
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
 

ATO DO SECRETÁRIO 
 

RESOLUÇÃO SEAP Nº 773 DE 26 DE JUNHO DE 2019 
 

ALTERA A RESOLUÇÃO SEAP Nº 738, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, QUE DISCIPLINA A 
ROTINA ADMINISTRATIVA, ALTERANDO O RITO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DISCIPLINAR, SOBRETUDO QUANDO 
NÃO HOUVER INDÍCIOS MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições 
legais, e regulamentares, tendo em vista o que consta no Processo nº E-21/006.100052/2018. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Alterar o art. 1º da Resolução SEAP nº 738, de 19 de novembro de 2018, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
 
Art. 1º - Disciplinar o rito de tramitação das Sindicâncias de Natureza Administrativa (sem envolvimento 
de servidor) como, também, daquelas de Natureza Disciplinar (com indícios de envolvimento de 
servidor). 
 
§ 1º - Os Procedimentos de Natureza Administrativa continuarão sendo instaurados pela autoridade 
administrativa competente que, remeterá os autos à Corregedoria para publicação da Portaria de 
instauração, as demais etapas prosseguirão na forma insculpida no Artigo 21, §§ 2º e 3º do Decreto nº 
7.526/1984. 
 
§ 2º - As ocorrências de Natureza Disciplinar (com indícios de envolvimento de servidor) deverão ser, 
imediatamente, comunicadas ao Corregedor da SEAP. 
 
§ 3º - As sindicâncias de natureza disciplinar continuarão a ser instaurada de ofício pelo Gestor da 
Unidade Prisional ou Administrativa onde ocorrera a irregularidade (autoridade administrativa 
competente), que remeterá os autos à Corregedoria para publicação, e conforme a pertinência temática, 
serão avocadas para instrução e processamento por membro do Órgão Correcional, com preservação 
de todas as etapas de tramitação vigentes. 
 
§ 4º - Aqueles instalados por ato de ofício emanado do Corregedor, utilizando-se do instituto da 
prevenção, também preservaram o rito de tramitação que vigoram. 
 
§ 5º - O processo será encaminhado para a Assessoria Jurídica somente na hipótese de dúvida 
estritamente jurídica formulada diretamente pelo Secretário ou Subsecretário, ou pela Chefia dos Órgãos 
superiores da estrutura organizacional da SEAP, após parecer prévio e conclusivo a respeito da 
controvérsia suscitada. 
 
Art. 2º – Revoga-se o Art. 3º da Resolução SEAP nº 738, de 19 novembro de 2018. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2019 
 

ALEXANDRE AZEVEDO DE JESUS  
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 
*Republicada por incorreção no original publicada no D.O. de  01.07.2019. 


