas de atuação relacionam-se estreitamente, de modo que a eficiência das atividades da
Justiça comum, por exemplo, depende da atuação da polícia, que por sua vez também é chamada a agir quando
se trata do encarceramento – para vigiar externamente as
penitenciárias e se encarregar do transporte de presos.
A Constituição Federal (CF) de 1988 traz as diretrizes
gerais para o sistema, prevendo o papel dos órgãos policiais e dos entes federativos em sua organização. No art.
144, a CF define a segurança pública como dever do Estado
e responsabilidade de todos. Define, ainda, que os órgãos
responsáveis por sua manutenção são a Polícia Federal, as
Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais; as Polícias Civis;
as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares.
No âmbito do governo federal, a segurança pública é
assunto da área de competência do Ministério da Justiça,
no qual se encontram vinculados os seguintes órgãos: Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Departamento de Polícia Federal, e Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
A Senasp, criada em 1997, tem por principais atribuições: promover a integração dos órgãos de segurança pública; planejar, acompanhar e avaliar as ações do governo federal na área; estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos de segurança pública; estimular e
propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração de
planos integrados de segurança e implementar e manter o
Sistema Nacional de Informações de Justiça e Segurança
Pública (Infoseg), entre outras.
É a Senasp que gerencia o programa Sistema Único
de Segurança Pública (Susp), bem como a administração
dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, por
meio do qual são apoiados projetos de estados e municípios.
O Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado em
2000, logo após o lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública, e tem por objetivo apoiar projetos na área
de segurança pública e projetos sociais de prevenção à violência, tanto de estados quanto de municípios, desde que
atendam aos critérios estabelecidos.
Cabe mencionar, ainda, a existência de conselhos ligados ao Ministério da Justiça, tais como o Conselho Nacional de Segurança Pública, que também exercem papel
importante para as definições e avaliações da política.

Ainda no âmbito do Ministério da Justiça, o Departamento de Polícia Federal cumpre uma função bem distinta.
A norma constitucional define que cabe à Polícia Federal
“apurar infrações penais contra a ordem política e social ou
em detrimento de bens, serviços e interesses da União (...)
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme”.
Cabe, ainda, “prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho
(...)”, “exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária
e de fronteiras” e “exercer, com exclusividade, as funções
de polícia judiciária da União” (CF, art. 144, § 1º , incisos
I a IV). Dessa forma, a Polícia Federal cumpre um importante papel nas investigações que envolvem crimes contra
o patrimônio da União, aí incluídos delitos cometidos por
autoridades políticas, no policiamento de fronteira, e no
combate ao tráfico de drogas, atuando em todo o país por
meio de suas unidades regionalizadas – 27 superintendências regionais e 81 delegacias, além de postos avançados,
centros especializados, e delegacias de imigração, entre
outros.
A Polícia Federal atua também na fiscalização nos aeroportos, na emissão de passaportes e no registro de armas
de fogo. Seus principais órgãos centrais são: Comando de
Operações Táticas, Academia Nacional de Polícia, Diretoria
Técnico-Científica, Coordenação-Geral de Polícia de Imigração, e Coordenação-Geral de Controle de Segurança
Privada.
A Polícia Rodoviária Federal, que também tem suas
atribuições definidas constitucionalmente, deve exercer o
patrulhamento das rodovias federais. Integram sua atuação: realizar patrulhamento ostensivo, inclusive operações
relacionadas com a segurança pública; exercer os poderes
de autoridade de polícia de trânsito; aplicar e arrecadar
multas impostas por infrações de trânsito; executar serviços
de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento de
vítimas; assegurar a livre circulação nas rodovias federais;
efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de crianças e
adolescentes; colaborar e atuar na prevenção e repressão
aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, o meio
ambiente, o contrabando, o tráfico de drogas e demais crimes.
Na esfera do governo federal, cabe mencionar também
a atuação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que é o órgão de coordenação das
atividades de inteligência federal e, juntamente com outros doze, compõe o Sistema Brasileiro de Inteligência, cujo
órgão central é a Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
também responsável por atividades relacionadas à segurança pública, e que atua muitas vezes em conjunto com
a Secretaria Nacional Anti-Drogas (Senad) e com a Polícia
Federal.
A Senad, por sua vez, subordinada ao Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, é “o
órgão executivo das atividades de prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes e drogas que causem
dependência, bem como daquelas relacionadas com o tratamento, recuperação, redução de danos e reinserção social de dependentes”.
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ATUALIDADES
A secretaria gerencia o Fundo Nacional Anti-Drogas e,
junto ao Conselho Nacional Anti-Drogas, atua na implementação da Política Nacional sobre as Drogas, lançada em
2005.
Finalmente, cumpre lembrar a instituição da Força Nacional de Segurança Pública, criada em novembro de 2004,
por meio do Decreto nº. 5.289, considerando “o princípio
de solidariedade federativa que orienta o desenvolvimento das atividades do sistema único de segurança pública”,
para exercer atividades relacionadas com policiamento ostensivo no caso de solicitação expressa de um governador
de estado.
Integram a Força Nacional servidores de órgãos de segurança pública estaduais e federais selecionados e treinados para trabalhar conjuntamente. Os estados podem
aderir voluntariamente ao programa. O emprego da Força
Nacional será determinado pelo ministro da Justiça, sempre de forma episódica e planejada, e após solicitação do
governador de estado. Portanto, a Força Nacional não possui sede própria nem contingente próprio – os policiais capacitados para integrá-la são convocados para missões específicas –, e tampouco funciona de maneira permanente.
Órgãos estaduais de segurança pública
A Constituição Federal define o papel das Polícias Civil
e Militar, que se subordinam ao Poder Executivo estadual.
A Polícia Militar deve realizar o policiamento ostensivo e
garantir a preservação da ordem pública. A Polícia Civil tem
como principal atribuição a investigação de crimes. Nesse sentido, cumpre a função de polícia judiciária, devendo
apurar as infrações penais, com exceção das militares. As
Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros e os órgãos
de perícia vinculam-se ao Poder Executivo estadual e organizam-se, sob o princípio da norma constitucional, de
acordo com a legislação local, havendo diferenças entre os
estados brasileiros. São as constituições estaduais que explicitam a organização das corporações policiais e da política de segurança pública local.
Em geral, compõem as Secretarias Estaduais de Segurança Pública: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnico-Científica – quando separada da
Polícia Civil –, Departamento de Trânsito, conselhos comunitários, instituto de identificação, além de Corregedoria e
Ouvidoria de Polícia.
A Polícia Civil atende a população em delegacias ou
distritos, nos quais são registradas as ocorrências de infrações. Em geral, cada delegacia de polícia deve registrar e
apurar os delitos de sua área de circunscrição. É o delegado
de polícia que abre o inquérito policial para investigar os
crimes e realiza os procedimentos relacionados à investigação, como interrogatório de testemunhas, solicitação de
perícias, etc.
Com vistas a subsidiar a investigação, entra em ação o
trabalho da Polícia Científica, formada pelos especialistas
que atuam nos institutos de criminalística e institutos ou
departamentos de medicina legal.
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Uma vez concluído, o inquérito policial (procedimento
administrativo anterior à ação penal) é encaminhado para
o Judiciário, que o remete ao Ministério Público. Este pode
requerer seu arquivamento ou apresentar denúncia.
O Ministério Público tem competência privativa de
promover a ação penal pública, fazendo a denúncia que
dá início ao processo criminal. Cabe lembrar, ainda, que
as provas produzidas pela polícia, como os depoimentos,
têm de ser refeitas no âmbito do Judiciário, para que sejam
respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal. O inquérito policial não é obrigatório. Se já há elementos para propor a ação penal, ele
se torna dispensável.
No caso de infrações penais de menor potencial ofensivo, a polícia pode lavrar termo circunstanciado, encaminhado ao Judiciário, no contexto dos procedimentos mais
simplificados para a conclusão judicial. A relação da Polícia
Civil com o Judiciário e o Ministério Público se dá em diferentes circunstâncias, não somente ao longo da instrução
do inquérito policial e do processo criminal, mas também
para cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão,
entre outros. Cada estado organiza seu departamento de
polícia civil de maneira independente, sendo que, na maioria das vezes, tal organização é normatizada por uma lei
orgânica.
Freqüentemente há ainda, em separado, um estatuto,
um regulamento disciplinar e um código de ética, todos
publicados por lei estadual ou decreto governamental, embora seja mais comum que a lei orgânica aborde todos os
aspectos relativos à organização da corporação, finalidades, atribuições, regime disciplinar, cargos e carreiras etc. O
governador deve publicar em lei o número de cargos existentes nas polícias, com base na proposta do comandante-geral da corporação.
As carreiras da Polícia Civil também encontram diferenças de um estado para outro. A organização da Polícia Militar (PM) também difere entre os estados, mas em geral é
formada por batalhões e companhias. Existem atualmente
doze graus hierárquicos, de soldado a coronel – em reprodução à organização do Exército, à exceção do grau de general, inexistente na polícia. O comandante-geral da polícia
no estado deve ter a patente de coronel. Os integrantes
das polícias militares são denominados pela Constituição
Militar dos estados, constituindo força auxiliar do Exército.
O trabalho de mais visibilidade da PM é o policiamento ostensivo, caracterizado pela ação em que o agente é
identificado pela farda, pelo equipamento e pela viatura,
podendo ser: ostensivo geral, urbano e rural; de trânsito;
florestal e de mananciais; rodoviário e ferroviário, nas vias
estaduais; portuário; fluvial e lacustre; de radiopatrulha terrestre e aérea; e de segurança externa dos estabelecimentos penais, entre outros, havendo necessariamente distinção entre carreira de delegado de polícia e de agente, além
de carreiras específicas ligadas às atividades de perícia.
O ingresso em todas as carreiras se dá mediante concurso público, sendo necessário, para delegado, ser detentor de curso superior em Direito. Em alguns estados, a
Polícia Científica, que trabalha nas atividades de perícia e
medicina legal, constitui uma corporação específica, independente da Polícia Civil.
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1. ÉTICA E MORAL
A ética é composta por valores reais e presentes na sociedade. Deste modo, ainda que tais valores apareçam deturpados no contexto social, não é possível falar em convivência humana se esses forem desconsiderados. Entre tais
valores, destacam-se os preceitos da Moral e o valor do justo (componente ético do Direito).
Se por um lado, é possível constatar que as bruscas
transformações sofridas pela sociedade através dos tempos
provocaram uma variação no conceito de ética, por outro,
não é possível negar que as questões que envolvem o agir
ético sempre estiveram presentes no pensamento filosófico
e social.
Aliás, uma característica da ética é a sua imutabilidade: a mesma ética de séculos atrás está vigente hoje. O
respeito ao próximo, por exemplo, nunca será considerada
uma atitude antiética. Outra característica da ética é a sua
validade universal, no sentido de delimitar a diretriz do agir
humano para todos os que vivem no mundo. Não há uma
ética conforme cada época, cultura ou civilização. A ética é
uma só, válida para todos, de forma imutável e definitiva,
ainda que surjam novas perspectivas a respeito de sua aplicação prática.
É possível dizer que as diretrizes éticas dirigem o comportamento humano e delimitam os abusos à liberdade, ao
estabelecer deveres e direitos de ordem moral, . Configuram-se em exemplos destas leis o respeito à dignidade das
pessoas e aos princípios do direito natural, bem como a exigência de solidariedade e a prática da justiça1.
Outras definições contribuem para compreender o que
significa ética:
•
•

