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MINUTA DE DECRETO 
 

Ementa: Dispõe sobre as faltas 
disciplinares de natureza leve e 
média e sobre o processo 
administrativo disciplinar na 
Execução Penal, no âmbito das 
unidades penais do Estado do 
Paraná. 

 
 O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ... 
 
 

TÍTULO ÚNICO 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
Capítulo I  

Dos Princípios que regem o Processo Administrativo 
Disciplinar 

 
Art. 1º. O processo administrativo disciplinar na Execução 

Penal obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
eficiência, observando-se o disposto nos artigos 44 usque 60 da Lei 
Federal nº 7.210/84; no artigo 2º da Lei Federal nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999 e deste Decreto, visando precipuamente o caráter 
de orientação e de educação. 
 

Parágrafo único. Por interesse público na Execução Penal 
deve ser compreendida a garantia da execução da pena e da 
medida de segurança, nos termos do artigo 3º da Lei 7.210/84 e a 
manutenção da ordem interna, sem prejuízo do respeito aos direitos 
fundamentais. 
 

Capítulo II 
Do Regime Disciplinar 

 
Art. 2º. O regime disciplinar tem a função precípua de orientar 

os sentenciados, os presos e os pacientes judiciários provisórios para 
a manutenção de um ambiente cordial, respeitoso e que permita uma 
harmônica convivência, viabilizando os objetivos deste Decreto. 
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Art. 3º. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa 
e anterior previsão legal ou regulamentar. 
 

Art. 4º. É vedado o confinamento, bem como a adoção de 
qualquer medida que contrarie o objetivo da promoção da saúde 
física e mental, de ressocialização e da capacidade produtiva, ou que 
atente à dignidade pessoal do preso ou do paciente judiciário, 
sentenciado ou provisório. 
 

Art. 5º. Nenhuma sanção disciplinar será imposta na existência 
de dúvida ou mera suspeita. 
 

Art. 6º. São proibidas, como sanções disciplinares, os castigos 
corporais ou psicológicos, a clausura em cela escura, sanções 
coletivas, bem como toda e qualquer punição cruel, desumana, 
degradante e qualquer forma de tortura. 
 

Parágrafo único. O preso que concorrer para a prática de 
falta disciplinar incidirá nas sanções a ela cominadas. 
 

Art. 7º. A falta que importar em responsabilidade penal será 
comunicada a autoridade competente, sem prejuízo da sanção 
disciplinar cabível. 
 

Seção I 
Dos Meios de Coerção 

 
Art. 8º. É vedada a utilização dos meios de coerção como 

sanções autônomas, ficando aqueles reservados exclusivamente às 
finalidades instrumentais a que se referem. 
 

Art. 9º. A utilização de algemas e outros meios de contenção 
no interior do estabelecimento penal são excepcionais e permitidos 
apenas: 
 

I – Em caso de resistência; 
 

II – Em caso de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade dos servidores, de outros presos ou terceiros presentes 
no local; 
 

III – Por razão de saúde, sendo exigida recomendação médica. 
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Art. 10. É proibido o transporte do preso ou do paciente 

judiciário em condições ou situações que lhe imponham sofrimento 
físico ou mental. 
 

Parágrafo único. No deslocamento de mulher, a escolta será 
integrada por no mínimo uma policial ou servidora pública. 
 

Capítulo II  
Das Faltas e das Sanções Disciplinares 

 
Seção I 

Das Faltas Disciplinares 
 

Art. 11. São consideradas faltas leves: 
 

I – Emprego de linguagem desrespeitosa; 
 

II – Descuidar da higiene e conservação do patrimônio do 
estabelecimento; 
 

III – Dissimular ou alegar doença ou estado de precariedade 
física para eximir-se de obrigações; 
 

IV – Comprar ou vender objetos, sem autorização, a outros 
presos, pacientes judiciários ou servidor; 
 

V – Produzir ruídos que perturbem o descanso e as atividades 
no estabelecimento penal; 
 

VI – Responder por outrem a chamada ou revista, ou deixar de 
responder às chamadas regulamentares; 
 

VII – Transitar pelo estabelecimento penal, manter-se em locais 
não permitidos ou ausentar-se, sem permissão, dos locais de 
presença obrigatória; 
 

VIII – Desobedecer aos horários regulamentares; 
 

IX – Lavar ou secar roupas em locais não permitidos; 
 

X – Fazer refeições em locais e horários não permitidos; 
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XI – Utilizar-se de local impróprio para satisfação das 
necessidades fisiológicas; 

 
XII – Descuidar da higiene pessoal; 

 
XIII – Abandonar, sem permissão, o trabalho; 

 
XIV – Descumprir as normas para visita social ou íntima. 

