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Resumo 
 
 O tema tratado no presente Projeto de Iniciação Científica, tem por objetivo 
avaliar os critérios utilizados pela Secretaria de Estado da Administração em 
subsidiar, quando do exercício da função disciplinar, desde a instauração do 
Procedimento Apuração Preliminar, na fase pré-processual, os critérios inerentes à 
apreciação de elementos informativos e prova inicial, colhidos dentro da 
especificidade do ambiente prisional, proporcionando condições válidas para 
estabelecer o necessário juízo de probabilidades, permitindo a Autoridade 
Administrativa competente, determinar a instauração do procedimento sancionatório, 
dentro dos limites de incidência da lei estatutária paulista (Lei 10.261/68), 
conjugados, evidentemente, os princípios e garantias constitucionais, irrenunciáveis, 
dentro, portanto, do mais moderno Direito Constitucional Disciplinar, de maneira a 
permitir que a sanção disciplinar, quando aplicada, revista-se da mais incontestável 
legitimidade, pois que insculpida em princípios e garantias constitucionais. 
 
 
Introdução 
 
 Ao falarmos sobre investigação de faltas disciplinares de servidores, no 
âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, 
penetra-se numa área específica e distinta, ainda que sob a égide do moderno 
Direito Administrativo Disciplinar, quer em razão da própria especificidade do 
trabalho penitenciário, de suas demandas e exigências laborais, bem como pela 
dificuldade representada pela superlotação, pelo déficit de funcionários e pela ação 
nefasta de organizações criminosas que buscam conquistar espaços dentro da 
estrutura prisional, buscando beneficiar-se de suas deficiências e mazelas. 

Busca-se, ainda, analisar as inúmeras dificuldades na condução dos 
procedimentos disciplinares funcionais, determinando os critérios científicos 
adequados e eficazes cabíveis à moderna técnica investigativa, com a perfeita 
identificação dos critérios operacionais legais e organizacionais bem como os ritos 
processualísticos que se seguem aos procedimentos preliminares, ainda na fase 
pré-processual, não apenas em razão dos critérios referentes à produção de 
elementos de prova em face dos ilícitos administrativos mas, também, daqueles de 
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caráter penal, nos termos constantes do Titulo XI, da Parte Especial do Código 
Penal – “Crimes Contra a Administração Pública”. 

Impõe-se, aqui, a busca de uma contribuição efetiva para a perfeita 
contextualização dos trabalhos apuratórios, especialmente aqueles de caráter 
preliminar, dirigidos pelos diversos órgãos (Unidades Prisionais, Coordenadorias, 
Centros Administrativos) da Administração Penitenciária, como meio indispensável a 
Instauração das Apurações Sancionatórias (Sindicância Administrativa e Processo 
Administrativo), a serem conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado, através da 
da nova Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, conforme mudanças 
relacionadas ao Direito Disciplinar Paulista, cuja origem vem desde a entrada em 
vigor da Lei Complementar de nº 942, de 06 de junho de 2003, que alterou os 
dispositivos processuais constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de São Paulo (Lei 10.261/68), bem como contribuir como elemento 
subsidiário à perfeita instrução de Inquéritos Policiais, quando da ocorrência de 
crimes administrativos, em benefício dos procedimentos investigativos conduzidos 
pela Polícia Judiciária, que não dispõe de meios para a apreciação dos elementos 
de prova a serem colhidos no ambiente carcerário. 

Por fim, buscam-se elementos capazes de estabelecer condições propicias à 
perfeita colaboração e união de esforços entre os métodos investigativos da Polícia 
Judiciária e os recursos, métodos e conhecimentos especialíssimos de apreciação e 
produção de provas próprios das equipes de investigação da Administração 
Penitenciária, nas apurações que possam envolver ilícitos administrativos e 
criminais. 
 
 
Objetivo 
 
 Busca-se avaliar os critérios e métodos investigativos, bem como os 
procedimentos pré-processuais e processuais próprios do moderno Direito 
Administrativo Disciplinar, à luz da constituição, tal como praticados pelos órgãos 
afetos à Administração Penitenciária, em suas demandas e especificidades. 
 
 
Metodologia 
 
 Parte-se de ampla pesquisa bibliográfica relacionada ao Direito Administrativo 
Disciplinar e Processo Administrativo Disciplinar, aliados aos princípios e garantias 
constitucionais, que se farão confrontar com as Resoluções, Regimentos, Portarias e 
demais normativas internas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado 
de São Paulo, confrontadas não apenas com as dificuldades envolvendo 
superlotação, crime organizado, déficit funcional e treinamento inadequado mas, 
substancialmente, com as demandas investigativas relativas a atuação de facções 
criminosas, corrupção, introdução e uso de aparelhos de telefonia celular e de 
comunicação análogas por presos, drogas e tráfico interno, fugas, assassinatos e 
demais incidentes comuns no interior dos estabelecimentos penais. Para tanto, 
haveremos de buscar compreender o sistema prisional em sua perspectiva histórica, 
a evolução de suas deficiências e, a partir de então, construir uma base de 
conhecimento passível de proporcionar mecanismos de enfrentamento de tais 
dificuldades, ou ao menos, de adequação e controle de situações fomentadoras de 
crises. 
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 Deve-se esclarecer, no entanto, que algumas obras clássicas que tratam o 
tema, não se encontram devidamente atualizadas, o que nos leva a resgatar os 
elementos informativos que, confrontados com a moderna doutrina, apresenta-se 
perfeitamente adequada aos fins aqui almejados, assim também como a 
especificidade do serviço penitenciário encontra-se restrito ao ambiente prisional de 
maneira que se espera contar com informações relevantes prestadas por servidores 
públicos, alargando a compreensão do presente tema. 
 
 
Desenvolvimento 
 
 Até o presente momento, realizou-se ampla pesquisa referente ao Sistema 
Prisional, seus problemas, dificuldades, história, bem como se buscou relacionar o 
moderno Direito Administrativo Disciplinar com a prática investigativa prisional e não 
obstante está sendo levantada ampla bibliografia pertinente ao tema, especialmente 
em face das implicações da Súmula Vinculante nº 5, do STF, e suas implicações 
constitucionais, bem como em relação às características do processo disciplinar 
paulista após a Lei Complementar nº 942, de 06 de junho de 2003, que alterou 
substancialmente o processo administrativo disciplinar conforme disciplinado pela 
Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de São Paulo). 
 Do trabalho já produzido, temos os elementos que se seguem, os quais serão 
complementados na razão do avanço das pesquisas. 

O Sistema Prisional. Conhecido pela superlotação e insalubridade, traz a 
marca do descrédito em relação a possibilidade concreta de reabilitação e 
reintegração social, como consequência de anos de abandono e descaso pelo poder 
público, o que rebaixa todo o sistema a um eficiente centro de aperfeiçoamento do 
crime, do criminoso e de suas organizações. 
 Assim, temos que o ambiente prisional apresenta características próprias, 
distintas do ambiente comum, externo, ou como melhor se expressa Thompson 
(1991, p.19-20) 1:  
 

“A cadeia não é uma miniatura da sociedade livre, mas um sistema peculiar, cuja 
característica principal, o poder, autoriza a qualificá-lo como um sistema de poder. 
Por outro lado, suas hierarquias formais, se bem que devam ser levadas em 
conta, não podem ser tidas como as únicas ou as mais relevantes, pois os 
aspectos informais das organizações comunitárias são de importância fundamental, 
se se deseja captá-las no modo concreto de operação. Uma sociedade interna, não 
prevista e não estipulada, com fins próprios e cultura particular, emerge pelos 
interstícios da ordem oficial. A interação desses dois modos de vida, o oficial e o 
interno-informal, rende ensejo, naturalmente, ao surgimento de conflitos, os quais 
terão de ser solucionados por meio de processos de acomodação”. (g.n.). 

 
Origem. A pena, para o homem primitivo, jamais poderia prescindir da 

crueldade, ao passo que privação da liberdade, nada mais representaria do que uma 
medida cautelar de custódia até sentença. A prisão comportava as câmaras 
existentes em edifícios diversos, como os palácios, as torres, os compartimentos das 
muralhas, ou mesmo buracos ou suportes específicos posicionados nas vias 
públicas, em que os prisioneiros eram mantidos atados e expostos como exemplo 
aos passantes, até o momento da pena propriamente dita, ou seja, dos suplícios.2 

                                       
1
 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

2
 Oliveira, Odete Maria. Prisão: um paradoxo social Ed.da UFSC. Florianópolis. 2003, p.47/50. 
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 Da leitura da Biblia, especificamente nos livros de Crônicas e Jeremias, 
verificam-se presentes as primeiras idéias de prisões, mas ainda, sob o aspécto da 
custódia anterior à aplicação da purificação na forma de súplício. A privação da 
liberdade como pena, cumprida em prisão, aparece no livro bíblico de Esdras ou, 
ainda, como forma especial de aplicação de uma pena entre os atenienses. 
 Percebe-se que a prisão, tal como a conhecemos hoje, é uma evolução 
histórica, em que o conceito de humanidade vai se desenvolvendo arduamente, em 
viagem pelo intelecto de cada ser, do homem primitivo ao homem dos dias atuais; 
das idéias de Platão até as primeiras prisões celulares monasteriais e penitenciais, 
do séc. V; do sistema de solidão e silêncio do direito canônico; das casas de força 
do séc. XVI e do período de humanização, no séc XVIII, passando ao abondono dos 
súplícios no Código Penal Francês de 1810; à coragem, heroísmo e convicção de 
Montesinos, ao gravar no frontispício da prisão de Santo Agostinho a verdade que 
diz: “aqui penetra el hombre, el delito queda a la puerta”, uma honra à memória 
daquele que emprestou seu nome a um cárcel de España, e finalmente chegamos à 
esperança de honra e dignidade da pessoa humana, fundamento gravado já no 
primeiro artigo de nossa Maior Lei, em benefício da promessa de reintegração e da 
paz social tão almejada. 