•
•
•
•

Ciência do comportamento adequado dos homens
em sociedade, em consonância com a virtude.
Disciplina normativa, não por criar normas, mas por
descobri-las e elucidá-las. Seu conteúdo mostra às
pessoas os valores e princípios que devem nortear
sua existência.
Doutrina do valor do bem e da conduta humana que
tem por objetivo realizar este valor.
Saber discernir entre o devido e o indevido, o bom
e o mau, o bem e o mal, o correto e o incorreto, o
certo e o errado.
Fornece as regras fundamentais da conduta humana.
Delimita o exercício da atividade livre. Fixa os usos e
abusos da liberdade.
Doutrina do valor do bem e da conduta humana que
o visa realizar.

“Em seu sentido de maior amplitude, a Ética tem sido
entendida como a ciência da conduta humana perante o ser
e seus semelhantes. Envolve, pois, os estudos de aprovação
ou desaprovação da ação dos homens e a consideração de
1 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do Direito. 26. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

valor como equivalente de uma medição do que é real e
voluntarioso no campo das ações virtuosas”2.
É difícil estabelecer um único significado para a palavra
ética, mas os conceitos acima contribuem para uma compreensão geral de seus fundamentos, de seu objeto de estudo.
Quanto à etimologia da palavra ética: No grego existem
duas vogais para pronunciar e grafar a vogal e, uma breve,
chamada epsílon, e uma longa, denominada eta. Éthos, escrita com a vogal longa, significa costume; porém, se escrita
com a vogal breve, éthos, significa caráter, índole natural,
temperamento, conjunto das disposições físicas e psíquicas
de uma pessoa. Nesse segundo sentido, éthos se refere às
características pessoais de cada um, as quais determinam
que virtudes e que vícios cada indivíduo é capaz de praticar
(aquele que possuir todas as virtudes possuirá uma virtude
plena, agindo estritamente de maneira conforme à moral)3.
A ética passa por certa evolução natural através da história, mas uma breve observação do ideário de alguns pensadores do passado permite perceber que ela é composta
por valores comuns desde sempre consagrados.
Entre os elementos que compõem a Ética, destacam-se
a Moral e o Direito. Assim, a Moral não é a Ética, mas apenas parte dela. Neste sentido, Moral vem do grego Mos ou
Morus, referindo-se exclusivamente ao regramento que determina a ação do indivíduo.
Assim, Moral e Ética não são sinônimos, não apenas
pela Moral ser apenas uma parte da Ética, mas, principalmente, porque enquanto a Moral é entendida como a prática, como a realização efetiva e cotidiana dos valores; a Ética
é entendida como uma “filosofia moral”, ou seja, como a reflexão sobre a moral. Moral é ação, Ética é reflexão.
Em resumo:
•
•

Ética - mais ampla - filosofia moral - reflexão
Moral - parte da Ética - realização efetiva e cotidiana dos valores - ação