 
Art. 12. São consideradas faltas médias: 

 
I – Dificultar averiguação, ocultando fato ou coisa relacionada 

com a falta de outrem; 
 

II – Manter, na cela, objeto e materiais não permitidos; 
 

III – Praticar ato obsceno ou gesto indecoroso; 
 

IV – Causar dano material ao estabelecimento penal ou em 
coisa alheia; 
 

V – Praticar jogo previamente não permitido;  
 

VI – Utilizar-se de outrem para transportar correspondência ou 
objeto, sem o conhecimento da administração; 
 

VII – Colocar terceiro à sua submissão ou à de grupo, em 
proveito próprio ou alheio; 
 

VIII – Confeccionar, portar ou utilizar chave ou instrumento de 
segurança do estabelecimento penal, salvo quando autorizado; 
 

IX – Utilizar material, ferramenta ou utensílio do 
estabelecimento penal em proveito próprio ou alheio, sem 
autorização e de forma a atentar contra a ordem interna; 
 

X – Desviar material de trabalho, de estudo, de recreação e 
outros, para local indevido; 
 

XI – Maltratar animais; 
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XII – Alterar ou fazer uso indevido de documentos ou cartões de 
identificação fornecidos pela administração para transitar no interior 
do estabelecimento penal; 
 

XIII – Portar, ter em sua guarda ou fazer uso de bebida com 
teor alcoólico, ou apresentar-se embriagado; 
 

Art. 13. Consideram-se faltas graves aquelas previstas 
taxativamente pela legislação federal, quando não constituírem faltas 
leves ou médias, nos termos nela sancionado. 
 

Seção II 
Das Sanções Disciplinares 

 
Art. 14. Constituem sanções disciplinares: 

 
I – Para as Faltas Leves: 

 
a) advertência verbal; 

 
b) suspensão de visita por até dez (10) dias; 

 
c) suspensão de favores e regalias, por até dez (10) dias; 

 
d) isolamento na própria cela ou em local adequado, quando 

necessário,de cinco (5) até dez (10) dias. 
 

II – Para as Faltas Médias: 
 

a) suspensão de visitas de dez (10) a vinte (20) dias; 
 

b) suspensão de favores e regalias, de dez (10) a vinte (20) 
dias; 
 

c) isolamento na própria cela ou em local adequado, quando 
necessário, por dez (10) a vinte (20) dias. 
 

§ 1º. A aplicação das sanções de advertência e suspensão será 
de competência do Diretor do estabelecimento penal, ouvido em tais 
casos o Conselho Disciplinar e observado o procedimento descrito 
neste Decreto. 
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§ 2º. A aplicação da sanção de isolamento será de competência 
do Conselho Disciplinar do estabelecimento onde ocorreu a falta, ou 
onde estiver o preso se recapturado ou transferido, observado o 
procedimento descrito neste Decreto. 
 

§ 3º. A decisão sobre a inclusão no Regime Disciplinar 
Diferenciado referido pela legislação federal será de competência do 
Juízo da Execução Penal e dependerá de requerimento 
circunstanciado elaborado pelo Diretor da unidade penal, 
observando-se o procedimento legal em vigor. 

 
CAPÍTULO III 

Das Recompensas (favores e regalias) 
 

Art. 15 Em cada estabelecimento penal será instituído um 
sistema de recompensas, conforme os diferentes grupos de presos 
ou de internados e os métodos de tratamento, a fim de motivar a 
boa conduta desenvolver o sentido de responsabilidade e promover 
o interesse e a cooperação, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 
7.210/84 Lei de Execução Penal Federal. 

