
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
 

ATO DO SECRETÁRIO 
 
 

RESOLUÇÃO SEAP N° 854                                       DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

 
 

DEFINE AS ATRIBUIÇÕES E ORGANIZAÇÃO DA 
DIVISÃO DE BUSCA E RECAPTURA DA SEAP/RJ, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
  
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de 
suas atribuições legais, especialmente as contidas no Decreto n.º 46.832 e Decreto do 
Interventor N.25/2018, e considerando o que consta do SEI-210088/000894/2020, 
 
  
 
CONSIDERANDO: 
 
- que a capacidade profissional é elemento que se encontra abarcado pelo princípio da 
eficiência, básico, para a Administração Pública, como o que dispõe o caput do art. 37 
da Constituição Federal; 
 
- a necessidade de permanente treinamento especializado para o Policial Penal, que 
integrar a Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), instituídos no Decreto nº 46.832 e 
Decreto do Interventor nº 25/2018; 
 
- que o RECAP é grupamentos operacional, preparado, respectivamente, para 
atividades urbanas e que vierem a serem deflagradas em unidades prisionais e no 
serviço de informação e coleta de dado, estes muitas das vezes de altíssima 
periculosidade e sigiloso; 
 
- que, para integrar o RECAP, o Policial Penal passa obrigatoriamente por processo de 
constante aprimoramento interno através de treinamento e estágios. 
 
  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1.º - A Divisão de Busca e Recaptura, criada pelo Decreto N.º 46.832 de 18 de 
novembro de 2019 possui a seguinte estrutura organizacional e administrativa: 
  
 
1-  Diretor de Busca e Recaptura; 
 
1.1-  Subdiretor de Busca e Recaptura; 
 
1.2- Chefe de Operações; 
 
1.3- Chefe do Setor Administrativo; 
 



1.4- Chefe do Setor Inteligência; 
 
1.5- Setor de Investigação e Operações Policiais Penais (RECAP/SIOPP); 
 
1.6- Setor de Administração (RECAP/SAD); 
 
1.7 - Setor de Inteligência Coleta de Dados (RECAP/SICOD); 
 
1.8 - Chefes de Plantão. 
  
 
§1.º - A Divisão de Busca e Recaptura possuiu sua atribuição constante do anexo 
único a esta Resolução. 
  
 
§2.º – A Divisão de Busca e Recaptura será integrada exclusivamente por Policiais 
Penais efetivos na carreira. 
  
 
Art. 2.º - A Divisão de Busca e Recaptura atuará a partir de ordem de serviço expedida 
pelo Subsecretário de Gestão Operacional. 
  
 
Inciso I - A Divisão de Busca e Recaptura estará sob autoridade e competência do 
Diretor Geral de Recapturas ou, em sua ausência, do Subdiretor de Recapturas, sob a 
seguinte estrutura: 
 
Setor de Investigação e Operações Policiais Penais (RECAP/SIOPP), de 
responsabilidade do Chefe de Operação; 
Setor de Administração (RECAP/SAD), de responsabilidade do Chefe Administrativo; 
Setor de Inteligência e Coleta de Dados (RECAP/SICOD), de responsabilidade do 
Chefe de Inteligência; 
Turmas de Plantão composta por (04) quatro Policiais Penais, com um Chefe de 
Plantão responsável; 
Art.3.º - A Divisão de Busca e Recaptura atuará exclusivamente em operações de 
busca e recaptura das pessoas evadidas do sistema penitenciário, estando autorizada 
a recorrer aos recursos necessários ao cumprimento da ordem de serviço a que se 
refere o art. 2º desta Resolução no interesse da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária. 
 
Art. 4 º - Em razão da natureza das atividades da Divisão de Busca e Recaptura, esta 
não receberá alimentação in natura, fazendo jus ao auxílio alimentação. 
 
 Art. 5 º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Subsecretário de Gestão 
Operacional. 
 