No início do pensamento filosófico não prevalecia real
distinção entre Direito e Moral. As discussões sobre o agir
ético envolviam essencialmente as noções de virtude e de
justiça, constituindo esta uma das dimensões da virtude. Por
exemplo, na Grécia antiga, berço do pensamento filosófico,
embora com variações de abordagem, o conceito de ética
aparece sempre ligado ao de virtude.
Aristóteles4, um dos principais filósofos deste momento
histórico, concentra seus pensamentos em algumas bases:
A. definição do bem supremo como sendo a felicidade,
que necessariamente ocorrerá por uma atividade da
alma que leva ao princípio racional, de modo que a
felicidade está ligada à virtude;
B. crença na bondade humana e na prevalência da virtude sobre o apetite;
2 SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
3 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005.
4 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo:
Martin Claret, 2006.
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C. reconhecimento da possibilidade de aquisição das
virtudes pela experiência e pelo hábito, isto é, pela
prática constante; d) afastamento da ideia de que
um fim pudesse ser bom se utilizado um meio ruim.
Já na Idade Média, os ideais éticos se identificaram com
preceitos religiosos. O homem viveria para conhecer, amar
e servir a Deus, diretamente e em seus irmãos. Santo Tomás
de Aquino5, um dos principais filósofos do período, lançou
bases que até hoje são invocadas no que se refere ao tópico
em questão, a Ética:
A. consideração do hábito como uma qualidade que
deverá determinar as potências para o bem;
B. estabelecimento da virtude como um hábito que
sozinho é capaz de produzir a potência perfeita,
podendo ser intelectual, moral ou teologal - três
virtudes que se relacionam porque não basta possuir uma virtude intelectual, capaz de levar ao conhecimento do bem, sem que exista a virtude moral,
que irá controlar a faculdade apetitiva e quebrar a
resistência para que se obedeça à razão (da mesma
forma que somente existirá plenitude virtuosa com a
existência das virtudes teologais);
C. presença da mediania como critério de determinação do agir virtuoso;
D. crença na existência de quatro virtudes cardeais - a
prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza.
No Iluminismo, Kant6 definiu a lei fundamental da razão pura prática, que se resume no seguinte postulado: “age
de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer-te
sempre como princípio de uma legislação universal”. Mais
do que não fazer ao outro o que não gostaria que fosse
feito a você, a máxima prescreve que o homem deve agir
de tal modo que cada uma de suas atitudes reflita aquilo
que se espera de todas as pessoas que vivem em sociedade. O filósofo não nega que o homem poderá ter alguma
vontade ruim, mas defende que ele racionalmente irá agir
bem, pela prevalência de uma lei prática máxima da razão
que é o imperativo categórico. Por isso, o prazer ou a dor,
fatores geralmente relacionados ao apetite, não são aptos
para determinar uma lei prática, mas apenas uma máxima,
de modo que é a razão pura prática que determina o agir
ético. Ou seja, se a razão prevalecer, a escolha ética sempre
será algo natural.
Com o término da Segunda Guerra Mundial, percebe-se
o quão graves haviam sido as suas consequências. De modo,
que o pensamento filosófico ganhou novos rumos, retomando aspectos do passado, mas reforçando a dimensão

5 AQUINO, Santo Tomás de. Suma teológica. Tradução Aldo Vannucchi
e Outros. Direção Gabriel C. Galache e Fidel García Rodríguez. Coordenação Geral Carlos-Josaphat Pinto de Oliveira. Edição Joaquim Pereira.
São Paulo: Loyola, 2005. v. IV, parte II, seção I, questões 49 a 114.
6 KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Tradução Paulo Barrera.
São Paulo: Ícone, 2005.
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coletiva da ética. Maritain7, um dos redatores da Declaração
Universal de Direitos Humanos de 1948, defendeu que o homem ético é aquele que compõe a sociedade e busca torná-la mais justa e adequada ao ideário cristão. Assim, a atitude ética deve ser considerada de maneira coletiva, como
impulsora da sociedade justa, embora partindo da pessoa
humana individualmente considerada como um ser capaz
de agir conforme os valores morais.
Já a discussão sobre o conceito de justiça, intrínseca ao
conceito de ética, embora sempre tenha estado presente,
com maior ou menor intensidade dependendo do momento, possuiu diversos enfoques ao longo dos tempos.
Pode-se considerar que do pensamento grego até o Renascimento, a justiça foi vista como uma virtude e não como
uma característica do Direito. Por sua vez, no Renascimento,
o conceito de Ética foi bifurcado, remetendo-se a Moral para
o espaço privado e remanescendo a justiça como elemento
ético do espaço público. No entanto, como se denota pela
teoria de Maquiavel8, o justo naquele tempo era tido como
o que o soberano impunha (o rei poderia fazer o que bem
entendesse e utilizar quaisquer meios, desde que visasse um
único fim, qual seja o da manutenção do poder).
Posteriormente, no Iluminismo, retomou-se a discussão
da justiça como um elemento similar à Moral, mas inerente
ao Direito, por exemplo, Kant9 defendeu que a ciência do
direito justo é aquela que se preocupa com o conhecimento
da legislação e com o contexto social em que ela está inserida, sendo que sob o aspecto do conteúdo seria inconcebível
que o Direito prescrevesse algo contrário ao imperativo categórico da Moral kantiana.
Ainda, Locke, Montesquieu e Rousseau, em comum defendiam que o Estado era um mal necessário, mas que o
soberano não possuía poder divino/absoluto, sendo suas
ações limitadas pelos direitos dos cidadãos submetidos ao
regime estatal.
Tais pensamentos iluministas não foram plenamente
seguidos, de forma que firmou-se a teoria jurídica do positivismo, pela qual Direito é apenas o que a lei impõe (de
modo que se uma lei for injusta nem por isso será inválida),
que somente foi abalada após o fim trágico da 2ª Guerra
Mundial e a consolidação de um sistema global de proteção de direitos humanos (criação da ONU + declaração universal de 1948). Com o ideário humanista consolidou-se o
Pós-positivismo, que junto consigo trouxe uma valorização
das normas principiológicas do ordenamento jurídico, conferindo-as normatividade.
Assim, a concepção de uma base ética objetiva no comportamento das pessoas e nas múltiplas modalidades da
vida social foi esquecida ou contestada por fortes correntes
do pensamento moderno. Concepções de inspiração positivista, relativista ou cética e políticas voltadas para o homo
economicus passaram a desconsiderar a importância e a va7 MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Tradução Afrânio Coutinho. 4. ed. São Paulo: Dominus Editora S/A, 1962.
8 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2007.
9 KANT, Immanuel. Doutrina do Direito. Tradução Edson Bini. São
Paulo: Ícone, 1993.
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lidade das normas de ordem ética no campo da ciência e do
comportamento dos homens, da sociedade da economia e
do Estado.
No campo do Direito, as teorias positivistas que prevaleceram a partir do final do século XIX sustentavam que só é
direito aquilo que o poder dominante determina. Ética, valores humanos, justiça são considerados elementos estranhos
ao Direito, extrajurídicos. Pensavam com isso em construir
uma ciência pura do direito e garantir a segurança das sociedades.10
Atualmente, entretanto, é quase universal a retomada
dos estudos e exigências da ética na vida pública e na vida
privada, na administração e nos negócios, nas empresas e
na escola, no esporte, na política, na justiça, na comunicação. Neste contexto, é relevante destacar que ainda há uma
divisão entre a Moral e o Direito, que constituem dimensões
do conceito de Ética, embora a tendência seja que cada vez
mais estas dimensões se juntem, caminhando lado a lado.
Dentro desta distinção pode-se dizer que alguns autores, entre eles Radbruch e Del Vechio são partidários de uma
dicotomia rigorosa, na qual a Ética abrange apenas a Moral
e o Direito. Contudo, para autores como Miguel Reale, as
normas dos costumes e da etiqueta compõem a dimensão
ética, não possuindo apenas caráter secundário por existirem de forma autônoma, já que fazem parte do nosso viver
comum.11
Em resumo:
•
•