Secretaria da Administração Penitenciária3. O Estado de São Paulo foi 
precussor na criação de uma Secretaria especifica para cuidar de assuntos 
penitenciários, ao passo que seu sistema prisional tem sua origem situada em 1º de 
março de 1892, quando o Decreto de nº 28 criou a Secretaria de Justiça. 
 A necessidade de articular ações conjuntas entre os diversos 
estabelecimentos penais do Estado, fez surgir, em 1943, o Departamento dos 
Presídios do Estado, transformado, em 1959, por conta do aumento do número de 
unidades prisionais, no Departamento dos Institutos Penais do Estado – DIPE, cuja 
finalidade era a execução administrativa das penas privativas de liberdade e das 
medidas de segurança detentivas, em seus estabelecimentos, penitenciários; a 
reeducação e a ressocialização de infratores de Lei Penal, através da 
individualização da pena; a centralização técnico-científica de todos os serviços 
penitenciários do Estado a fim de que ficasse assegurada a unidade de sua 
execução;  o estudo da criminalidade nos seus diversos aspectos e a realização de 
pesquisas nos vários domínios da ciência Penitenciária; a prestação assistencial 
moral e material às famílias dos sentenciados e a contribuição para a reintegração 
social dos egressos; a promoção, a formação, o aperfeiçoamento ou a especificação 
de pessoal habilitado a dirigir, organizar, e executar os serviços do D.I.P.E., 
conforme artigo 1º do Decreto nº 42.446, de 9 de setembro de 1963, permitindo, com 
isso, a criação, já na década de 60, da Escola do Sistema Penitenciário, objetivando 
a eficácia de tais diretrizes. 
 Até 1979, os estabelecimentos prisionais encontravam-se subordinados ao - 
DIPE, órgão pertencente àquela Secretaria de Estado, ao passo que a edição do 
Decreto 13.412, de 13 de março de 1979, tal departamento fora transformado na 
Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado, conhecido pela cigla 
COESPE. 
 A partir do ano de 1991, as unidades penais passaram a responder perante a 
Secretaria da Justiça, sendo transferidas, posteriormente para a Secretaria de 
Segurança pública, até dezembro de 1992. 

                                       
3
 Conforme informações colhidas junto ao site da SAP: <http://www.sap.sp.gov.br>, acesso em 26 de 

junho de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://www.sap.sp.gov.br/
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Criação da SAP. Através da Lei nº 8.209, de 04 de janeiro de 1993, o Estado 
de São Paulo tornou-se pioneiro em atribuir a uma Secretaria de Estado, a 
especificidade para gerir assuntos penitenciários, a qual fora organizada por força do 
Decreto nº 36.463, de 26 de janeiro de 1993, fundamentando-se no ideal de que o 
trato com o sentenciado deveria se dar através de mecanismos específicos e 
qualificados, capazes de proporcionar a perfeita adequação do cumprimento da 
pena em um estado democrático de direito, em benefício dos princípios da 
humanidade e da dignidade da pessoa humana. 
 Tal independência vem proporcionando, desde então, a construção de uma 
gestão de trabalho própria, fruto de uma política penitenciária idealizada na razão de 
uma filosofia independente e conjugada com os conhecimentos surgidos da 
experiência direta no trato com sentenciados e servidores, livre, portanto, de 
desmandos oriundos de órgãos e agentes públicos externos, pouco ou nada 
familiarizados com a especificidade do serviço penitenciário. 
 Essa nova gestão, fruto do esforço do próprio servidor penitenciário, se fez 
coroar recentemente com a escolha, pelo Governador do Estado, de um Secretário 
oriundo da própria Pasta, pois que também é Agente de Segurança Penitenciária, o 
que permitiu diversas inovações, dentre as quais, o aprimoramento dos 
procedimentos investigativos de faltas disciplinares, representada pela Resolução 
SAP de nº 138/11, cuja importância será mais à frente tratada, quebrando com isso, 
a tradição de importar administradores externos, que não obstante as possíveis 
qualidades com que se revestiram, nem sempre demonstraram a sensibilidade 
necessária para compreender as minúcias e expectativas de demandas prisionais 
que somente um agente penitenciário seria capaz de reconhecer e precisar. 
 Poderíamos, a título de exemplificação, mencionar o fato de que uma unidade 
de Regime Disciplinar Diferenciado, pautou-se, na elaboração do projeto, pela 
cogitação de mecanismos procedimentais de segurança próprios que somente 
poderiam ser idealizados pela mente de quem atua há anos no sistema, o mesmo 
em relação ao planejamento e constituição, pelo Agente de Segurança Penitenciária 
e Diretor do Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, dos Grupos de Interenção 
Rápida – GIR, representando a tropa de elite do sistema prisional paulista, quer 
sejam constituídos em grupos ou células de  intervenção (GIR ou CIR), o mesmo 
agente e diretor que também criou a esperança de reintegração social e combate ao 
crime organizado através do projeto Carpe Diem, destinado a evitar o contato de 
presos primários e de baixa periculosidade com a população carcerária tradicional. 

Função, Estrutura e Unidades Prisionais. O sistema, como já o afirmamos, 
possui características próprias a exigirem conhecimento específico na produção de 
soluções, em face de tantas dificuldades. Não sem propósito deve buscar estruturar-
se de forma eficiente assumindo função primordial na correta execução da pena, nos 
termos da legislação específica. 
 Considerando que a Secretaria da Administração Penitenciária se destina a 
promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade, das medidas 
de segurança detentivas e das penas alternativas à prisão, cominadas pela justiça 
comum, e proporcionar as condições necessárias de assistência e promoção ao 
preso, para sua reinserção social, preservando sua dignidade como cidadão4, há 
que se concluir que o jus puniendi deve ser o resultado necessário de uma política 
social eficiente, o que deveria significar a perfeita adequação de toda a estrutura do 
sistema. 

                                       
4
 Site da SAP: http://www.sap.sp.gov.br/ acesso em 26 de junho de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.sap.sp.gov.br/
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 Para tanto, os estabelecimentos penitenciários antigos vem sendo 
aproveitados em suas características, e mesmo em suas faalhas de projeto, de 
forma a adequar-se dentro de um planejamento objetivo destinado a comportar a 
população carcerária, minimizando as mazelas do sistema, ao passo que o novos 
projetos, melhor estruturados, buscam melhorar as possibilidades de planejamento e 
organização, frente as dificuldades representadas pela superlotação e déficit 
funcional. 
  Exemplificando, temos as novas unidades femininas exclusivamente 
adequadas ao atendimento da mulher encarcerada, com capacidade para 768 
presas, dentre as quais, 108 em regime intermediário de cumprimento de pena; as 
penitenciárias tradicionais, com capacidade prevista identica, assim também como 
os Centros de detenção Provisória, passando pelos Centros de Progressão 
Penitenciária, com capacidade para 1048 presos; os Centros de Readaptação 
Penitenciárias, adequados à custódia de 160 presos, os Centros de 
Ressocialização, com capacidade para160 presos, e por fim, as Alas de Progressão, 
capacitadas a recolher 210 presos.5 
 A partir de 2001, tais estabelecimentos, dispostos em todo o estado, foram 
divididos em cinco Coordenadorias de Unidades Prisionais, por força do Decreto 
45.798/01, objetivando um melhor controle administrativo de coordenação, 
adequação e fiscalização, de tal sorte que, conforme disposto no mapa abaixo, as 
diversas unidades prisionais da capital e regiao metropolitana, num total de 28 
estabelecimentos, encontram-se afetas à Coordenadoria de Unidades Prisionais da 
Região Metropolitana – COREMETRO, em bege; 18 unidades integram a 
Coordenadoria de Unidades Prisionais doVale do Paraíba e Litoral – CVL, em 
amarelo; 38 unidades compõem a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Noroeste – CRN, em azul; 33 estabelecimentos suborninam-se à Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região Central do Estado – CRC, em verde; e 36 unidades 
reunem-se em torno da Coordenadoria deUnidades Prisionais da Região Oeste – 
CRO, em roxo. 

 

 
Disposição das Coordenadorias de Unidades Prisionais no Estado de São Paulo 

 

                                       
5
 Site da SAP: http://www.sap.sp.gov.br/ acesso em 26 de junho de 2013.  

Figura 1 

 

http://www.sap.sp.gov.br/
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Desafios. A superlotação do sistema prisional não é um problema apenas do 
Estado de São Paulo e sim um fenômeno mundial.’ No entanto, não se pode olvidar 
que o sistema prisional paulista reponde por cerca de 40% (quarenta por cento) da 
população carcerária do país. Enquanto no Brasil vivenciamos um quadro de 287 
presos para cada 100 mil habitantes, no Estado esse número aumenta para 487 
presos para cada 100 mil habitantes (dados de julho de 2012)6. 
 Para que se possa identificar a dimensão do problema, basta verificarmos que 
nos últimos 23 anos, a população carcerária cresceu 511%, em contraste com o 
crescimento de apenas 30% da população brasileiro no período, ao passo que, essa 
mesma população carcerária que em dezembro de 2011 era de 514.582 presos, 
saltou, já em julho de 2012 para 549.577, ao passo que o déficit no sistema prisional 
nacional é de 250.504 vagas. 

No entanto, a tendência é de agravamento da situação: no período de 1990 
até 2010, prendia-se uma média de 22,6 presos por dia, o que significava 678 
prisões ao mês; em 2011, a média subiu para 26,4 prisões ao dia, totalizando 792 
prisões ao mês ao passo que já em 2012, a média de prisões/dia saltou para 81,85, 
o totaliza 2.455,5 prisões ao mês. 
 Ora, se considerarmos que.umaunidade prisional compacta paulista (CDP ou 
Penitenciária compacta)possui uma capacidade para 768 presos, então teríamo que 
inaugurar pelo menos três unidades por mês, ignorando a superlotação já existente 
e correspondente déf cit de vagas. 

Além disso, possui, ainda, uma facção criminosa agindo diretamente no 
interior dos presídios, os quais tentam controlar, aproveitando-se das deficiências 
estruturais e de infraestrutura, especialmente, do número insuficiente de funcionários 
para garantir a ordem e disciplina interna. 

Crime Organizado. Conforme muito bem esclarece Godoy (2011): 
 

“No cenário contemporâneo, notamos que aqueles pequenos grupos criminosos, cuja 
origem e capacidade de influência limitavam-se a uma comunicade, ou até mesmo a 
um determinado estabelecimento prisional, passaram-se a disseminar-se para 
outros setores do submundo da criminalidade, frente a necessidade de uma nova 
organização, buscando profissionalizar suas atividades ilícitas, aumentar o seu poder 
de „comando‟ e intimidação, bem como principalmente expandir a sua capacidade de 
captação de recursos econômicos”

7
 (g.n.). 