 Art. 6 º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  
 
Rio de janeiro 12 de fevereiro de 2021 
 
  
 



RAPHAEL MONTENEGRO 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 
 
 

ANEXO 
 
  
 

DIVISÃO DE RECAPTURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
 
ATRIBUIÇÕES 
 
1 - À Divisão de Busca e Recaptura da Secretaria de Administração Penitenciária do 
Estado do Rio de Janeiro, com atribuição em todo o território do Estado do Rio de 
Janeiro, compete: 
 
1.1 – Consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado –SEEU-CNJ, ferramenta 
que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. 
Realizando atividades de consulta, listando e mantendo atualizado um banco de dados 
dos evadidos e transgredidos do sistema penal, levantando dados indicativos da 
situação do sentenciado, com cunho de proceder sua busca e recaptura, nos casos 
em que o Juízo da Execução Penal ou outro Juízo Criminal ter expedido mandado de 
prisão ou dar efetivo cumprimento ao art. 684 do Código de Processo Penal; 
 
1.2 – Realizar levantamento detalhado com o apoio dos órgãos de Segurança Público 
e da Coordenação de Patronatos e Penas Alternativas, de informações 
complementares sobre o apenado evadido e transgredido, seus locais de convivência 
e residência /domicílio, para uma execução de gestão inteligente e eficiente de 
atuação; 
 
1.3 – Atuar em parceria com a Vara de Execuções Penais, o Ministério Públicoou 
outras autoridades da Segurança Pública, com objetivo de alinhar suas operações e 
condutas pautadas no melhor desempenho dos interesses do Estado e a da 
Coletividade; 
 
1.4 – Realizar operações policiais de Busca e Recaptura de apenados evadidos e 
transgredidos, por ordem de prioridade a ser definida pela Superintendência de 
Segurança através de ato administrativo compatível. Procedendo a diligências 
necessárias a fim de colher dados e informações com objetivo de alimentar 
investigações ou elaboração de planejamento para a operação de busca e recaptura; 
 
1.5 – O intercâmbio informativo e o entrosamento com os organismos policiais das 
demais Unidades Federativas. Apresentar o capturado diretamente a DC-Polinter ou 
outra Delegacia mais próxima, para os procedimentos de praxe e posterior 
encaminhamento ao Sistema Penitenciário; 
 
1.6 - O arquivamento e a gerência de dados sobre, falecimento, prisão, fuga, evasão, 
transgressão, recaptura, captura, expedição de mandados de prisão, alvarás de 
solturas, prisões domiciliares sem monitoramento, prisões domiciliares com 
monitoramento, por meio de dossiês, bem como suas alterações, e a difusão desses 
dados mediante requisição legal; 
 



1.7 - A participação nas ações e operações policiais determinadas pela 
Superintendência de Segurança. Inclusive com auxílio do Grupamento de Intervenção 
Tática da SEAP/RJ, Grupamento de Cães da SEAP/RJ e Serviço de Operações 
Especiais, bem como outros órgãos externos da Segurança Pública, quando o caso 
exigir maior complexidade; 
 
1.8 – Promover operações dentro e fora do sistema prisional de caráter preventivo, a 
fim de coibir tentativas de fugas. Realizando levantamento de dados das investigações 
no que concerne a fugas, evasão ou tentativa de fuga no âmbito da SEAP/RJ, a fim de 
apurar, juntamente com os órgãos correcionais internos, se houve facilitação de 
Policiais Penaisem cometimento de irregularidades e atos criminosos; 
 
1.9 – Colaborar com os demais órgãos de Segurança Pública descritos nos art.142 e 
art. 144 da CF/88, em operações e/ou investigações de interesses concorrentes, caso 
sejam solicitados ou que envolvam atividades Policiais; 
 
  
 
2 - Ao Diretor de Busca e Recaptura e o Subdiretor de Busca e Recaptura – Direção 
de Busca e Recaptura (RECAP) compete: 
 
2.1 – Realizar a gestão dos Núcleos da Divisão de Busca e Recaptura promovendo à 
execução das atividades de competência desta Divisão, com controle e a avaliação de 
resultados no âmbito administrativo, e de Serviço de Investigação e Operações 
Policiais Penais; 
 
2.2 – Distribuir os mandados de prisões quando recebidos por esta divisão para que 
seja realizada pelo Serviço de Investigação e Operações policiais Penais a coleta de 
dado prestando informações ao Superintende de Segurança através de relatório 
mensal acerca da atuação da divisão de Busca e Recaptura; 
 
2.3- Instauração de sindicância, a presidindo até o termo final quanto aos Policiais 
Penais lotados na Divisão de Busca e Recaptura. 
 
2.4 - Supervisionar as ações Administrativas desta divisão, realizar as comunicações a 
Vara de Execuções e/ou Juízo criminal quando do cumprimento do Mandado de 
Prisão; 
 
2.5 – Manter o controle administrativo-funcional, do armamento e material necessário 
para realização das operações de ordem bélica, 
 
2.6 – Manter a manutenção do armamento e material necessário para pronta operação 
nas atividades Policiais e demais de interesse da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciaria. 
 