Posição 1 - Radbruch e Del Vechio - Ética = Moral +
Direito
Posição 2 - Miguel Reale - Ética = Moral + Direito +
Costumes

Para os fins da presente exposição, basta atentar para o
binômio Moral-Direito como fator pacífico de composição da Ética. Assim, nas duas posições adotadas, uma das
vertentes da Ética é a Moral, e a outra é o Direito.
Tradicionalmente, os estudos consagrados às relações
entre o Direito e a Moral se esforçam em distingui-los, nos
seguintes termos: o direito rege o comportamento exterior,
a moral enfatiza a intenção; o direito estabelece uma correlação entre os direitos e as obrigações, a moral prescreve
deveres que não dão origem a direitos subjetivos; o direito
estabelece obrigações sancionadas pelo Poder, a moral escapa às sanções organizadas. Portanto, as principais notas
que distinguem a Moral do Direito não se referem propriamente ao conteúdo, pois é comum que diretrizes morais
sejam disciplinadas como normas jurídicas.12
Com efeito, a partir da segunda metade do século XX
(pós-guerra), a razão jurídica é uma razão ética, fundada
na garantia da intangibilidade da dignidade da pessoa humana, na aquisição da igualdade entre as pessoas, na busca
da efetiva liberdade, na realização da justiça e na construção

10 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. Tradução João Baptista
Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
11 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
12 PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

de uma consciência que preserve integralmente esses princípios.
Deste modo, as principais notas que distinguem Moral
e Direito são:
A. Exterioridade: Direito - comportamento exterior,
Moral - comportamento interior (intenção);
B. Exigibilidade: Direito - a cada Direito pode se exigir
uma obrigação, Moral - agir conforme a moralidade
não garante direitos (não posso exigir que alguém
aja moralmente porque também agi);
C. Coação: Direito - sanções aplicadas pelo Estado; Moral - sanções não organizadas (ex: exclusão de um
grupo social). Em outras palavras, o Direito exerce
sua pressão social a partir do centro ativo do Poder,
a moral pressiona pelo grupo social não organizado.
ATENÇÃO: tanto no Direito quanto na Moral existem
sanções. Elas somente são aplicadas de forma diversa, sendo que somente o Direito aceita a coação, que
é a sanção aplicada pelo Estado.
O descumprimento das diretivas morais gera sanção, e
caso ele se encontre transposto para uma norma jurídica,
gera coação (espécie de sanção aplicada pelo Estado). Assim, violar uma lei ética não significa excluir a sua validade.
Por exemplo, matar alguém que violou uma lei não torna
matar uma ação correta, apenas gera a punição daquele
que cometeu a violação. Neste sentido, explica Reale13: “No
plano das normas éticas, a contradição dos fatos não anula
a validez dos preceitos: ao contrário, exatamente porque a
normatividade não se compreende sem fins de validez objetiva e estes têm sua fonte na liberdade espiritual, os insucessos e as violações das normas conduzem à responsabilidade e à sanção, ou seja, à concreta afirmação da ordenação
normativa”.
Como se percebe, Ética e Moral são conceitos interligados, mas a primeira é mais abrangente que a segunda,
porque pode abarcar outros elementos, como o Direito e
os costumes. Todas as regras éticas são passíveis de alguma
sanção, sendo que as incorporadas pelo Direito aceitam a
coação, que é a sanção aplicada pelo Estado. Sob o aspecto
do conteúdo, muitas das regras jurídicas são compostas por
postulados morais, isto é, envolvem os mesmos valores e
exteriorizam os mesmos princípios.

2. ÉTICA, PRINCÍPIOS E VALORES
A área da filosofia do direito que estuda a ética é conhecida como axiologia, do grego “valor” + “estudo, tratado”.
Por isso, a axiologia também é chamada de teoria dos valores. Assim, valores e princípios são componentes da ética
sob o aspecto da exteriorização de suas diretrizes. Em outras
palavras, a mensagem que a ética pretende passar se en-

13 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
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contra consubstanciada num conjunto de valores, para cada
qual corresponde um postulado chamado princípio.
De uma maneira geral, a axiologia proporciona um estudo dos padrões de valores dominantes na sociedade que
revelam princípios básicos. Valores e princípios, por serem
elementos que permitem a compreensão da ética, também
se encontram presentes no estudo do Direito, notadamente
quando a posição dos juristas passou a ser mais humanista
e menos positivista (se preocupar mais com os valores inerentes à dignidade da pessoa humana do que com o que a
lei específica determina).
Os juristas, descontentes com uma concepção positivista, estadística e formalista do Direito, insistem na importância do elemento moral em seu funcionamento, no papel que
nele desempenham a boa e a má-fé, a intenção maldosa, os
bons costumes e tantas outras noções cujo aspecto ético
não pode ser desprezado. Algumas dessas regras foram promovidas à categoria de princípios gerais do direito e alguns
juristas não hesitam em considerá-las obrigatórias, mesmo
na ausência de uma legislação que lhes concedesse o estatuto formal de lei positiva, tal como o princípio que afirma os
direitos da defesa. No entanto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é expressa no sentido de aceitar a
aplicação dos princípios gerais do Direito (artigo 4°).14
É inegável que o Direito possui forte cunho axiológico,
diante da existência de valores éticos e morais como diretrizes do ordenamento jurídico, e até mesmo como meio
de aplicação da norma. Assim, perante a Axiologia, o Direito não deve ser interpretado somente sob uma concepção
formalista e positivista, sob pena de provocar violações ao
princípio que justifica a sua criação e estruturação: a justiça.
Neste sentido, Montoro15 entende que o Direito é uma
ciência normativa ética: “A finalidade do direito é dirigir a
conduta humana na vida social. É ordenar a convivência de
pessoas humanas. É dar normas ao agir, para que cada pessoa tenha o que lhe é devido. É, em suma, dirigir a liberdade,
no sentido da justiça. Insere-se, portanto, na categoria das
ciências normativas do agir, também denominadas ciências
éticas ou morais, em sentido amplo. Mas o Direito se ocupa
dessa matéria sob um aspecto especial: o da justiça”.
A formação da ordem jurídica, visando a conservação
e o progresso da sociedade, se dá à luz de postulados éticos. O Direito criado não apenas é irradiação de princípios
morais como também força aliciada para a propagação e
respeitos desses princípios.
Um dos principais conceitos que tradicionalmente se
relaciona à dimensão do justo no Direito é o de lei natural.
Lei natural é aquela inerente à humanidade, independentemente da norma imposta, e que deve ser respeitada acima
de tudo. O conceito de lei natural foi fundamental para a
estruturação dos direitos dos homens, ficando reconhecido
que a pessoa humana possui direitos inalienáveis e impres-