 
 Não se trata, entretanto, de mera disseminação, mas de verdadeira expansão 
da atuação criminosa, partindo do interior das diversas unidades penais do estado, 
onde permanecem os líderes da organizaçao criminosa. 
 Pode-se dizer, inclusive, que o sistema prisional pode assumir grande 
importância para tais organizações, pois que à partir do interior dos 
estabelecimentos penais, permite-se a reunião de grupos criminosos, composições, 
acertos, acordos, coordenação de esforços organizativos, de administração e 
gestão, bem como o principal, a agregação e consolidação de um verdadeiro 
exército recrutado com a exigência incondicional de adesão, junto, evidentemente, à 
crescente população carcerária do Estado e do país, os quais, extorquidos e 
ameaçados, são obrigados à participar sob pena de serem violentamente reprimidos, 
ou no dizer de uma dessas facções, a total fidelidade ao “partido, sob pena de 
morte”. A instituição penal fornece, pelas características próprias do cárcere e do 

                                       
6
 Depen – Ministério da Justiça. Site: <www.mj.gov.br/depen  >.Acesso em 02 de julho de 2013. 

7
 Godoy, Luiz Roberto Ungaretti de. Crime Organizado e seu tratamento jurídico penal. Ed. Campus 

Jurídico. 1º Edição. Rio de Janeiro. 2011. 
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encarceramento, as condições ideais de consolidação da organização e de seu 
comando gestor, o que permite coordenar ações planejadas, expressivas e de 
grande magnitude em desfavor da sociedade. 
 Losada (2011), estabelece com muita precisão a incidência de tais 
organizações e o poder de macular as intituições de Estado, através de seus 
agentes públicos, verbis: 
 

“La auténtica amenaza de la criminalidad organizada presenta unas características 
propias que no pueden, ni deben, quedar solapadas em la nebulosa de un 
informe de situación sobre la delincuencia común. El crimen organizado exige la 
existencia de redes delictivas estructuradas en el ámbito internacional; la utilización 
de procedimientos delictivos sofisticados; la perpetración de hechos delictivos muy 
graves que supongan un ataque frontal a determinados bienes jurídicos que 
demandan una especial atención, como ocurre con los relacionados con la salud 
colectiva, con la seguridad pública, con el conjunto de los derechos inalienables de 
las personas o con el patrimonio común de los ciudadanos; por supuesto, el crimen 
organizado debe perseguir la obtención de influencia y de poder económico, para, de 
esa forma, corromper a quien ostenta el poder político o a quien presta un servicio 
público, además de contaminar a la ciudadanía, involucrando en sus actividades 
delictivas a sus miembros o a las entidades financieras o económicas del país.”

8
 (g.n.) 

 
 Dentro do ambiente prisional, a investigação administrativa da conduta 
funcional assume relevante papel não apenas no aperfeiçoamento da função 
pública, mas, necessáriamente, na repressão ao crime organizado, preservando a 
estabilidade interna dos estabelecimentos penitenciários contra a ação de tais 
organizações, interagindo e prestando informações relevantes aos órgãos 
competentes, à partir de suas próprias investigações administrativas, e em 
consequência de tal esforço, beneficiando a própria sociedade. 

Direito Administrativo Disciplinar. Diante de uma irregularidade no serviço 
público, cuja causa possa advir de possível responsabilidade funcional, a Autoridade 
Administrativa tem o poder-dever de instaurar o competente instrumento de 
apuratório de falta disciplinar, cuja finalidade vai além da simples aferição de 
culpabilidade necessária a imposição de uma reprimenda disciplinar, pois que 
presta-se, antes de tudo, à ofertar mecanismos efetivos para a perfeita 
demonstração da inocência, sem a qual, nenhuma punição poderá ser legítima. 
 O Direito Administrativo Disciplinar, para o grande professor Hely Lopes 
Meirelles nada mais é do que "meio de apuração e punição de faltas graves dos 
servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional de determinados 
estabelecimentos da Administração" 9 
 Na prática, o direito administrativo disciplinar acaba por assumir relavante 
importância na moderna administração pública, manifesto na perfeita identificação 
das distorções e mazelas do serviço público, podendo, o encarregado de uma 
investigação administrativa, não apenas estabelecer parâmetros e elementos para a 
construção de um seguro juízo de probabilidades quanto a materialidade delitiva e 
sua correspondente autoria, mas, sobretudo, avaliar conscientemente as 
dificuldades do serviço público, propondo as devidas correções e adequações. 
 No entanto, ao falarmos em modernidade, haveremos de reconhecer a 
prevalência do Estado Constitucional e, consequentemente, da supremacia da 

                                       
8
 Losada, José García. Técnicas policiales aplicadas en la investigacion de la delincuencia 

organizada. Casuística policial. Comisario General del Policía Judicial - Estudios jurídicos, ISSN-e 
1888-7740, Nº. 2004, 2004,<dialnet.unirioja.es>, acesso em 26 de junho de 2013. 
9
 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000. P.567. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19683
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=19683&clave_busqueda=313984
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Constituição, o que nos leva ao conceito de hierarquia, considerando que é através 
da Lei Maior que o Estado obtem a necessária validação e legitimação no exercício 
de seus poderes, os quais constitui e limita. Daí porque, indo além, Bacellar Filho 
(2012)10 esposa a idéia de que, “a supremacia da Constituição, sobre todas as 
normas, impõe que o processo de produção legislativa e interpretação do direito 
administrativo seja levado a cabo conforme os princípios constitucionais”. 
 Muito embora a velha doutrina insista em não reconhecer o caráter normativo 
das normas constitucionais abertas, considerando-as meros lembretes ou recados11, 
temos que entendimento tão retrógrago vem gradualmente submergindo dentro da 
nova ordem constitucional. 
 Daí porque forçoso se faz reconhecer que o poder disciplinar punitivo do 
Estado, somente se poderar justificar respeitndo todas as garantias constitucionais, 
e tal como muito bem lembra Moraes (2012): “os processos Administrativos e 
judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a 
necessidade de desburocratização de seus procedimentos, e na busca de qualidade 
e máxima eficácia de suas decisões”12 
 No presente caso, poderíamos falar tranquilamente num moderno Direito 
Constitucional Disciplinar, justificando, justificando tal necessidade ao ponderarmos 
ser o poder público, o maior violador de direitos, liberdades e garantias, não apenas 
do administrado, mas igualmente de seus próprios servidores. 
 Com muita propriedade, Ferraz (1986), citado por Bacellar Filho (2012)13, ao 
tratar a tradição presente no Direito Administrativo pátrio, assim se manifesta: 
 

“É preciso que digamos isto sem qualquer vergonha: a administração pública 
brasileira é autoritária por diversas razões e, entre elas, porque o próprio direito 
administrativo brasileiro foi autoritário e ajudou a administração pública brasileira a 
ser autoritária, com uma generosa injeção de justificação doutrinária, isso tudo 
prestigiado também por uma copiosa contribuição jurisprudencial. Em razão de tudo 
isso, a administração pública brasileira sempre se sentiu muito animada em ser 
autoritária, porque as cabeças pensantes e os julgadores deste país também eram 
autoritários, quando dissertavam sobre o direito administrativo.”

14
 

 
O mesmo em Ferreira Filho (2010):  

 
“Na vivência prática dos direitos fundamentais, é o Poder Executivo, ou melhor, o 
administrador público que tem o papel de vilão. E isto alcança a todos, dos mais altos 
– o chefe do Poder, os ministros – até os menos elevados na hierarquia, como o 
policial e outros agentes. De fato, são eles que encarnam esse Poder que prende, 
censura, confisca, nega matrícula na escola, ou ingresso no hospital, não raro 
conspurca o meio ambiente... ou seja, viola as liberdades públicas, não satisfaz os 
direitos sociais, não respeita os direitos de solidariedade”. 

 
 Evidente que tais desrespeitos e agressões aos direitos e garantias dos 
cidadãos devem ser energicamente combatidos, pois discrepam do Estado 
Democrático de Direito característico da nova ordem constitucional. 

                                       
10

 Bacellar Filho, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. Saraiva, São Paulo. 2012, p.28. 
11

 Bacellar Filho, op. cit. p. 150. 
12

 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 28º ed. Atlas. São Paulo. 2012, p. 113. 
13

 Ferraz, Sérgio. Instrumentos de Defesa do Administrado. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, n.165, jul/set. 1986, p. 17-18, citado por Bacellar Filho, op. cit., p.22. 
14

 Ferreira Filho, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos: edição especial, 3ª edição. Saraiva. São 
Paulo. 2010. p. 42. 
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 Tratando sobre democracia, Bacellar Filho (2012)15 pontua: que “a base da 
democracia não é o conflito, por isso a importância de procedimentos consentidos 
para resolução daquele. Não significa que, na democracia, inexista pluralismo ou 
dialética da diversidade; pelo contrário, ela consolida-se com a atomização do 
núcleo do poder. Ora, o pluralismo democrático não exalta o conflito, e sim „um 
processamento dinâmico do consenso baseado no princípio de que, seja o que for 
que se declare justo, ouverdadeiro, deve suportar a crítica e o dissenso e ser 
revitalizado por eles”. 
 Em seguida, o nobre mestre defende, verbis: “impõe-se, nessa medida, 
observar de que forma os princípios constitucionais contribuem para a concretização 
da dimensão democrática do estado de direito, especialmente a partir da análise da 
sua incidência sobre o processo administrativo e das consequências jurídicas dessa 
aplicação”.16 
 Não é sem propósitos que Rezende (2002) nos alerta para o fato de que: 
 

“... os interesses da Administração Pública jamais poderão alinhar-se erroneamente. 
Devem todos, indistintamente, ser investigados com imparcialidade, equidade e 
sentimento de justiça. O rigor ou a complacência não se coadunam com os reais 
objetivos da legítima repressão disciplinar.” (g.n.).

17
 

 
O Poder Disciplinar na Administração Penitenciária. Trata-se de assunto 

de grande relevância, considerando a grande expansão do sistema prisional paulista 
nos últimos anos, o que vem exigindo a contratação de novos agentes, sua perfeita 
adequação ao trabalho penitenciário, assim também como a incorporação de 
quadros gestores qualificados, dentro da própria instituição. 

Não sem razão, desde o início de 2001, diversas resoluções e normativas 
vem procurando estabelecer parâmetros seguros de investigação destinados a 
garantir que possíveis irregularidades sejam corretamente tratadas disciplinarmente, 
sem prejuízo às medidas criminais ou cíveis cabíveis. 
 Para Coyle (2012): “a administração penitenciária precisa operar dentro de 
um contexto ético. Na ausência de um contexto ético sólido, a situação em que se dá 
a um grupo de pessoas considerável poder sobre outro pode facilmente se 
degenerar em abuso de poder”.18 
 Dentro dessa perspectiva, poderíamos citar as Resoluções da Secretaria da 
Administração Penitenciária denumeros 41/2001 e 42/2001, ambas precussoras, no 
início deste século, no estabelecimento de mecanismos eficazes de investigação de 
fuga ou tentativa de fuga, e, morte de preso, agressões e possíveis torturas, 
objetivando, ainda, as devidas comunicações, facilitando a coordenação, o controle 
e fiscalização das medidas cabíveis. 
 Cada unidade prisional possui servidores designados para conduzir 
procedimentos disciplinares, destinados a apreciação de transgressões praticadas 
não apenas pelo corpo funcional mas, também, pelos presos ali custodiados, os 
quais se fazem fiscalizar pelas instâncias superiores. 