 Art. 16 Independente dos direitos assegurados em Lei serão 
concedidos favores aos presos e internados, gradativamente, de 
acordo com a administração do estabelecimento, que constituem: 

I - uso de rádio e/ou televisão na cela ou alojamento; 

II visitas extraordinárias a serem definidas pela administração; 

III - visita íntima extraordinária, nas condições estabelecidas 
pela administração; 

IV - frequencia à prática de atividades desportivas; a sessões 
cinematográficas, de televisão ou outros espetáculos promovidos no 
estabelecimento;  

V - recolhimento ao cubículo ou alojamento após o horário 
estabelecido pela administração;  

VI utilização da biblioteca ou cessão de livros para simples 
recreação; 
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VII outros favores a serem definidos em regimento da unidade 
penal 

Capítulo IV 
Do Procedimento Administrativo Disciplinar 

 
Art. 17. Nenhum preso ou paciente judiciário, sentenciado ou 

provisório, será sancionado sem que seja informado da infração 
disciplinar que lhe está sendo atribuída e sem que lhe seja 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
 

Art. 18. Cometida a infração disciplinar, o preso ou paciente 
judiciário, sentenciado ou provisório, será conduzido à Segurança 
Penitenciária do estabelecimento penal para registro da ocorrência, 
momento em que será cientificado da falta imputada, bem como de 
quem procedeu à acusação. 
 

§ 1º. Em casos excepcionais, a Direção do estabelecimento 
penal poderá, constatando a existência de fundamento idôneo na 
motivação determinar, por escrito e de forma justificada, o isolamento 
provisório. Sob pena de configurar abuso de autoridade a decisão 
deverá apontar os indícios de autoria e sua real necessidade de 
aplicação, bem como o respectivo prazo de duração, que não 
poderá ser mais rigoroso que a pena final prevista para a falta, 
observado o princípio da proporcionalidade e necessidade da 
medida, desde que previsto o isolamento como sanção. 
 

2º.  O isolamento provisório será computado na execução da 
sanção disciplinar, obedecendo-se o sistema da detração. 
 

Art. 19. O Conselho Disciplinar, existente em cada 
estabelecimento penal, será composto pelo Diretor, que o presidirá, 
por um Secretário, que atuará como Relator, e por 03 (três) 
servidores técnicos, além de um servidor da Divisão de Ocupação e 
Qualificação. 
 

§ 1º. Os técnicos referidos no “caput”, necessariamente, devem 
ter formação em psicologia, serviço social, e pedagogia.  
 

§ 2º. As decisões serão tomadas por maioria de votos, tendo 
direito a voto de minerva o Diretor do estabelecimento. 
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§ 3º. No curso deste procedimento será ouvido, 
obrigatoriamente, um representante da Divisão de Segurança e 
Disciplina. 
 

§ 4º.  É obrigatória a presença e atuação efetiva de defensor, 
seja ele o Advogado constituído ou, na sua falta, o Defensor Público, 
sob pena de nulidade absoluta, o qual acompanhará todas as etapas 
de instrução e julgamento. 

 
§ 5º. Na ausência do Defensor devidamente intimado, a defesa 

poderá ser exercida de forma voluntária, nos termos do Decreto n 
10.712 de 09 de abril de 2.014. 
 

Art. 20. O Secretário do Conselho Disciplinar autuará a 
comunicação, efetuando a juntada dos dados gerais do acusado da 
falta e, em até cinco dias úteis, realizará as diligências necessárias 
para a elucidação do fato, cabendo-lhe: 
 

I – Requisitar o prontuário individual; 
 

II – Ouvir, tomando por termo, o acusado da falta, o ofendido, 
se houver, e as testemunhas; 
 

III – Concluída a instrução, intimar o defensor para que 
apresente as suas razões de defesa, no prazo de três dias, contados 
da data de sua intimação. 
 

Art. 21. O Conselho Disciplinar se reunirá, semanalmente, em 
sessão de instrução e julgamento, na qual serão apresentados o 
relatório circunstanciado do Secretário e os elementos de prova, 
podendo ser as razões de defesa oralmente sustentadas pelo 
defensor, abrindo-se em seguida a votação. 
 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Disciplinar, assim 
como as que couberem ao diretor do estabelecimento penal, 
obedecerão à obrigação constitucional de fundamentação, sob pena 
de nulidade. 
 

Art. 22. Após a decisão do Conselho Disciplinar, lavrar-se-á ata 
da reunião, assinada por todos os membros, cuja cópia será remetida 
ao Juízo da execução, em se tratando de falta disciplinar de natureza 
grave, com o devido registro no SPR. 
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Art. 23. Na fixação da sanção ter-se-á em conta a natureza da 
falta, o grau de adaptação à vida carcerária, o tempo de prisão e as 
consequências da sanção em relação às perspectivas da execução 
da pena. 
 