14 PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
15 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do Direito. 26. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
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critíveis, válidos em qualquer tempo e lugar, que devem ser
respeitados por todos os Estados e membros da sociedade.16
O Direito natural, na sua formulação clássica, não é um
conjunto de normas paralelas e semelhantes às do Direito
positivo, mas é o fundamento do Direito positivo. É constituído por aquelas normas que servem de fundamento a
este, tais como: “deve se fazer o bem”, “dar a cada um o que
lhe é devido”, “a vida social deve ser conservada”, “os contratos devem ser observados” etc., normas essas que são de
outra natureza e de estrutura diferente das do Direito positivo, mas cujo conteúdo é a ele transposto, notadamente na
Constituição Federal.17
Importa fundamentalmente ao Direito que, nas relações
sociais, uma ordem seja observada: que seja assegurada individualmente cada coisa que for devida, isto é, que a justiça
seja realizada. Pode-se dizer que o objeto formal, isto é, o
valor essencial, do direito é a justiça.
No sistema jurídico brasileiro, estes princípios jurídicos
fundamentais de cunho ético estão instituídos no sistema
constitucional, isto é, firmados no texto da Constituição Federal. São os princípios constitucionais os mais importantes
do arcabouço jurídico nacional, muitos deles se referindo de
forma específica à ética no setor público. O mais relevante
princípio da ordem jurídica brasileira é o da dignidade da
pessoa humana, que embasa todos os demais princípios jurídico-constitucionais (artigo 1°, III, CF).
Claro, o Direito não é composto exclusivamente por
postulados éticos, já que muitas de suas normas não possuem qualquer cunho valorativo (por exemplo, uma norma
que estabelece um prazo de 10 ou 15 dias não tem um valor
que a acoberta). Contudo, o é em boa parte.
A Moral é composta por diversos valores - bom, correto,
prudente, razoável, temperante, enfim, todas as qualidades
esperadas daqueles que possam se dizer cumpridores da
moral. É impossível esgotar um rol de valores morais, mas
nem ao menos é preciso: basta um olhar subjetivo para
compreender o que se espera, num caso concreto, para que
se consolide o agir moral - bom senso que todos os homens
possuem (mesmo o corrupto sabe que está contrariando o
agir esperado pela sociedade, tanto que esconde e, geralmente, nega sua conduta). Todos estes valores morais se
consolidam em princípios, isto é, princípios são postulados
determinantes dos valores morais consagrados.
Segundo Rizzatto Nunes18, “a importância da existência
e do cumprimento de imperativos morais está relacionada a
duas questões: a) a de que tais imperativos buscam sempre
a realização do Bem - ou da Justiça, da Verdade etc., enfim
valores positivos; b) a possibilidade de transformação do
ser - comportamento repetido e durável, aceito amplamente por todos (consenso) - em dever ser, pela verificação de
certa tendência normativa do real”.

16 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo
com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Cia. das Letras, 2009.
17 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do Direito. 26. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
18 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual de introdução ao estudo
do direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
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1 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS (RESOLUÇÃO 217-A (III) – DA
ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,
1948).
PREÂMBULO
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos
direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de
um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e
de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como
a mais alta inspiração do Homem;
Considerando que é essencial a proteção dos direitos
do Homem através de um regime de direito, para que o
Homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta
contra a tirania e a opressão;
Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações;
Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais
do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na
igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar
melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais
ampla;
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com a Organização das
Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do
Homem e das liberdades fundamentais;
Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena
satisfação a tal compromisso:
A Assembleia Geral proclama a presente Declaração
Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a
constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela
educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem
nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos
próprios Estados-Membros como entre as dos territórios
colocados sob a sua jurisdição.
ARTIGO 1º
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência,
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

ARTIGO 2º
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e
as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de
língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem
nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional
do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse
país ou território independente, sob tutela, autônomo ou
sujeito a alguma limitação de soberania.
ARTIGO 3º
Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
ARTIGO 4º
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão;
a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas,
são proibidos.
ARTIGO 5º
Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
ARTIGO 6º
Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em
todos os lugares, da sua personalidade jurídica.
ARTIGO 7º
Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
ARTIGO 8º
Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem
os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou
pela Lei.
ARTIGO 9º
Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
ARTIGO 10º
Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que
a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um
tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em
matéria penal que contra ela seja deduzida.
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ARTIGO 11º
1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique
legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
2. Ninguém será condenado por ações ou omissões
que, no momento da sua prática, não constituíam
ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais
grave do que a que era aplicável no momento em
que o ato delituoso foi cometido.
ARTIGO 12º

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e
pleno consentimento dos futuros esposos.
3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
ARTIGO 17º
1. Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à
propriedade.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua
propriedade.
ARTIGO 18º

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida
privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra
tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à
proteção da lei.

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento,
de consciência e de religião; este direito implica a liberdade
de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em
comum, tanto em público como em privado, pelo ensino,
pela prática, pelo culto e pelos ritos.

Artigo 13º

ARTIGO 19º

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e
escolher a sua residência no interior de um Estado.
2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em
que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.
ARTIGO 14º
1. Toda a pessoa sujeita à perseguição tem o direito de
procurar e de beneficiar de asilo em outros países.
2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso
de processo realmente existente por crime de direito
comum ou por atividades contrárias aos fins e aos
princípios das Nações Unidas.
ARTIGO 15º
1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua
nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade.
ARTIGO 16º
1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o
direito de casar e de constituir família, sem restrição
alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o
casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm
direitos iguais.
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Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e
de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado
pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem
consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
ARTIGO 20º
1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e
de associação pacíficas.
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma
associação.
ARTIGO 21º
1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes
livremente escolhidos.
2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições
de igualdade, às funções públicas do seu país.
3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade
dos poderes públicos: e deve exprimir-se através de
eleições honestas a realizar-se periodicamente por
sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.
ARTIGO 22º
Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito
à segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação
dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis,

EXECUÇÃO PENAL
1 LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.
Institui a Lei de Execução Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DO OBJETO E DA APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL
Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as
disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.
Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida,
no processo de execução, na conformidade desta Lei e do
Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição
ordinária.
Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados
todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política.
Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de
segurança.
TÍTULO II
DO CONDENADO E DO INTERNADO
CAPÍTULO I
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os
seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal.
Art. 6o A classificação será feita por Comissão Técnica
de Classificação que elaborará o programa individualizador
da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou
preso provisório. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em
cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se
tratar de condenado à pena privativa de liberdade.
Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará
junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais do
serviço social.
Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa
de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame
criminológico para a obtenção dos elementos necessários a