O Servidor Público Peitenciário. Os servidores públicos que executam os 
serviços penitenciários no trato com o preso, cujas atribuições são descritas como 

                                       
15

 Bacellar Filho, op. cit. p. 134. 
16

 Bacellar Filho, op. cit. p. 142. 
17

 Rezende, Adriana Menezes de - Do Processo Administrativo Disciplinar e da Sindicância – 2ª 
Edição – Editora Lúmen Júris – Rio de Janeiro 2002 
18

 Coyle, Andrew. Administração Penitenciária: Uma Abordagem de Direitos Humanos. Manual para 
servidores penitenciários International Centre for Prison Studies. King's College. Londres. 2012. P. 21. 
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atividades fim, compõem-se de Agentes de Segurança penitenciários, cujas 
atividades se dão internamente, diretamente com a população carcerária, e os 
Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, responsáveis pela guarda armada à 
partir das muralhas e torres dos estabelecimentos penais.  
 A classe dos Agentes de Segurança Penitenciária foi criada por força da Lei 
Complementar de nº 498, de 29 de dezembro de 1986, e reestruturada pela Lei 
complementar de nº 959, de 13 de setembro de 2004. Na sequência de tal 
tendência, o Governo Federal criou, através da Lei 10.693, de 25 de junho de 2003, 
a classe dos Agentes de Segurança Penitenciaria Federal. 
 Já os Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, encarregados da 
vigilância das muralhas, bem como das futuras escoltas de presos, foram criados por 
força da Lei Complementar de nº 898, de 13 de julho de 2001, com o objetivo de 
substituir os policiais militares que ainda atuavam junto aos presídios de São Paulo.  
 Em que pese a importância de tais servidores para a concretização dos 
objetivos inerentes ao perfeito cumprimento da pena, bem como a devida prestação 
da assistência ao preso, a visão da sociedade acaba por refletir um quadro 
depreciativo, que nem sempre corresponde à realidade desse profissional, 
acostumado a avalizar toda sorte de erros e dificuldades do sistema prisional, 
ocasionados por décadas de descaso por parte do poder público. 
 Tal visão verifica-se na opinião de Oliveira (2003), ipsis litteris:  
 

“por outro lado, a administração carcerária de muitos estabelecimentos prisionais é 
constituída por funcionários de deficiente formação e, às vezes, até de duvidosa 
procedência, recebem remuneração insignificante e não possuem o mínimo 
preparo, nem domínio sobre seus presos”.

19
 (g.n.). 

 
 Muito embora tal descrição, correta ou não, fosse dirigida pela autora aos 
Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Santa Catarina, retrata a visão 
que a sociedade possui dos servidores penitenciários de forma geral. No que diz 
respeito aos termos “de duvidosa procedência”, “não possuem o mínimo preparo 
nem domínio sobre seus presos”, cremos que possa ser considerado exagerado, ao 
menos em relação ao servidor paulista, que a despeito de todas as dificuldades, 
apresentam, em sua maioria, qualidades dignificantes que beiram o verdadeiro 
heroísmo, ainda que não reconhecido. 
 De qualquer forma, ao definir o Princípio da Moralidade, o professor Hely 
Lopes Meireles20, esclarece que o agente administrativo, ipses verbis “...ao atuar, 
não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir 
somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, 
o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto”. 
 De fato, a honestidade é o elemento crucial na atividade penitenciária. Não 
obstante, o manual para servidores penitenciários de Coyle (2012), é claro ao 
afirmar que:  
 

“um bom quadro de servidores penitenciários valorizado pelo público é a chave 
para um bom sistema penitenciário”

21
 (g.n.). 

 

                                       
19

 Oliveira, Odete Maria. Prisão: um paradoxo social Ed.da UFSC. Florianópolis. 2003, p.86. 
20

 Direito Administrativo Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 18° Edição. 
21

 Coyle, Andrew. Op. cit. 
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 Infelizmente, um servidor penitenciário não deveria, ao menos na atualidade, 
contar com tal valorização. Não enquanto os meios de comunicação de massa 
continuarem a veicular imagens distorcidas do serviço penitenciário, qual ocorre com 
as famosas novelas em se mostram heróis e heroínas sendo vítimas de agentes 
feios, arrogantes, brutos, estúpidos, desumanos e cruéis, contrapondo-se a beleza, 
delicadeza, educação de suas vítimas. 
 Antes de morrer, aos 07 de julho de 2006, vitimado pela ação de integrantes 
de facção criminosa, o Agente de Segurança Penitenciária, Paulo Araújo, de 54 
anos, pai de três filhos, teria confessado em entrevista ao The New York Times, que 
nos presídios paulistas, os agentes seriam “reféns dos criminosos”. 

Da opinião de Coyle, retro esposada, decorre o nosso entendimento de que a 
atuação de um Agente de Segurança Penitenciária exige um grau de 
comprometimento e de profissionalismo que lhe permita contrapor possíveis 
interesses escusos que se lhe apresentem, de forma a manter a estabilidade, a 
disciplina, a ordem e a segurança dentro de uma unidade prisional, o que impõe a 
capacidade de saber se portar com responsabilidade e honestidade, levando-nos a 
reconhecer que, de fato, uma das mais imprescindíveis ferramentas de trabalho 
desse profissional, é a firmeza de caráter com que se reveste no cotidiano de seus 
afazeres. 
 Nesse sentido pode-se sustentar a necessidade de sua valorização, tal como 
vemos em Coyle (2012) 22: 
 

“não basta recrutar pessoas competentes, incutir nelas um senso de profissionalismo 
e capacitá-las para atuar em alto nível. Se elas não tiverem níveis de remuneração 
e condições de emprego adequadas, elas provavelmente não continuarão 
trabalhando no sistema penitenciário.” (g.n.).

23
 

 
 Outra questão diz respeito à capacitação para o trabalho, inerente à qualquer 
servidor publico,que por sua vez também se apresenta como objeto do moderno 
Direito Disciplinar, razão porque Bacellar Filho (2012, p.212), assim se manifesta: 
 

“o preparo técnico para desempenho do cargo, emprego ou função pública é 
condição sine qua non para avaliar a eficiência servidor público (...) Além da apuração 
e aplicação das sanções disciplinares relacionadas com os deveres e proibições 
funcionais, o processo administrativo discplinar passa a ser o molde formal de 
atuação da administração pública na avaliação de desempenho do servidor” 
(g.n.). 

 
 Trata-se, portanto, de serviço público altamente relevante e de altíssimo 
risco24, que precisa contar com o apoio da sociedade, pois que o fruto da ação 
extrategicamente planejada, correta, criteriosa, metódica e eficiente desse servidor, 
seu enganjamento e adesão à instituição a que pertençam, bem como o respeito 
para com seus superiores, igualmente comprometidos e valorizados, reverte em 
benefício da segurança pública, especialmente em tempos em que os criminosos 
apresentam um comportamento lesivo agigantado, pois que organizado e 
comandato diretamente à partir do interior do sistema penal. 

                                       
22

 Coyle, Andrew. Op. cit. 
23

 Tal como se verifica, a título de exemplo, entre os países que compunham a antiga união soviética. 
24

 No estado de São Paulo, um servidor penitenciário tem dificuldades em contratar um seguro de 
vida. As poucas seguradoras que oferecem tal serviço costumam limitar o valor do seguro em não 
mais do que R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
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 Daí porque Coyle (2012) defende que: 
 

“Os servidores penitenciários devem, então, receber a capacitação técnica 
necessária. Eles precisam estar plenamente cientes dos requisitos de segurança. 
Isso significa aprender tudo sobre o uso da tecnologia de segurança: chaves, 
cadeados, equipamentos de vigilância. Os servidores precisam aprender a manter 
registros adequados e saber quais tipos de relatórios precisam ser redigidos. Acima 
de tudo, eles precisam entender a importância de suas interações com os presos. A 
segurança dos cadeados e das chaves deve ser suplementada pelo tipo de 
segurança que decorre do conhecimento de quem são os presos e como eles 
provavelmente se comportarão.” 

25
 (g.n.). 

 
 Forçoso concluir que este servidor precisa, antes de tudo, ser valorizado, 
senão pelo governo, ao menos pela sociedade, dado a relevância e magnitude de 
seu trabalho. Somente então haveremos de cogitar que seu treinamento deve 
pautar-se, não apenas pela absroção da tecnica necessária ao exercício de sua 
função mas, acima de tudo, pelo reconhecimento e valorização do ser humano no 
universo penitenciário.  
 Tal como em Coyle (2012): 

 
“É preciso deixar claro que todas as habilidades técnicas que serão ensinadas 
subseqüentemente se fundamentam em uma crença na dignidade e na humanidade 
de todas as pessoas envolvidas nas prisões. Isso inclui todos as pessoas presas, 
independentemente dos crimes pelos quais possam ter sido condenadas, bem como 
todos os integrantes do quadro de servidores penitenciários e visitantes. Os 
servidores precisam aprender as habilidades básicas necessárias para lidarem com 
outros seres humanos – alguns dos quais poderão ser muito ineptos e difíceis – de 
modo condigno e humano”

26
 

 
Exigências para a devida prestação do serviço penitenciário. Na condição 

adequada de trabalho se viabiliza a Função Disciplinar, o que implica na não 
concepção do Direito Disciplinar sem que haja, em contrapartida, condições 
adequadas de prestação do serviço a ser exigido, pois como se diz no antigo 
brocardo romano, ad imposibilia nemo tenetur, ou seja, “ninguém é obrigado a fazer 
o impossível”. 
 Assim, para o serviço penitenciário é imprescindível a existência de uma 
estrutura predial adequada, que garanta condições não apenas ao preso, em seus 
direitos, mas que, substancialmente, favoreça os procedimentos de segurança, bem 
como as condições ideais para a implantação de uma política disciplinar garantidora 
de estabilidade e respeito. 
 Indispensável, portanto, cogitar que o grande problema do sistema prisional 
pátrio diz respeito a superlotação das unidades prisionais, em flagrante desrespeito 
aos princípios da humanidade e da dignidade da pessoa humana. Problema que se 
agiganta ainda mais se considerarmos o número deficitário de Agentes de 
Segurança Penitenciária disponíveis nas diversas unidades prisionais do Estado, o 
que pressupõe a possibilidade de risco constante em desfavor da ordem e disciplina 
interna dos estabelecimentos penais. 