Art. 24. Em se tratando de falta leve ou média, a sanção 
imposta poderá ser suspensa por até trinta dias, a juízo do Conselho 
Disciplinar, para observação da conduta do faltoso e cumprimento de 
determinadas condições que, se satisfeitas, importará em seu 
cancelamento e extinção. 
 

Art. 25. A execução da sanção disciplinar será suspensa 
quando desaconselhada pelo serviço de saúde do estabelecimento 
penal. 
 

§ 1º. Cessada a causa que motivou a suspensão, a execução 
será iniciada ou terá seu regular prosseguimento. 
 

§ 2º. A equipe de saúde do estabelecimento penal deverá 
visitar, diariamente, os submetidos ao Sistema de Execução Penal 
que se encontrem em cumprimento de sanção disciplinar de 
isolamento, relatando, por escrito, à direção do estabelecimento 
penal, as alterações no estado de saúde física e mental que 
verificar em decorrência do isolamento, propondo as medidas que 
entender necessárias. 
 

§ 3º. Será prestada assistência psicológica e psiquiátrica ao 
sentenciado; ao preso provisório e ao preso incluído no Regime 
Disciplinar Diferenciado, devendo ser relatadas à direção do 
estabelecimento penal, por escrito, as alterações da saúde física e 
mental que eventualmente apresentar, sugerindo as medidas 
necessárias. 
 

Art. 26. O faltoso ou seu defensor poderá solicitar a 
reconsideração da decisão ao Presidente do Conselho Disciplinar, no 
prazo de 2 (dois) dias contados da intimação da decisão. 
 

Parágrafo único. Julgado procedente o pedido, serão 
canceladas as sanções, comunicando-se ao Juízo da execução. 
 

Art. 27. Não havendo reconsideração, o faltoso ou seu 
defensor poderá recorrer ao Conselho Penitenciário do Estado do 
Paraná, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua intimação, 
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sendo o recurso administrativo processado conforme Resolução a ser 
estabelecida pelo referido Conselho. 
 

Art. 28. Haverá reexame obrigatório, pelo Conselho 
Penitenciário do Estado do Paraná, no caso de falta grave em que 
não tenha sido unânime a decisão do Conselho Disciplinar. 
 

Art. 29. Poderá ser excepcionalmente requerida a revisão do 
processo disciplinar, a qualquer tempo, quando: 
 

I – A decisão se fundamentar em testemunho ou documento 
comprovadamente falso; 
 

II – A sanção tiver sido aplicada em desacordo com as normas 
deste Decreto, da Lei de Execução Penal Federal ou da Constituição 
da República. 
 

Art. 30. A decisão do Conselho Penitenciário do Estado do 
Paraná deverá ser comunicada ao Juízo de execução, o qual tomará 
as providências necessárias. 
 

Art. 31. A reabilitação das faltas disciplinares é de competência 
do Conselho Disciplinar do estabelecimento penal, desde que 
transcorridos trinta dias do término do cumprimento da sanção 
disciplinar. As faltas leves serão reabilitadas em trinta dias; as médias 
em noventa dias e as graves em cento e oitenta dias, com automática 
inserção no SPR. 
 

Capítulo IV 
Das Disposições Finais. 

 
 
Art. 32. Ocorrerá a prescrição da falta disciplinar, qualquer que 

seja sua natureza, se o procedimento não for concluído no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias a contar do fato, ou, quando for o caso, da 
recaptura, procedendo-se as anotações no SPR, com o consequente 
arquivamento do processo administrativo. 

 
Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 

Controle de Processos Administrativos Disciplinares, instituída nos 
termos da Resolução nº49/2014, da Secretaria de Estado da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos/SEJU, com proposta de Resolução a 
ser expedida pelo Órgão mencionado (SEJU). 
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Art. 34. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, 

aplicando-se, no que couber, aos processos em curso, ficando 
revogadas as disposições em contrário, especialmente o contido nos 
artigos 51 usque 83 do Decreto nº 1.276 de 31 de outubro de 1995 e 

o contido no Decreto nº 866 de 24 de março de 2011. 
 
Curitiba,... 