uma adequada classificação e com vistas à individualização
da execução.
Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena
privativa de liberdade em regime semi-aberto.
Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados
reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá:
I - entrevistar pessoas;
II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado;
III - realizar outras diligências e exames necessários.
Art. 9o-A. Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou
por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072,
de 25 de julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de
DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)
§ 1o A identificação do perfil genético será armazenada
em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser
expedido pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 12.654,
de 2012)
§ 2o A autoridade policial, federal ou estadual, poderá
requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil
genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)
CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do
Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será:
I - material;
II - à saúde;
III -jurídica;
IV - educacional;
V - social;
VI - religiosa.
SEÇÃO II
Da Assistência Material
Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado
consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.
Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.
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SEÇÃO III
Da Assistência à Saúde
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.
§ 1º (Vetado).
§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será
prestada em outro local, mediante autorização da direção
do estabelecimento.
§ 3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo
ao recém-nascido. (Incluído pela Lei nº 11.942, de 2009)
SEÇÃO IV
Da Assistência Jurídica
Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e
aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado.
Art. 16. As Unidades da Federação deverão ter serviços
de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria
Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010).
§ 1° As Unidades da Federação deverão prestar auxílio
estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos
penais. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010).
§ 2° Em todos os estabelecimentos penais, haverá local
apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor Público. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010).
§ 3° Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados da Defensoria Pública para a
prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus,
sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem
recursos financeiros para constituir advogado. (Incluído pela
Lei nº 12.313, de 2010).
SEÇÃO V
Da Assistência Educacional
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado.
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa.
Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com
formação geral ou educação profissional de nível médio,
será implantado nos presídios, em obediência ao preceito
constitucional de sua universalização. (Incluído pela Lei nº
13.163, de 2015)
§ 1º O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido,
administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não
só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema
estadual de justiça ou administração penitenciária. (Incluído
pela Lei nº 13.163, de 2015)
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§ 2º Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às
presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos.
(Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)
§ 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e
de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento
aos presos e às presas. 7.627 (Incluído pela Lei nº 13.163, de
2015)
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível
de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição.
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de
convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á
cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas
as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.
Art. 21-A. O censo penitenciário deverá apurar: (Incluído
pela Lei nº 13.163, de 2015)
I - o nível de escolaridade dos presos e das presas; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)
II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos; (Incluído pela
Lei nº 13.163, de 2015)
III - a implementação de cursos profissionais em nível de
iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos
e presas atendidos; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)
IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu
acervo; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)
V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. (Incluído pela Lei nº 13.163, de
2015)
SEÇÃO VI
Da Assistência Social
Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o
preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade.
Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social:
I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames;
II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os
problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido;
III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e
das saídas temporárias;
IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação;
V - promover a orientação do assistido, na fase final do
cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o
seu retorno à liberdade;
VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no
trabalho;
VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do
preso, do internado e da vítima.
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SEÇÃO VII
Da Assistência Religiosa
Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto,
será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução
religiosa.
§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para
os cultos religiosos.
§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a
participar de atividade religiosa.
SEÇÃO VIII
Da Assistência ao Egresso
Art. 25. A assistência ao egresso consiste:
I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em
liberdade;
II - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois)
meses.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de
emprego.
Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei:
I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento;
II - o liberado condicional, durante o período de prova.
Art. 27.O serviço de assistência social colaborará com o
egresso para a obtenção de trabalho.
CAPÍTULO III
Do Trabalho
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e
condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e
produtiva.
§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene.
§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante
prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos)
do salário mínimo.
§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá
atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde
que determinados judicialmente e não reparados por outros
meios;
b) à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas
com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.

§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando
posto em liberdade.
Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço
à comunidade não serão remuneradas.
SEÇÃO II
Do Trabalho Interno
Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está
obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.
Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não
é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento.
Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas
em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.
§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo.
§ 2º Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar
ocupação adequada à sua idade.
§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado.
Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior
a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos
domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial
de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.
Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação,
ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá
por objetivo a formação profissional do condenado.
§ 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora
promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização,
bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. (Renumerado pela Lei nº 10.792, de
2003)
§ 2º Os governos federal, estadual e municipal poderão
celebrar convênio com a iniciativa privada, para implantação
de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos
presídios. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003)
Art. 35. Os órgãos da Administração Direta ou Indireta
da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os
bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for
possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.
Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas
com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa
pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do
estabelecimento penal.

3

EXECUÇÃO PENAL
SEÇÃO III
Do Trabalho Externo
Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas
contra a fuga e em favor da disciplina.
§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10%
(dez por cento) do total de empregados na obra.
§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à
empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.
§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso.
Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão,
disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo
de 1/6 (um sexto) da pena.
Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como
crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento
contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.
CAPÍTULO IV
DOS DEVERES, DOS DIREITOS E DA DISCIPLINA
SEÇÃO I
Dos Deveres
Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações
legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de
execução da pena.
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da
sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
VI - submissão à sanção disciplinar imposta;
VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;
VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto
proporcional da remuneração do trabalho;
IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;
X - conservação dos objetos de uso pessoal.
Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que
couber, o disposto neste artigo.
SEÇÃO II
Dos Direitos
Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.
Art. 41 - Constituem direitos do preso:
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I - alimentação suficiente e vestuário;
II - atribuição de trabalho e sua remuneração;
III - Previdência Social;
IV - constituição de pecúlio;
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o
trabalho, o descanso e a recreação;
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais,
artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis
com a execução da pena;
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional,
social e religiosa;
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e
amigos em dias determinados;
XI - chamamento nominal;
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências
da individualização da pena;
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento;
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em
defesa de direito;
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente,
sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003)
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X
e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato
motivado do diretor do estabelecimento.
Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido
à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta
Seção.
Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de
confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a
fim de orientar e acompanhar o tratamento.
Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e
o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.
SEÇÃO III
Da Disciplina
SUBSEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e
seus agentes e no desempenho do trabalho.
Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado
à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o
preso provisório.
Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.
§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado.
§ 2º É vedado o emprego de cela escura.
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1 SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL.
O Sistema Penitenciário Federal é o nome dado ao
conjunto de unidades federais de execução penal, que são
subordinadas ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça, com previsão no artigo 72, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de
julho de 1984; e no artigo 3º da Lei dos Crimes Hediondos,
nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
O referido consiste na construção de unidades penitenciárias de segurança máxima no Brasil, com o objetivo
de abrigar os presos de alta periculosidade que possam
comprometer a ordem e a segurança nos seus estados de
origem. Sua finalidade é de ser o gestor e fiscalizador das
Penitenciárias Federais já construídas e a construir.
A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal é a responsável pela gestão do Sistema Penitenciário Federal e tem na
sua estrutura a Coordenação-Geral de Classificação, Movimentação e Segurança Penitenciária; Coordenação-Geral de
Assistência nas Penitenciárias; Coordenação-Geral de Inteligência Penitenciária; e as Penitenciárias Federais.
O Depen é responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, no qual os principais objetivos são isolamento das lideranças do crime organizado, cumprimento rigoroso da Lei
de Execução Penal e custódia de: presos condenados e provisórios sujeitos ao regime disciplinar diferenciado; líderes
de organizações criminosas; presos responsáveis pela prática reiterada de crimes violentos; presos responsáveis por ato
de fuga ou grave indisciplina no sistema prisional de origem;
presos de alta periculosidade e que possam comprometer a
ordem e segurança pública; réus colaboradores presos ou
delatores premiados.