                                       
25

 Coyle, Andrew. Op. cit. 
26

 Coyle, Andrew. Administração Penitenciária: Uma Abordagem de Direitos Humanos. Manual para 
servidores penitenciários International Centre for Prison Studies. King's College. Londres. 2012. 
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 Inimaginável que uma autoridade administrativa de unidade prisional acredite 
e afirme que uma quantidade diminuta de servidores possa, em confronto com o 
aumento gradativo e agigantado da população carcerária, agir de forma adequada 
para contornar os riscos em garantia da ordem e disciplina.  
 Em contrapartida, haveremos de questionar se, diante de uma emergência 
(situação de crise), um Diretor de Núcleo de Segurança e Disciplina seria capaz de 
mobilizar, sem desfalcar alguns postos de serviço considerados altamente 
relevantes, um número de agentes penitenciários compatível com o número de 
detentos que habitam uma única cela da unidade prisional. Se a resposta for 
afirmativa, ainda que em paridade de armas (de igual para igual), poderíamos 
acreditar que o número de funcionários é o adequado. Se porém, o número de 
servidores for inferior ao número de presos existentes nessa cela, então, o quadro 
funcional jamais será o adequado para salvar uma vida, impedir uma crise ou manter 
a disciplina. 
 Os servidores penitenciários precisam se relacionar de maneira solidária no 
ambiente de trabalho de forma que haja consciência de que, em situações adversas, 
receberão o pronto apoio de que possam necessitar, o mesmo se dando em relação 
aos diversos turnos de trabalho, de maneira que informações relevantes ao serviço 
penitenciário possam ser compartilhados e enfrentados conjuntamente, dentro de 
uma relação saudável de respeito e disciplina. 
 De fato, quando se fala em disciplina, está a se falar do respeito do preso 
para com outro preso27, dos presos para com os servidores públicos penitenciários28 
e, por sua vez, destes, para com seus superiores imediatos e mediatos29. No 
sistema penitenciário, a ausência de tais valores apresenta-se nefasto e destrutivo, o 
que acentua a lição de Araújo (1994)30, verbis: 
 

“Hierarquia, recordemos (...), é a relação de coordenação e subordinação entre os 
órgãos e agentes da Administração, necessária ao equilíbrio e à boa ordem da 
realização das tarefas administrativas, atividade essa que se pressupõe contínua, 
racional e ordenada. A obediência do subordinado é princípio nuclear da hierarquia, 
pois não se compreende como possa funcionar qualquer máquina administrativa se 
for permitido ao subalterno antagonizar ou descumprir as ordens administrativas de 
seus superiores hierárquicos.”  

 
 Ou como muito bem acentua Coyle (2012): 
 

“As prisões não são democracias. Para funcionarem adequadamente, é preciso haver 
uma cadeia de comando claramente reconhecida. É o que acontece na maioria das 
grandes organizações. E é particularmente o que deveria acontecer no contexto 
prisional, onde sempre é preciso haver uma consciência, mesmo nas prisões mais 
bem administradas, da possibilidade de agitação e desordem. É bastante viável ter 
um sistema de natureza civil, mas bem disciplinado.

31
” 

 

                                       
27

 Art. 39, III, da Lei 7.210/84. 
28

 Art. 39, II, da Lei 7.210/84. 
29

 Art. 241, incisos I, VI e XII, da Lei 10.261/68. 
30

 Araújo, Edmir Netto de. O Ilícito Administrativo e seu Processo. Ed. Revista dos Tribunais, 1ª 
edição, 1994, p. 66 a 69.  
31

 Coyle, Andrew. Op. cit. 
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 Conforme Resolução32 do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária:  
 

“Deverá ser feito um estudo de segurança específico para dotar o estabelecimento, 
de acordo com sua categoria, tipo e regime, de elementos que auxiliem a guarda 
interna e externa no controle das pessoas presas, visitantes e até mesmo do pessoal 
administrativo.”  

 
 A vigilância aqui é condição imprescindível à garantia da ordem e da 
segurança, devendo dar-se de maneira constante e de forma impessoal, na forma de 
rotina destinada a tudo e a todos que adentrem as dependências de um 
estabelecimento penal. 
 Por fim, a garantia de tais condições deverá nortear todas as ações 
administrativas e de gestão penitenciária, e aqui façam as palavras do Prof. 
Meirelles ()33:  
 

“O controle hierárquico pressupõe as faculdades de supervisão, coordenação, orientação, 
fiscalização, aprovação, revisão e avocação das atividades controladas, bem como os meios 
corretivos dos agentes responsáveis.” 

 
Percebam que o grande Mestre oferta-nos a chave para a perfeita 

compreensão do uso que se deve fazer do moderno Direito Disciplinar, ao 
estabelecer que, antes de uma possível reprimenda (meios corretivos dos agentes 
responsáveis), deverá o Administrado Público fazer uso de outros mecanismos, 
quais sejam, a supervisão dos trabalhos a serem executados em razão da demanda, 
coordenando-os de forma a garantir a mais plena eficiência, sem descurar da devida 
orientação, evitando o desperdício de tempo provocado pelas deficiências de 
comunicação ou demais dificuldades que venham a surgir. 

O Administrador deverá, ainda, fiscalizar a realização de tais serviços, 
buscando evitar desvios e desperdícios, os quais, ao final, deverão ser aprovados ou 
não. Nessa última hipótese, caberá ao superior hierárquico decidir pela revisão dos 
trabalhos e atividades que controla, designar os mesmos responsáveis ou outros, 
ou, ainda, poderá avocar, ele mesmo, a responsabilidade por sua realização.  
 Como se verifica, uma possível reprimenda disciplinar é a consequência 
lógica da relutância do servidor em adequar-se a toda uma cadeia de procedimentos 
e faculdades administrativas destinadas a melhor prestação do serviço público, não 
se justificando, entretanto, uma reprimenda disciplinar sem que tais mecanismos de 
orientação do serviço público sejam implementados, especialmente quando falamos 
em serviço penitenciário, cuja demanda se apresenta complexa e dnâmica. 
 
 Ao discursar para os Agentes Penitenciários da Africa do Sul, no ano de 1998, 
Nelson Mandela34, ressaltando a importância do serviço penitenciário e de seus 
servidores, assim se manifestou: 
 

“A segurança das prisões é indispensável para converter nosso sistema 
de justiça em uma arma eficaz contra a criminalidade. Quando as pessoas presas 
que foram condenadas ou que aguardam julgamento são confiadas aos seus 

                                       
32

 Anexo VI – da resolução nº 03, de 23 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária. 
33

 Hely Lopes Meirelles – Direito Administrativo Brasileiro – 20ª Edição – Malheiros Editores. 
34

 Citado por Coyle, Andrew. Op. cit.. 
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cuidados, essas pessoas precisam saber e a população também precisa saber que 
elas permanecerão na prisão até que sejam legalmente liberadas... 

A contribuição plena que nossas penitenciárias podem dar para uma redução 
definitiva do índice de criminalidade no país também reside no modo como elas 
tratam as pessoas presas. Toda ênfase é pouca para tratar a importância tanto do 
profissionalismo quanto do respeito pelos direitos humanos” (g.n.). 

 
A Investigação Administrativa Disciplinar. Investigação, segundo o 

dicionário Aurélio, vem do latim, investigare e significa: “1. Seguir vestígios de. 2. 
Fazer diligências para achar; pesquisar, indagar, inquirir: investigar as causas de um 
fato. 3. Examinar com atenção; esquadrinhar”. 
 Por sua vez, De Plácido e Silva (1991)35 tal verbete estaria relacionado à 
“pesquisa, seguindo-se os vestígios e indícios relativos a certos fatos, para que se 
esclareça ou se descubra alguma coisa”, ao passo que o termo Apuração de um 
Fato, teria o seguinte conceito: “evidência de um fato, através da verificação das 
circunstâncias que o motivaram. Aí, também, o vocabulário sindicância lhe serviria 
de sinônimo, pois que a apuração do fato ocorre por meio de um inquérito ou 
investigação, em face do qual ele se ressalta e seleciona”, ao passo que o verbete 
Apuração, do purus latino (limpo, escolhido, purificado) estaria relacionado, segundo 
este autos, à indicação do, “estado de seleção por exame, de evidência, de 
resultado de um fato ou de uma coisa” 

A falta disciplinar decorre da conduta do servidor ao deixar de observar deus 
deveres funcionais, ao transgredir um proibitivo legal, ou, dentro do princípio da 
legalidade, agir sem o devido amparo legal. 
 Tal ilícito praticado por servidor público, portanto, estaria sujeita à 
procedimentos próprios de investigação ou apuração ao passo que Bacellar 
Filho.(2012)36 compreende que “o Estado, por meio da administração pública, tem o 
poder-dever de apurar as irregularidades relacionadas com o exercício de suas 
atividades.”, o que nos leva a ponderar que o Estado exerce sua supremacia a todos 
aqueles que lhe vinculam, quer em caráter permanente ou provisório, o que inclui o 
preso custodiado nos estabelecimentos penais em face das trasgressões 
disicplinares previstas na Lei de Execução Penal, bem como no Regimento Interno 
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo 37.  
 Tal mecanismo de apuração ou investigação de um fato, há que depender de 
critérios lógico-objetivos cuja condição para concretização de resultados propícios à 
construção de um seguro juízo de probabilidades requeira o necessário 
planejamento e organização, não apenas sobre critérios para o recolhimento de 
dados e circunstâncias em que se dera o ilícito administrativo, mas, especificamente, 
em se tratando de estabelecimentos penais, do local de recolha de material 
observadas as suas peculiaridades e rotinas, cujas informações, reunidas, permitirão 
a construção de informações básicas e seguras a respeito dos fatos, através, 
evidentemente, de técnicas que envolvam estudos exploratórios de caráter 
preliminar, e que irão constituir, futuramente, o conjunto probatório da fase 
processual administrativa. 

Objetivo. Conquanto o objeto do Processo Administrativo Disciplinar seja a 
apuração das infrações administrativas para a correspondente aplicação da sanção 

                                       
35

 De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico. Ed. Universitária. Vl. 1, 3ª Ed. Forense. Rio de Janeiro: 
1991. 
36

 Bacellar Filho, op. cit. 
37

 Conforme instituído pela Resolução SAP de nº 177, de 29 de junho de 2010 
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correspondente, com a finalidade de controlar a conduta dos servidores públicos38, 
há que ponderarmos, em face do princípio da eficiência, que tal função disciplinar 
busca, igualmente, o aperfeiçoamento constante e progressivo do servidor e, em 
consequência, do serviço público qualificado em sua perfeita prestação. 
 Tal é o que se depreende em Caetano (1932)39 quando afirma que “o Poder 
Disciplinar tem origem e razão de ser no interesse e na necessidade de 
aperfeiçoamento progressivo do serviço público”. 
 O mesmo em Rezende (2002)40, para quem: 
 

“as penas disciplinares, salvo a de demissão, desde que aplicadas com equidade e 
justiça, visam a promover a educação do punido e demonstrar a exemplaridade no 
seio do funcionalismo, a fim de preservar a ordem interna”. (g.n.) 

