
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

 

ATO DO SECRETARIO 

 

RESOLUÇAO SEAP Nº 742                                  DE 14 DEZEMBRO DE 2018 

 

ACRESCENTA ARTIGO NA 

RESOLUÇÃO Nº 677, DE 19 DE 

OUTUBRO DE 2017 PARA PERMITIR 

MAIOR OPERACIONALIDADE DA 

CORREGEDORIA DA SEAP NO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, 

QUANDO DA REALIZAÇÃO DE 

INSPEÇÕES NAS UNIDADES 

PRISIONAIS  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 

uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que constam 

nos autos do presente expediente, Processo Administrativo E-

21/001/100048/2018, 

 

 CONSIDERANDO: 

- que a Resolução SEAP nº 677, de 19 de outubro de 2017 trata da utilização 

de instrumentos de registro audiovisual e fotográfico pelos órgãos de execução 

penal nas fiscalizações, inspeções e visitas nos estabelecimentos prisionais, 

hospitalares e administrativos da SEAP 

- que  na aludida Resolução é previsto no artigo 6º, que os casos omissos 

serão resolvidos pelo Titular da Pasta 

-e que, finalmente, os princípios da moralidade, eficiência e transparência, 

exigem mormente nos tempos modernos com as notícias de diversos 

envolvimentos de crimes de corrupção e atos de improbidade por parte de 

servidores públicos, sinalizando pela existência de uma Corregedoria forte e 

eficaz, que para tanto deve possuir meios instrumentais de prova para 

caracterização do ilícito penal e/ou administrativo que se pretende provar 

RESOLVE: 

Art. 1º Acrescenta o item IX no § 1º do artigo 1º, com a seguinte redação: 



“§ 1º São órgãos da execução penal: 

(...) 

IX – A corregedoria da SEAP, que não obstante pertencer ao quadro interno, 

pela sua função relevante de fiscalização, fica autorizada a registrar com a 

utilização de instrumentos de registro audiovisual e fotográfico nas Unidades 

Prisionais, Hospitalares e Administrativas da SEAP, quando estiverem 

realizando supervisão e/ou correição extraordinária, devendo anotar em livro 

próprio tais condições e a imprescindibilidade do registro fotográfico de 

determinada prova a ser colhida. 

 

 Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2018. 

 

DAVID ANTHONY GONÇALVES ALVES 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 

 