1.1 LEI Nº 11.671/2008.
LEI Nº 11.671, DE 8 DE MAIO DE 2008.
Dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em
estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros estabelecimentos para aqueles obedecerão ao
disposto nesta Lei.
Art. 2o A atividade jurisdicional de execução penal nos
estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver

localizado o estabelecimento penal federal de segurança
máxima ao qual for recolhido o preso.
Art. 3o Serão recolhidos em estabelecimentos penais
federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso,
condenado ou provisório.
Art. 4o A admissão do preso, condenado ou provisório,
dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência
enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela
prisão provisória.
§ 1o A execução penal da pena privativa de liberdade,
no período em que durar a transferência, ficará a cargo do
juízo federal competente.
§ 2o Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta precatória, pelo juízo de origem ao
juízo federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o processo e para os respectivos incidentes.
Art. 5o São legitimados para requerer o processo de
transferência, cujo início se dá com a admissibilidade pelo
juiz da origem da necessidade da transferência do preso
para estabelecimento penal federal de segurança máxima,
a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio
preso.
§ 1o Caberá à Defensoria Pública da União a assistência
jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais
federais de segurança máxima.
§ 2o Instruídos os autos do processo de transferência,
serão ouvidos, no prazo de 5 (cinco) dias cada, quando não
requerentes, a autoridade administrativa, o Ministério Público e a defesa, bem como o Departamento Penitenciário
Nacional – DEPEN, a quem é facultado indicar o estabelecimento penal federal mais adequado.
§ 3o A instrução dos autos do processo de transferência
será disciplinada no regulamento para fiel execução desta
Lei.
§ 4o Na hipótese de imprescindibilidade de diligências
complementares, o juiz federal ouvirá, no prazo de 5 (cinco)
dias, o Ministério Público Federal e a defesa e, em seguida,
decidirá acerca da transferência no mesmo prazo.
§ 5o A decisão que admitir o preso no estabelecimento
penal federal de segurança máxima indicará o período de
permanência.
§ 6o Havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a
instrução dos autos, na forma do § 2o deste artigo, decidir
pela manutenção ou revogação da medida adotada.
§ 7o A autoridade policial será comunicada sobre a
transferência do preso provisório quando a autorização da
transferência ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir.
Art. 6o Admitida a transferência do preso condenado, o
juízo de origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos
da execução penal.
Art. 7o Admitida a transferência do preso provisório,
será suficiente a carta precatória remetida pelo juízo de origem, devidamente instruída, para que o juízo federal competente dê início à fiscalização da prisão no estabelecimento
penal federal de segurança máxima.
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Art. 8o As visitas feitas pelo juiz responsável ou por
membro do Ministério Público, às quais se referem os arts.
66 e 68 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, serão registradas em livro próprio, mantido no respectivo estabelecimento.
Art. 9o Rejeitada a transferência, o juízo de origem poderá suscitar o conflito de competência perante o tribunal
competente, que o apreciará em caráter prioritário.
Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal
federal de segurança máxima será excepcional e por prazo
determinado.
§ 1o O período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de
origem, observados os requisitos da transferência.
§ 2o Decorrido o prazo, sem que seja feito, imediatamente após seu decurso, pedido de renovação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, ficará o juízo de origem obrigado a receber o
preso no estabelecimento penal sob sua jurisdição.
§ 3o Tendo havido pedido de renovação, o preso, recolhido no estabelecimento federal em que estiver, aguardará
que o juízo federal profira decisão.
§ 4o Aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento federal de segurança máxima em que estiver,
retroagindo o termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término do prazo anterior.
§ 5o Rejeitada a renovação, o juízo de origem poderá
suscitar o conflito de competência, que o tribunal apreciará
em caráter prioritário.
§ 6o Enquanto não decidido o conflito de competência
em caso de renovação, o preso permanecerá no estabelecimento penal federal.
Art. 11. A lotação máxima do estabelecimento penal federal de segurança máxima não será ultrapassada.
§ 1o O número de presos, sempre que possível, será
mantido aquém do limite de vagas, para que delas o juízo
federal competente possa dispor em casos emergenciais.
§ 2o No julgamento dos conflitos de competência, o
tribunal competente observará a vedação estabelecida no
caput deste artigo.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

1.2 DECRETO Nº 6.877/2008.
DECRETO Nº 6.877, DE 18 DE JUNHO DE 2009.
Regulamenta a Lei no 11.671, de 8 de maio de 2008,
que dispõe sobre a inclusão de presos em estabelecimentos
penais federais de segurança máxima ou a sua transferência
para aqueles estabelecimentos, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
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em vista o disposto no § 3o do art. 5o da Lei no 11.671, de 8
de maio de 2008
DECRETA:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o processo de inclusão e transferência de presos para estabelecimentos penais
federais de segurança máxima, nos termos da Lei no 11.671,
de 8 de maio de 2008.
Art. 2o O processo de inclusão e de transferência, de caráter excepcional e temporário, terá início mediante requerimento da autoridade administrativa, do Ministério Público
ou do próprio preso.
§ 1o O requerimento deverá conter os motivos que justifiquem a necessidade da medida e estar acompanhado da
documentação pertinente.
§ 2o O processo de inclusão ou de transferência será
autuado em apartado.
Art. 3o Para a inclusão ou transferência, o preso deverá
possuir, ao menos, uma das seguintes características:
I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;
II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;
III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado
- RDD;
IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na
prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;
V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que
essa condição represente risco à sua integridade física no
ambiente prisional de origem; ou
VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência
ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.
Art. 4o Constarão dos autos do processo de inclusão ou
de transferência, além da decisão do juízo de origem sobre
as razões da excepcional necessidade da medida, os seguintes documentos:
I - tratando-se de preso condenado:
a) cópia das decisões nos incidentes do processo de execução que impliquem alteração da pena e regime a cumprir;
b) prontuário, contendo, pelo menos, cópia da sentença ou do acórdão, da guia de recolhimento, do atestado de
pena a cumprir, do documento de identificação pessoal e
do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, ou, no caso desses dois últimos, seus respectivos
números; e
c) prontuário médico; e
II - tratando-se de preso provisório:
a) cópia do auto de prisão em flagrante ou do mandado
de prisão e da decisão que motivou a prisão cautelar;
b) cópia da denúncia, se houver;
c) certidão do tempo cumprido em custódia cautelar;
d) cópia da guia de recolhimento; e
e) cópia do documento de identificação pessoal e do
comprovante de inscrição no CPF, ou seus respectivos números.
Art. 5o Ao ser ouvido, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça opinará sobre a pertinência
da inclusão ou da transferência e indicará o estabelecimento
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penal federal adequado à custódia, podendo solicitar diligências complementares, inclusive sobre o histórico criminal
do preso.
Art. 6o Ao final da instrução do procedimento e após a
manifestação prevista no art. 5o, o juiz de origem, admitindo
a necessidade da inclusão ou da transferência do preso, remeterá os autos ao juízo federal competente.
Art. 7o Recebidos os autos, o juiz federal decidirá sobre
a inclusão ou a transferência, podendo determinar diligências complementares necessárias à formação do seu convencimento.
Art. 8o Admitida a inclusão ou a transferência, o juízo
de origem deverá encaminhar ao juízo federal competente:
I - os autos da execução penal, no caso de preso condenado; e
II - carta precatória instruída com os documentos previstos no inciso II do art. 4o, no caso de preso provisório.
Art. 9o A inclusão e a transferência do preso poderão
ser realizadas sem a prévia instrução dos autos, desde que
justificada a situação de extrema necessidade.
§ 1o A inclusão ou a transferência deverá ser requerida
diretamente ao juízo de origem, instruída com elementos
que demonstrem a extrema necessidade da medida.
§ 2o Concordando com a inclusão ou a transferência, o
juízo de origem remeterá, imediatamente, o requerimento
ao juízo federal competente.
§ 3o Admitida a inclusão ou a transferência emergencial
pelo juízo federal competente, caberá ao juízo de origem remeter àquele, imediatamente, os documentos previstos nos
incisos I e II do art. 4o.
Art. 10. Restando sessenta dias para o encerramento do
prazo de permanência do preso no estabelecimento penal
federal, o Departamento Penitenciário Nacional comunicará
tal circunstância ao requerente da inclusão ou da transferência, solicitando manifestação acerca da necessidade de
renovação.
Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido no § 1º
do art. 10 da Lei nº 11.671, de 2008, e não havendo manifestação acerca da renovação da permanência, o preso retornará ao sistema prisional ou penitenciário de origem.
Art. 11. Na hipótese de obtenção de liberdade ou progressão de regime de preso custodiado em estabelecimento
penal federal, caberá ao Departamento Penitenciário Nacional providenciar o seu retorno ao local de origem ou a sua
transferência ao estabelecimento penal indicado para cumprimento do novo regime.
Parágrafo único. Se o egresso optar em não retornar ao
local de origem, deverá formalizar perante o diretor do estabelecimento penal federal sua manifestação de vontade,
ficando o Departamento Penitenciário Nacional dispensado
da providência referida no caput.
Art. 12. Mediante requerimento da autoridade administrativa, do Ministério Público ou do próprio preso, poderão
ocorrer transferências de presos entre estabelecimentos penais federais.
§ 1o O requerimento de transferência, instruído com os
fatos motivadores, será dirigido ao juiz federal corregedor
do estabelecimento penal federal onde o preso se encon-