 
A Lei Complementar nº 942, de 6.6.2003 e a Lei Estatutária. Os 

funcionários públicos civis são regidos por lei própria, de caraáter estatutário e, 
conforme esclarece Di Pietro (2004)41: 
 

“...os deveres dos servidores públicos vêm normalmente previstos nas leis 
estatutárias, abrangendo , entre outros, os de assiduidade, pontualidade, 
discricionariedade, urbanidade, obediência, lealdade. O descumprimento dos deveres 
enseja punição disciplinar”. 

 
 O servidor público paulista encontra-se regido pelo Estatuto dos Funcionário 
Públicos Civis do Estado de Saulo, instituído pela Lei 10.261, de 28 de outubro de 
1968. 
 Tal regime estatutário delimita seus direitos, deveres e obrigações, além de 
estabelecer parâmetros de direito administrativo disciplinar de caráter material e 
processual. 
 Aqui, cabe-nos ressaltar a grande transformação operada no estatuto paulista 
do funcionalismo, quando a dinâmica processual disciplinar, por força das alterações 
trazidas pela Lei complementar de nº 942, de 60 de junho de 2003.  
 Anteriormente, a apreciação da materialidade e sua autoria, se fazia com a 
instauração da Sindicância. À época empregava-se a redundante denominação 
“sindicância investigatória” ou “apuratória” para o procedimento pré-processual 
inicial. Com a finalização da instrução, e verificando-se presentes a materialidade e a 
autoria, o Dirigente Público determinava a instauração de processo administrativo, 
para os ilícitos administrativos graves, a ser conduzida por Procurador do Estado, ou 
sindicância “punitiva” ou “sancionatória”, para os ilícitos menos graves, que poderia 
ser presidida por servidor por ele indicado, dependendo do montente da reprimenda 
a ser aplicada, inaugurando, com isso a fase processual propriamente dita. 
 Tal perspectiva fora completamente superada pelas inovações trazidas pela 
referida LC nº 942/03. 
 Atualmente,  fase processual somente pode ser realizada pela Procuradoria 
Geral do Estado, e presidida por Procurador do Estado, nos termos da nova redação 
do artigo 271, do estatuto paulista. 

                                       
38

 Gasparini, Diogenes. Direito Administrativo. 2º Edição. Editora Saraiva. São Paulo. 1992. P.589. 
39

 Marcello Caetano em seu "Do poder disciplinar" Do Poder Disciplinar, Lisboa, 1932, p.25.  
40

 Adriana Menezes de Rezende – Do Processo Administrativo Disciplinar e da Sindicância, 2ª 
Edição, Editora Lumem Juris. 
41

 Di Pietro, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 17° ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 518. 
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 Para tanto, por força da Lei Complementar nº 1.183, de 30 de agosto de 2012, 
fora recentemente criada a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, 
responsável pela condução das apúrações de faltas disciplinares, tanto na forma de 
Sindicância (de caráter sancionatório), quanto de Processo Administrativo 
Disciplinar, respeitação, portanto, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 
artigo 268, do estatuto, bem como as demais garantias do devido processo legal 
conforme haveremos de verificar nos itens seguintes. 

O procedimento na apuração da falta disciplinar. Conforme esclarece 
Fernandes (2005)42: 
 

 “o procedimento apresenta a característica de ser composto de atos ordenados de 
forma metódica, de maeira que um pressupõe o próximo até o último ato da série, 
distinguindo-se, por isso, de outras realidades de formação sucessiva. A idéia de 
ordem insere-se no contexto da realidade unitária procedimental e a explica”  

 
 Sem a pretensão de buscar uma ampla definição sobre conceito de 
procedimento e sua diferenciação em relação também em relação ao conceito de 
processo, ficamos, provisoriamente, com a definição de Fernandes, acima 
esposada, ao mesmo tempo em que deixaremos de comparar tais conceitos 
presentes nas obras dos maiores doutrinadores do Direito Administrativo 
Disciplinar.43  
 No entanto, para que tenhamos uma idéia adequada referente ao 
procedimento e ao processo, no presente trabalho, basta identificar que no 
procedimento, ainda não temos a presença do contraditório, o que somente ocorre 
no processo, de maneira que aoesar de todo processo dar-se através do 
procedimento, a recíproca poderá ser verdadeira. 

A comunicação do fato. A comunicação de uma possível irregularidade 
apresenta-se como elemento essencial dentro da administração pública, 
especialmente em se tratando de um estabelecimento penal, permitindo à 
autoridade competente a promoção das medidas cabíveis para a sua perfeita 
correção em adequação à normalidade do trabalho, bem como proporcionando o 
necessário juízo de admissibilidade para fins de instauração de procedimento 
apuratório, quando da ocorrência de irregularidade funcional. Para tanto o Manual do 
Curso de Apuração Preliminar da Escola de Administração Penitenciária (2011)44 
assim expõe: 
 

“O comunicado de evento é a exteriorização de um fato ocorrido no inerior ou fora das 
dependências de um estabelecimento prisional; é o expediente utilizado dentro da 
Administração Penitenciária, com o fito de comunicar qualquer irregularidade de 
forma típica envolvendo sentenciados ou funcionários”. 

 
 A comunicação de uma irregularidade apresenta-se como dever do 
funcionário público, nos termos do inciso V, do artigo 241, da Lei 10.261/68: 
 

“Artigo 241 - São deveres do funcionário: 

                                       
42

 Fernandes, Antonio Scarance. Teoria Geral do Procedimento e o Procedimento no Processo Penal. 
São PULO: Revista dos Tribunais, 2005, p.33. 
43

 Bacellar Filho (2012), op. cit., trata com muita propriedade as várias conceituações de processo e 
procedimento, no capítulo 2 de sua obra, e não obstante a importância do tema, a amplitude do 
assunto fugiria aos objetivos aqui abraçados. 
44

 Curso de Apuração Preliminar. Escola de Administração Penitenciária Luiz Camargo Wolfmann". 
Secretaria da Administração Penitenciária. 2011. 
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............. 
V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver 
conhecimento no exercício de suas funções;” 

 
 Evidente que o descumprimento de tal dispositivo pode acarretar, por sua vez, 
uma transgressão disciplinar e, no entanto, muito mais que um dever, trata-se de um 
direito nos termos do artigo 240, do aludido diploma estatutário: 
 

“Artigo 240 - Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem 
como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de 
decisões, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo previsão legal específica” (g.n.). 

 
A delação anônima. Antes das profundas alterações promovidas pela LC 

942/03, a antiga redação do parágrafo único do artigo 274, prescrevia que: 
 

“Denúncia anônima não poderá ser acolhida para efeito de instauração de 
sindicância”. 

 
 Tal vedação, acrescentada ao estatuto paulista, sob os ventos democrátícos 
de 198345, incidia tanto em relação à então sindicância “punitiva” (fase processual) 
quanto na sindicância propriamente dita, de caráter investigativo46. 
 Posteriormente, com a LC 942/03, tais artigos receberam novas redações, 
quando então o referido dispositivo fora relegado ao esquecimento na lei estatutária 
paulista, na contramão, portanto, da nova ordem constitucional, especialmente no 
que tange ao inciso IV, do artigo 5º, da Constituição Federal, verbis: 
 

“Art. 5º - 
............... 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;” 

 
 No caso da apuração determinada pela administração pública paulista, 
permite-se a sua instauração em face de denúncia anônima, o mesmo entendimento 
sendo aceito em face do funcionalismo público federal47 mas nesse ponto, há que se 
acautelar contra possíveis situações em que indivíduos acobertados pelo anonimato, 
venham a instrumentalizar a Administração Pública, viabilizando a prática de crimes, 
quais a calúnia, a injúria, a difamação, a denunciação caluniosa, e não sem razão, 
pondera Pacelli e Fischer (2011): 
 

“o cotidiano está a demonstrar que eventuais inimizades, por si só, tem bastado a 
fomentar suspeitas e denúncias desprovidas de quaisquer elementos de 
comprovação, cujo resultado, via de regra, é unicamente o desconforto espiritual e a 
perturbação social no convívio do desafeto. Devem, portanto, a autoridade policial e o 
membro do Ministério Público impedir que o já onerado sistema de persecução penal 
receba o acréscimo de condutas levianas e achacadoras da honra alheia”.

48
 

 
 No mesmo sentido, a seguinte ementa do STF: 
 

                                       
45

 LC nº 322, de 13 de maio de 1983 
46

 Nos termos da antiga redação dos incisos do artigo 274, c.c. com o parágrafo único do artigo 270, 
ambos da lei estatutária paulista. 
47

 Não obstante os termos do art. 144 da Lei nº 8.112/90. 
48

 Pacelli, Eugênio, e Fischer, Douglas. Comentário ao Código de Processo Penal e sua 
Jurisprudência. 4
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 Edição, especial. Ed. Atlas. São Paulo. 2011. 
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“Anonimato – Notícia de prática criminosa – Persecução criminal – impropriedade. 
Não serve à persecução criminal notícia de prática criminosa sem identificação da 
autoria, consideradas a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de 
haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos cível e penal, de quem a 
implemente” (STF, 1ª T., HC 84827/TO, rel. Min. Marco Aurélio, j. 7-8-2007, DJ, 23 
nov. 2007, p. 79). 

 
Posicionando de forma contrária, encontramos em Sade (1999)49, a defesa da 

calúnia como instituição republicana: 
 

“Confesso, com a mais extrema franqueza, que nunca pude acreditar que a calúnia 
fosse um mal, sobretudo num país como o nosso, onde todos os homens, mais 
ligados, mais próximos uns dos outros, têm, evidentemente, um maior interesse em 
se conhecer perfeitamente. De duas uma: ou a calúnia diz respeito a um homem 
verdadeiramente perverso, ou atinge a um indivíduo virtuoso. Convir-se-à que, no 
primeiro caso, é quase indiferente que se diga mal um pouco mais de alguém que 
seja conhecido por praticá-lo abundantemente. É possível até que o mal que não 
existe possa esclarecer o que realmente existe e, então, teremos conhecido melhor o 
malfeitor (...)Vise, ao contrário, a calúnia, um homem virtuoso... Que ele não se 
alarme. Todo o veneno do caluniador recairá sobre ele mesmo, apenas seja 
identificado.” (g.n.). 

