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Ofício Circular nº 46/2021 - PC
 

Goiânia, 14 de junho de 2021.
 
 

A Sua Excelência o (a) Senhor(a)
Delegado(a) de Polícia
Delegacias Regionais, Delegacias Especializadas, Supervisão e GT3
 
Assunto: Transporte externo de presos - Obrigatoriedade da DGAP.
 

Senhores (as) Delegados (as),
Considerando o Parecer Jurídico CONSER - 17214 nº 02/2021 da

Procuradoria Setorial/ SSP (000021273814),  que define a atribuição legal da
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP, quanto às atividades inerentes
à questão prisional, incluindo-se à remoção/recambiamento/movimentação externa,
vigilância e guarda de presos, exarado no processo SEI de nº 2020000020681030;

Considerando os diversos relatos dos Delegados Regionais de Polícia,
informando o descumprimento do referido Parecer Jurídico CONSER - 17214 nº
02/2021, por parte da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária/DGAP, no que
tange ao transporte de presos no Estado de Goiás;

Considerando que rotineiramente à Diretoria-Geral de Administração
Penitenciária/DGAP, informa o fechamento de alguma unidade prisional, por ato
unilateral desta, dificultando ainda mais a logística referente ao encarceramento de
presos, tanto femininos como masculinos e impossibilitando qualquer cooperação
por parte da Polícia Civil no sentido do encarceramento dos presos;

Considerando a vedação legal, estatuída pelo art. 4º da Lei
estadual n° 14.132, de 24 de abril de 2002, que estabelece que a função
de guarda, vigilância ou transporte de presos não pode ser realizada pela Policial Civil,
conforme dispõe: 

"Art. 4º. O agente responsável pelo exercício da polícia judiciária de
caráter técnico-científico e de investigação de infração penal não poderá
desenvolver atividade concernente à guarda e à vigilância de preso." (grifei).
 
Considerando as atribuições da Diretoria-Geral de Administração

Penitenciária/DGAP, trazidas pela Lei nº 19.962/2018, introduzindo alterações na
estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública:

"Art. 7º À Diretoria-Geral de Administração Penitenciária compete:
(...)
IX – desenvolver e implantar ações de segurança física e orgânica das
unidades prisionais, bem como de escolta e recambiamento de



unidades prisionais, bem como de escolta e recambiamento de
reeducandos, fiscalizando e apurando os atos ilícitos administrativos
praticados por servidores integrantes da administração penitenciária;
XIX – promover a sua integração com os sistemas e órgãos de segurança
pública, visando à cooperação, eficiência e eficácia na gestão prisional;
Art. 8º São atribuições do Diretor-Geral de Administração Penitenciária:
(...)
XXVI – gerir a classificação, implantação, movimentação dos reeducandos,
bem como realizar investiduras das vagas no âmbito prisional, na forma da
lei"; (grifos)
(...)
 
Considerando ainda, o Decreto nº 9.517/2019, que aprovou o

Regulamento da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP, delimitando
sua competência:

"Art. 2º Compete à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária-DGAP:
(...)
IX - desenvolver e implantar ações de segurança física e orgânica das Unidades
Prisionais, bem como de escolta e recambiamento de reeducandos, fiscalizando
e apurando os atos ilícitos administrativos praticados por servidores integrantes da
administração penitenciária;
(...)
XXI - desenvolver e implantar ações de segurança física e orgânica das Unidades
Prisionais, bem como de escolta e recambiamento de reeducandos;
(...)
Art. 34. Compete a Gerência de Segurança e Monitoramento:
(...)
XIX - garantir a realização das escoltas inerentes às atividades da DGAP;
(...)
Art. 47. Constituem atribuições básicas dos servidores da Diretoria-Geral de
Administração Penitenciária:
(...)
XVII - exercer atividades de escolta, custódia e condução de presos à
presença de autoridades;
(...)
XX - executar operações de escolta e custódia de presos em movimentações
externas e transferências entre Unidades Prisionais de Goiás ou para outros
Estados quando devidamente autorizados;
(...)
Art. 50. O presente Regulamento é o documento oficial para o registro das
competências das unidades da estrutura organizacional da DGAP, sendo que
a emissão de portarias, atos normativos ou outros documentos com a mesma ou
semelhante finalidade são nulos de pleno direito.  grifos.
 
Considerando o acolhimento do referido Parecer Jurídico CONSER -

17214 nº 02/2021 da Procuradoria Setorial/ SSP, pelo Exmo. Sr. Secretário de
Segurança Pública, conforme despacho de nº 082/2021, evento n°(000021273897), 
que determinou  a ciência órgãos interessados, para adequação das "forças" quanto
aos procedimentos adotados:

"(...)
Instada a Consultoria Jurídica em Matéria de Servidor Público da Procuradoria
Setorial/SSP, em suas protestações entende assistir razão à Polícia Civil e à Polícia
Militar, inferindo que cabe à Diretoria- Geral da Administração Penitenciária, por
interpretação dos artigos acima, em especial quanto ao conteúdo dos incisos IX e XXI do
artigo 2º, a atuação quanto às atividades inerentes à questão prisional, incluindo-se a
remoção/ recambiamento /movimentação externa de presos, conforme inciso XIX do art.



remoção/ recambiamento /movimentação externa de presos, conforme inciso XIX do art.
34 e incisos XVIII e XX do art. 47, todos do Decreto Regulamentador n. 9.517/2019,
observando que a adoção de medidas encontram amparo legal para que ocorra o
exercício regular dentro da competência de cada Órgão integrantes desta Pasta.
Isto posto, retorne os autos ao Comando -Geral da Polícia Militar, Gabinete do Delegado
-Geral da Polícia Civil, e a Diretoria -Geral da Administração Penitenciária, para
conhecimento do Parecer Jurídico n° 2/2021 (000017613862) e providencias junto às
forças quanto a  adequação dos procedimentos adotados.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública, em Goiânia, 13 de janeiro de 2021.
RODNEY ROCHA MIRANDA
Secretário" ( nosso grifo)
 
Desta feita, DETERMINAMOS o fiel e integral cumprimento do

Parecer Jurídico CONSER - 17214 nº 02/2021 da Procuradoria Setorial/ SSP
(000021273814), pela nossa instituição, haja vista que a Polícia Civil, NÃO possui
atribuição para a remoção/recambiamento/movimentação externa, vigilância e guarda
de presos, por expressa vedação legal e sobretudo, por ser prática ilegal de
usurpação de função pública,  tendo em vista se tratar de competência da Diretoria-
Geral de Administração Penitenciária/DGAP.

DETERMINAMOS ainda, caso a(s) autoridade(s) policial(is)
encontre(m) alguma dificuldade local, para o respectivo cumprimento do Parecer
citado, que esta seja informada de forma IMEDIATA e OFICIAL a esta
Superintendência, por meio de seu(ua) superior hierárquico(a), as intercorrências
verificadas, afim de que sejam tomadas as medidas necessárias.

Atenciosamente,
 

ANA CLÁUDIA RODRIGUES STOFFEL
Delegada de Polícia

Divisão de Assessoria-Setorial da Superintendência de Polícia Judiciária

Documento assinado eletronicamente por ANA CLAUDIA RODRIGUES STOFFEL,
Delegado (a) de Polícia, em 14/06/2021, às 14:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000021272383 e o código CRC 31FEB214.
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