trar, que ouvirá o juiz federal corregedor do estabelecimento
penal federal de destino.
§ 2o Autorizada e efetivada a transferência, o juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal em que o
preso se encontrava comunicará da decisão ao juízo de execução penal de origem, se preso condenado, ou ao juízo do
processo, se preso provisório, e à autoridade policial, se for
o caso.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

1.3 REGULAMENTO PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
REGULAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL
TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO, DA FINALIDADE, DAS
CARACTERÍSTICAS E DA
ESTRUTURA DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS
FEDERAIS
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1o O Sistema Penitenciário Federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais, subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça.
Art. 2o Compete ao Departamento Penitenciário Nacional, no exercício da atribuição que lhe confere o parágrafo
único do art. 72 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei
de Execução Penal, a supervisão, coordenação e administração dos estabelecimentos penais federais.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 3o Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas
restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança
pública ou do próprio preso.
Art. 4o Os estabelecimentos penais federais também
abrigarão presos, provisórios ou condenados, sujeitos ao
regime disciplinar diferenciado, previsto no art. 1o da Lei no
10.792, de 1o de dezembro de 2003.
Art. 5o Os presos condenados não manterão contato
com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas.
CAPÍTULO III
DAS CARACTERÍSTICAS
Art. 6o O estabelecimento penal federal tem as seguintes características:
I - destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado;
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II - capacidade para até duzentos e oito presos;
III - segurança externa e guaritas de responsabilidade
dos Agentes Penitenciários Federais;
IV - segurança interna que preserve os direitos do preso,
a ordem e a disciplina;
V - acomodação do preso em cela individual; e
VI - existência de locais de trabalho, de atividades sócio-educativas e culturais, de esporte, de prática religiosa e de
visitas, dentro das possibilidades do estabelecimento penal.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA
Art. 7o A estrutura organizacional e a competência das
unidades que compõem os estabelecimentos penais federais serão disciplinadas no regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional.
Art. 8o Os estabelecimentos penais federais terão a seguinte estrutura básica:
I - Diretoria do Estabelecimento Penal;
II - Divisão de Segurança e Disciplina;
III - Divisão de Reabilitação;
IV - Serviço de Saúde; e
V - Serviço de Administração.
TÍTULO II
DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS
Art. 9o A carreira de Agente Penitenciário Federal é disciplinada pela Lei no 10.693, de 25 de junho de 2003, que
define as atribuições gerais dos ocupantes do cargo.
Art. 10. Os direitos e deveres dos agentes penitenciários
federais são definidos no Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, sem prejuízo da observância de outras disposições
legais e regulamentares aplicáveis.
Art. 11. O Departamento Penitenciário Nacional editará normas complementares dos procedimentos e das rotinas carcerários, da forma de atuação, das obrigações e dos
encargos dos Agentes Penitenciários nos estabelecimentos
penais federais.
Parágrafo único. A diretoria do Sistema Penitenciário
Federal adotará as providências para elaboração de manual
de procedimentos operacionais das rotinas carcerárias, para
cumprimento do disposto neste Regulamento.
TÍTULO III
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES E DE FISCALIZAÇÃO DOS
ESTABELECIMENTOS PENAIS FEDERAIS
Art. 12. São órgãos auxiliares do Sistema Penitenciário
Federal:
I - Coordenação-Geral de Inclusão, Classificação e Remoção;
II - Coordenação-Geral de Informação e Inteligência Penitenciária;
III - Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário Federal;
IV - Ouvidoria; e
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V - Coordenação-Geral de Tratamento Penitenciário e
Saúde.
Parágrafo único. As competências dos órgãos auxiliares
serão disciplinadas no regimento interno do Departamento
Penitenciário Nacional.
CAPÍTULO I
DA CORREGEDORIA-GERAL
Art. 13. A Corregedoria-Geral é unidade de fiscalização
e correição do Sistema Penitenciário Federal, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade
dos atos de gestão dos administradores das unidades subordinadas ao Departamento Penitenciário Nacional, com
vistas à proteção e defesa dos interesses da sociedade, valendo-se de inspeções e investigações em decorrência de
representação de agentes públicos, entidades representativas da comunidade ou de particulares, ou de ofício, sempre
que tomar conhecimento de irregularidades.
CAPÍTULO II
DA OUVIDORIA
Art. 14. A Ouvidoria do Sistema Penitenciário Nacional é
órgão com o encargo de receber, avaliar, sugerir e encaminhar propostas, reclamações e denúncias recebidas no Departamento Penitenciário Nacional, buscando a compreensão e o respeito a necessidades, direitos e valores inerentes
à pessoa humana, no âmbito dos estabelecimentos penais
federais.
TÍTULO IV
DAS FASES EVOLUTIVAS INTERNAS, DA
CLASSIFICAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO DA PENA
Art. 15. A execução administrativa da pena, respeitados
os requisitos legais, obedecerá às seguintes fases:
I - procedimentos de inclusão; e
II - avaliação pela Comissão Técnica de Classificação
para o desenvolvimento do processo da execução da pena.
Art. 16. Para orientar a individualização da execução
penal, os condenados serão classificados segundo os seus
antecedentes e personalidade.
§ 1o A classificação e a individualização da execução da
pena de que trata o caput será feita pela Comissão Técnica
de Classificação.
§ 2o O Ministério da Justiça definirá os procedimentos
da Comissão Técnica de Classificação.
Art. 17. A inclusão do preso em estabelecimento penal
federal dar-se-á por ordem judicial, ressalvadas as exceções
previstas em lei.
§ 1o A efetiva inclusão do preso em estabelecimento penal federal concretizar-se-á somente após a conferência dos
seus dados de identificação com o ofício de apresentação.
§ 2o No ato de inclusão, o preso ficará sujeito às regras
de identificação e de funcionamento do estabelecimento
penal federal previstas pelo Ministério da Justiça.