 
 No caso do acobertamento do caluniador pelo instrumento estatal da 
denúncia anônima, nem mesmo a deturpada ressalva de Sade, retro assinalada, 
“apenas seja identificado” se preserva, pois que protegido pelo Estado, o caluniador 
não poderá ser identificado, não ficando passível de qualquer responsailidade, seja 
administraviva, cível ou penal. 
 Não obstante, temos em Capez (2011, p. 123) a recomendação de que: “a 
delação anônima (notitia criminis) não deve ser repelida de plano, sendo incorreto 
considerá-la sempre inválida; contudo, requer cautela redobrada por parte da 
autoridade policial, a qual deverá, antes de tudo, investigar a verossimilhança das 
informações”. 
 Tudo, portanto, dependerá da sensatez e da cautela daqueles a quem o 
Estado investir de tais poderes, o que, em termos de história, significa muito pouca 
garantia. 

Procedimento de Apuração Prelinar. Dependendo do perfil da denúncia, é 
sabido que os diversos órgãos da Administração Penitenciária sempre se veem às 
voltas de inúmeras acusações de irregularidades, muitas das quais desprovidas, 
sequer, de qualquer verossimilhança e, não obstante, todas, à exceção somente 
daquelas manifestamente descabidas, devem merecer o devido respeito e 
dedicação destinado aos necessários esclarecimentos, de forma a demonstrar o 
profissionalismo no trato com aqueles que se encontram sob nossa custódia do 
Estado, evidenciando o padrão de conduta ética exigida do servidor penitenciário, 
impondo, quando tais valores não se fizerem respeitar, as medidas disciplinares e 
jurídicas pertinentes, bem como as adequações inerentes às imposições legais.  
 Ao mesmo tempo, os critérios de apuração haverão de adequar-se dentro da 
estrutura hierarquizada de fiscalização impondo à autoridade hierárquicamente 
suporior tomar as medidas cabíveis no exercício da função disciplinar. 
 Como muito bem esclarece Rocha (2003, p.25)50, com toda a sua boa prática 
e experiência: 
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21 

 

 
“A investigação administrativa, em sentido estrito, é feita por órgãos do Poder 
Executivo, diversos dos da Polícia de Segurança ou Judiciária, que nos termos da lei 
podem exercer função investigatória. Citamos, por exemplo, a competência das 
autoridades administrativa para apurar os crimes de sonegação fiscal, contrabando, 
contra a economia popular, contra a saúde pública, contra a flora e a fauna, etc. e 
ainda, as sindicâncias e os processos administrativos instaurados contra o 
funcionário público, para apurar faltas disciplinares, que podem servir de notitia 
criminis” (g.n.). 

 
 O artigo 264, do estatuto paulista, prescreve: 
 

“Artigo 264 - A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de 
irregularidade praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando à sua 
imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir” (g.n.). 

 
 Da inteligência do referido art. 26451, , decorre que a Autoridade “é obrigada a 
adotar providências visando a sua imediata apuração” (g.n.). Note-se que o termo 
“apuração”, presente neste artigo 264, deve ser compreendido em sentido amplo 
(lato sensu), referindo-se tanto às providências de caráter preliminar (procedimento 
de apuração preliminar) determinadas no caput do artigo 265, bem como as de 
caráter sancionatório, conforme previsto no artigo 268, do estatuto. 
 Conforme preleciona Bacellar Filho (2012)52: “A apuração compreende a 
apreciação do ilícito, a fixação dos limites da responsabilidade e, se for o caso, a 
imposição e execução da sanção”.  

Materialidade e Autoria Definida. Assim como o Inquérito Policial, também a 
Apuração Preliminar constitue-se em procedimento administrativo, de caráter 
meramente informativo, o que significa dizer que ao se verificar que a infração 
encontra-se suficientemente caracterizada, com plena identificação de autoria, não 
há que se instaurar a Apuração preliminar conforme inteligência da segunda parte 
do caput do artigo 265 da Lei 10.261/68.  
 

“Artigo 265 - A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente 
investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou 
definida autoria” (g.n.). 

 
Tal é o que se depreende da partícula “quando”, presente na redação do 

referido artigo, o que impõe condições para fins de instauração do instrumento de 
apuração em caráter preliminar (PAP), qual a insuficiência na caracterização da 
infração (materialidade delitiva) e indeterminação de autoria. 
 No entanto, presentes a materialidade delitiva, bem como autoria, pode a 
Autoridade Administrativa determinar, desde já, a instauração da apuração 
sancionatória nos termos do artigo 268do supracitado diploma estatutário, a saber: 
 

“Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo 
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa” (g.n.) 

 

O relatório na Apuração Preliminar. 
 

                                                                                                                        
50

 Rocha, Luiz Carlos. Investigação Policial: Teoria e Prática. 2ª ed. Revista e ampliada. Edipro. São 
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O Apurador. 
 
 

 
A Decisão Preliminar. 

 
 
 

Sindicância / Processo Administrativo. 
 
 
 

A Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. 
 
 
 
Organograma 

Organograma do Procedimento Disciplinar na Administração Penitenciária 

 
 As diversas demandas oriundas das diversas Unidades Prisionais (UP) geram 
um determinado número de procedimentos de apuração preliminar (PAP’s), os 
quais, após devidamente instruídos, são remetidos pelos respectivos Dirigentes 
Penitenciários ao órgão administrativo superior da região a que pertenção. Nesses 
órgão, denominados Coordenadorias de Unidades Prisionais, os procedimentos são 
analisados por equipe técnica de assessoramento, o qual fornece os elementos de 
fundamentação para que o Coordenador regional possa determinar ou não a 
instauração de procedimento sancionatório em desfavor do servidor público 
(Sindicância ou Processo Administrativo), o qual será, ainda, objeto de análise junto 
à Chefia de Gabinete da Secretaria, para somente então, ser encaminhado à 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, órgão afeto à Procuradoria Geral do 
Estado, iniciando, com isso, a fase processual disciplinar. 

O registro e o controle das investigações. Até o presente momento, não há 
qualquer meio mais eficaz de controle de procedimentos investigativos em nível 
estadual, a não ser o controle efetivado por augumas autoridades regionais 
(Coordenadorias regionais). No entanto, recentemente, a Administração 
Penitenciária vem buscando criar um sistema de controle de dados informatizado, 

Figura 2 
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relativos aos procedimentos apuratórios instaurados nas diversas unidades penais 
do Estado, partindo desde o registro da comunicação do fato supostamente 
irregular, sua devida apreciação pela Autoridade Administrativa local, instauração do 
feito investigativo, quer seja um procedimento de apuração preliminar (PAP), quando 
de ilícito praticado por servidor público, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261/68, 
ou quer seja um procedimento disciplinar (PD), em razão de falta disciplinar de 
preso, nos termos do artigo 59 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1.984. 
 Tal controle permitirá não somente a perfeita e imediata fiscalização da 
regularidade das investigações em andamento nos diversos órgãos da 
Administração Penitenciária, mas, também, permitirão a construção de um eficiente 
banco de dados, os quais se prestarão, ainda, dentre tantas possibilidades, a 
informar procedimentos investigativos mais qualificados não apenas em face do 
crime organizado, mas especialmente em desfavor daqueles servidores que 
olvidando suas responsabilidades, pretendam desonrar a administração pública com 
práticas ilícitas e antiéticas. 

Investigação. A fase pré-processual. Primeiramente, devemos consignar 
que a apuração ou investigação de um fato, depende de critérios lógico-objetivos 
cuja condição para concretização de resultados requeira o necessário empenho na 
coleta de elementos necessários à instrução acerca das circunstâncias em que se 
dera o evento e que, reunidos, permitirão a construção de informações seguras a 
respeito dos fatos. 
 Verifica-se a pertinência de tais critérios considerando o grau de 
especialização e sofisticação, conforme adotado pelo criminoso contemporâneo, e, 
se de um lado poderemos dizer que o crime, no estágio atual em que se encontra, 
não mais corresponde à visão clássica que lhe era atribuído, o padrão de 
investigação adotado, especialmente no interior das unidades penais e nos órgãos 
de fiscalização hierárquica, há que se adequar às modernas exigências e critérios de 
eficiência necessários aos fins a que se destina, ou no dizer de Rocha (2003, p. 22): 
 

“O aperfeiçoamento dos conhecimentos, todavia, nos processos de combate ao 
crime, é sempre uma necessidade imperiosa, em face do aumento da criminalidade, 
dos crimes violentos, da corrupção associada ao tráfico de drogas, dos crimes 
chamados „colarinho branco‟, da sonegação e da fraude fiscal e do surgimento de 
novas formas do crime organizado”. 

 
Dessa forma, a qualificação dos procedimentos investigatórios no âmbito da 

Administração Penitenciária, não poderá se dar somente na perspectiva de 
ocorrência de meras falhas funcionais, devendo ater-se, especialmente, ao 
cogitarmos, a título de hipótese, as circunstâncias que podem levar um servidor 
penitenciário a colaborar com o crime no interior de um estabelecimento penal, o que 
impõe maior responsabilidade e comprometimento por parte do Administrador 
Público. 
 Por outro lado, a construção da moderna organização criminosa, ao menos no 
Estado de São Paulo, parte do interior dos estabelecimentos penais, onde encontra 
as condições ideias não apenas ao recrutamento de seus membros colaboradores, 
mas, especialmente, à consolidação de uma organização eficiente e planejada, 
orientando diversas ações criminosas à partir de tais “escritórios” ou “laboratórios” do 
crime. 
 Disso decorre a necessidade premente em se construir um planejamento 
operaconal eficaz na identificação de tais organizações, membros e padrões de 
comportamento e atuação. A sociedade espera que o criminoso, ao ser recolhido 
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num estabelecimento penal, tenha suspensa suas atividades delituosas, e nunca 
potencializadas, como se observa na atualidade e, diante da dificuldade do órgão de 
polícia judiciária em compreende a dinâmica no interior do cárcere, a Administração 
Penitenciára é chamada a assumir seu verdadeiro papel, em cumprimento às 
responsabilidades que lhe são inerentes. 
 Nessa perspectiva e considerando que também o indivíduo preso está sujeito 
à disciplina interna de um estabelecimento penal, ambos, funcionários e presos, 
haverão de igualmente serem objetos de uma possível investigação administrativa, 
tanto em razão de uma perturbação da disciplina interna, quanto da prática de crime, 
nos termos do estatuto penal. 
 Para tanto, há que se aplicar ao caso concreto a necessária técnica, quer em 
relação ao preso investigado, quer em relação ao servidor público em suas 
transgressões disciplinares, observadas as respectivas legislações, ao passo que 
tais procedimentos haverão de pautar-se pelas condições particularíssimas do objeto 
que as motiva, lembrando para tanto a lição de Rocha (2003, p. 21)53: ao afirmar que 
“a investigação é constituída por um conjunto de regras positivas e práticas a serem 
empregadas no caso concrreto”. 
 Não obstante, possíveis descuidos numa apuração mal conduzida, sem a 
adequada e zelosa produção de provas e nem, tampouco, uma precisa aferição dos 
fatos, evidentemente, concorre por acarretar dúvidas quanto à probidade do órgão 
administrativo, ferindo-lhe a imagem, especialmente quando o ato motivador da 
apuração é uma possível denúncia contra seu corpo funcional ou equipe diretiva, o 
que, conseqüentemente, torna o simples ato de acusar suficiente para denegrir a 
imagem do Estado, pois que não contestada de forma técnica e eficaz. 

O objeto da investigação. Deve-se verificar que a investigação busca a 
perfeita reconstrução dos fatos, demonstrando sua ilicitude e materialidade, bem 
como a autoria e correspondente incidência tipificadora da conduta, podendo 
estabelecer, ainda, parâmetros adequados de prevenção, ou como nas palavras de 
Rocha (2003, p. 24)54: 
 

“A investigação policial, pois, em sentido estrito, é a atividade da polícia que tem 

como objetivo a previsão e, consequentemente, a prevenção do crime, a apuração da 
infração penal, a identificação, localização e prisão do criminoso, a busca e 

apreensão...”. 
 
 Antes, porém, esclarece que: 
 

“Com o objetivo de descobrir a verdade, até onde ela possa ser revelada, em todas 
as indagações que se possa fazer depois do evento que se está levantando, a 
investigação possibilita a obtenção de elementos que darão uma exata visão de 
conjunto dos fatos, nas suas circunstâncias objetivas e subjetivas”.

55
 

 
 A investigação penitenciária pauta-se por critérios análogos focados no 
ambiente prisional, em que se verifica presente as condições próprias do 
encarceramento, em face do preso, aliado às condições, características e rotinas de 
trabalho , em face do servidor público. 
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A análise do local. Em técnica policial, não se pode desprezar a necessidade 
de isolamento do local em que o fato delituoso veio a ocorrer, impedindo qualquer 
adulteração que possa desvirtuar os possíveis vestígios ali presentes, pois como 
muito bem observa Capez (2011, p. 385):  
 

 “a prova não é eterna: se for pessoal (CPP, art. 240, § 2º), a pessoa pode falecer 
tornar-se desconhecido seu paradeiro; se for real, o tempo poderá alterá-la ou 
destruí-la”. 

 
 As equipes de apuração do sistema prisional, portanto, devem buscar 
identificar e recolher o mais rápido possível os elementos informativos iniciais 
necessários aos procedimentos investigativos, especialmente em face das 
dinâmicas e demandas próprias das unidades penais, pois que a partir de tal 
providência, será possível formular as primeiras hipóteses de trabalho, as quais, pela 
continuidade dos procedimentos de elucidação (investigação de segmento), poderão 
ser descartadas em prol da que melhor se adequar aos elementos de convicção que 
se forem constituindo, ou como muito bem sintetizou Doyle (2002)56, pela boca de 
sua personagem mais ilustre, Sherlock Holmes: 
 

“É que nós formulamos teorias provisórias e esperamos até que o tempo ou um 
conhecimento mais pleno do assunto as desmintam”.  

 
O estabelecimento penal (estrutura e infraestrutura). A rapidez com que 

os vestígios devam ser colhidos no ambiente prisional se justifica, ainda mais, em 
face das demandas e dificuldades inerentes ao serviço penitenciário, a exemplo de 
uma possível tentativa de fuga ocorrida no interior de uma cela, seja por rompimento 
de grade, ou por escavação de túnel, pois que tal local deverá ficar interditado o 
tempo suficiente para a realização de perícia e reparação dos danos, sendo 
prontamento disponibilizada para uso em face das dificuldades advindas da 
superlotação. 
 O mesmo se dando quando da apreensão de objeto ou substâncias de 
caráter ilícito, quando da ocorrência de vistorias, momento em que a sua recolha, 
bem como as circunstância em que fora encontrado, o local em que permaneceu 
ocultado, deve ser corretamente documentado para fins de produção de prova, não 
somente em relação ao preso, frente ao procedimento disciplinar, mas como 
elemento informativo para uma investigação envolvendo as circunstâncias em que 
tais ilícitos frustraram os procedimentos de segurança local. 
 

O conhecimento inerente à rotina de trabalho. 
 

A interferência da gestão deficiente. 
 

Elementos Informativos / Prova inicial. A Resolução SAP nº 138/2011. 
 

A colheita de material. 
 

O elemento informativo defensivo. 
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O Relatório do Apurador. Muito embora o relatório da Autoridade Apuradora 
apresente caráter meramente opinativo, destinado a fornecer elementos de 
probabilidade e convicção para que a Aut’oridade Administrativa local se manifeste, 
nos termos do parágrafo 3º, do artigo 265, da lei estatutária, não se pode ignorar o 
grau de responsabilidade das informações ali contidas, considerando, para tanto 
que, a deficiência de análise em relação aos elementos informativos de prova da 
apuração preliminar, ou possível má-fé, poderão induzir a erro as decisões 
administrativas posteriores. 
 O Apurador, portanto, tem a responsabilidade em apresentar uma análise 
sucinta dos elementosde informativos de prova carreados, vistos em seu conjunto, 
ponderando sobre as possíveis responsabilidades funcionais, de forma a informar 
corretamente a Autoridade Instauradora, sobre os resultados da investigação. 

Não deverá, portanto, olvidar as responsabilidades que lhe movem à 
demonstração de autoria e materialidade, pois que ainda está destinado a ir além, 
buscando elementos de convicção demonstrativos não apenas em face da conduta 
funcional pfopriamente dita, mas das circunstâncias adversas que permitiram ou 
facilitaram o ilícito administrativo. 
 Assim, ao elaborar seu relatório conclusivo e opinativo sobre os fatos, poderá 
apresentar propostas destinadas a corrigir possíveis irregularidades ou vícios 
inerentes aos padrões de segurança locais. 
 
 Individualização da conduta. 
 

Tipicidade relativa do ilícito administrativo. Diferentemente da rígida e 
estrita tipicidade da norma penal (tipicidade na condição de postulado da reserva 
legal), alguns doutrinadores tendem a considerar a validade e a importância da 
relativa tipicidade do ilícito administrativo, o que se faz acompanhar por inúmeras 
normas estatutárias do funcionalismo publico. Confirmando tal validade, Costa 
(2009)57 esclarece que: “o direito disciplinar, exigindo dinâmica própria na aplicação 
de suas normas, estende ao detentor do poder hierárquico certa parcela de 
potestade discricionária, o que impede, em grande parte, que os seus jurídicos 
motivos de punir estejam, com a mesma precisão do direito penal, previstos na 
hipótese legal”. 
 Como exemplo teríamos, no estatuto paulista58, o tipo contido no inciso XIV, 
do artigo 241, que prescreve: “proceder na vida pública e privada de forma a 
dignificar a função pública”. 
 No entanto, poderíamos nos pergurar em que constituiria tal procedimento, de 
que forma se manifestaria na vida pública ou de que forma poderia ser exemplificado 
na vida privada. Assim como poderíamos cogitar sobre o que seria a dignificação de 
tais procederes, bem como poderíamos avaliar quais os limites fronteiriços da 
“cooperação” ou do “espírito de solidariedade”, previstos no inciso XII, do aludido 
artigo de lei. 
 As possibilidades seríam tantas que tal amplitude impede-nos, inclusive de 
ofertar, de pronto, uma imagem exemplificativa dos tipos administrativos acima 
citados, o que de fato permite ao Administrador público uma ampla (e não limitada) 
parcela de potestade discricionária. 
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 Ora. Ao relatar a importância do conceito de tipicidade no direito penal, Capez 
(2011)59 assim semanifesta: 
“De fato, não cabe à lei penal proibir genericamente os delitos, senão descrevê-los 
de forma detalhada, delimitando, em termos precisos, o que o ordenamento entende 
por fato criminoso”. 
 O ilustre e moderno doutrinador esplica, tomando por empréstimo, a lição de 
Cernicchiaro (1991)60:  
 

“impõe-se descrição específica, individualizadora do comportamento delituoso. Em 
outras palavras, a garantia há de ser real, efetiva. Um lei genérica, amplamente 
genérica, seria suficiente para, respeitando o princípio da legalidade, definir-se como 
delito qualquer prejuízo aopatrimônio ou a outro bem jurídico. Não estaria, porém, 
resguardado, efetivamente, o direito de liberdade. Qualquer conduta que conduzisse 
àquele resultado estaria incluída no rol das infrações penais. Inviável, por exemplo, o 
tipo que descrevesse: „ofender a honra de alguém‟ – Pena de „tanto a tanto‟ O tipo 
exerce função de garantia. A tipicidade (relação entre o tipo e a conduta) resulta do 
princípio da reserva legal. Logicamente, o tipo há de ser preciso para que a ação seja 
bem identificada”. 

 
 Ora, determinadas penas disciplinares tendem a ser mais lesivas do que 
algumas sanções penais, ao mesmo tempo em que, no direito administrativo não há 
qualquer previsão para alguns remédios quais a suspensão condicional do processo 
(art. 89 da Lei 9099/95) ou da pena (Cap IV,, do Título V, da Parte Geral do Código 
Penal). 
 
 Investigações paralelas (I.P. / PAP): dificuldades. 
 
 A fase prossessual / Julgamento. 
 
 Instauração / Citação. 
 
 A prova, o Contraditório e a Ampla defesa. 
 
 Defesa Técnica. 
 
 Sobre a razoável duração do processo. 
 
 Punição. 
 
Resultados preliminares 
 
 Pretende-se, desde já, estabelecer os critérios investigativos próprios da 
Administração Pública utilizados pela Secretaria de Administração Penitenciária em 
face dos problemas e infrações disciplinares praticadas nas dependências dos 
estabelecimentos penais, em face dos elementos normativos disciplinadores, 
princípios e garantias constitucionais, para, em seguida, avaliar a possibilidade de 
aprimoramento do método de investigação e recolhimento de elementos informativos 
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de prova inicial, em razão das transgressões disciplinares, buscando ainda, avaliar a 
possibilidade de que as apurações administrativas possam contribuir com a Polícia 
Judiciária da elucidação de possíveis crimes praticados por funcionários públicos 
contra a Administração Publica, nos termos do Código Penal. 
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