2.7- Determinar o cumprimento ou a distribuição dos mandados de prisões dos 
evadidos, transgredidos e daqueles que empreenderam em fuga, com objetivo de 
recapturar, e demais diligências policiais a serem solicitadas pelo órgão de inteligência 
desta pasta ou órgãos externos de segurança pública, Tribunal de justiça ou Ministério 
Público; 
 
2.8- Solicitar com 24 h de antecedência ao Superintende de Segurança apoio dos 
grupamentos descritos no item desta resolução; 
 



2.9 – Determinar a apuração dos fatos, de interesse desta divisão de que conhecer, 
observada, a competência desta.  Supervisionando as ações e operações policiais a 
cargo da divisão; 
 
  
 
3 - Ao setor de Inteligência e Coleta de Dados (RECAP/SICOD) compete: 
 
3.1- Consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU-CNJ, ferramenta 
que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país; 
realizando a consulta, listagem e manutenção atualizado em banco de dados dos 
evadidos e transgredidos do sistema penal, levantando dados indicativos da situação 
do sentenciado, com cunho de proceder sua busca e recaptura, nos casos em que o 
Juízo da Execução Penal ou outro Juízo Criminal ter expedido mandado de prisão; 
 
3.2 - Realizar levantamento detalhado com o apoio da Superintendência de 
Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária e da Coordenação de Penas 
Alternativas da SEAP/RJ, de informações complementares sobre o apenado evadido e 
transgredido, seus locais de convivência e residência /domicílio, para uma execução 
de gestão inteligente e eficiente de atuação; 
 
3.3 - O intercâmbio informativo e o entrosamento com os organismos policiais das 
demais Unidades Federativas. Mantendo informações quantoa gerência de dados 
referente a falecimento, prisão, fuga, evasão, transgressão, recaptura, captura, 
expedição de mandados de prisão, alvarás de solturas, prisão domiciliares sem 
monitoramento, prisão domiciliares com monitoramento, por meio de dossiês, bem 
como suas alterações, e a difusão desses dados mediante requisição legal e demais 
informações relacionados a atividades policiais;  
 
  
 
4 – Ao Setor de Administração (RECAP/SAD) compete: 
 
4.1- O controle administrativo-funcional do pessoal lotado na Divisão. comunicando a 
Superintendência de Segurança acerca das férias, licença, acidente de trabalho, ou 
casos fortuitos ou força maior acerca do Servidor lotado na Divisão; 
 
4.2 – A Conservação e a limpeza periódica das dependências e instalações e o 
funcionamento elétrico, hidráulico e de telecomunicações daDivisão; 
 
4.3- O Recebimento dos relatórios das operações dos plantonistas. A requisição, o 
recebimento e a distribuição de materiais de consumo da Divisão. O Recebimento do 
BDT das viaturas para controle e arquivamento, bem como outras atividades 
correlatas determinadas pelo Diretor da Divisão.  
 
  
 
5- Aos chefes dos plantões: 
 
5.1– Dirigir, coordenar, orientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos da equipe. 
Apoiando as equipes quando for solicitado; 
 
52-Orientar e auxiliar, acionando os órgãos competentes, as pessoas que buscarem 
socorro policial; 
 



5.3- Zelar pela guarda do prédio da Divisão de Busca e Recaptura, dos bens e 
documentos nele existentes, inclusive das viaturas e armamento de uso coletivo e 
confinados à equipe. Supervisionando o preenchimento do Boletim Diário de 
Transportes – BDT, conforme determinam as normas legais desta pasta. Elaborar 
relatório no fechamento do plantão. 
 
  
 
6- Ao Chefe de Operações - Setor de Investigação e Operações Policiais Penais 
(RECAP/SIOPP) compete: 
 
6.1- Solicitar as equipes quando necessário para uma operações envolvendo 
atividades policiais; 
 
6.2- Providenciar que todos os servidores lotados na Divisão possuam autorização 
para dirigir viaturas, acautelamento de armamento e materiais necessários para a 
atividade policial; 
 
6.3- Responsabilidade pelos Rádios Operacionais, Viaturas e Rumb; 
 
6.4- Determinar as chefias de equipes, bem como a distribuição dos servidores em 
equipe; 
 
6.5- Responsabilidade de abastecimento de viaturas; 
 
  
 
7 – Às Equipes de Plantão (EP) competem: 
 
7.1 – Realizar o preenchimento do BDT ; 
 
7.2- Cumprir as determinações superiores relativas ao serviço à boa ordem 
administrativa da divisão; 
 
7.3 – A participação nas ações coletivas da Divisão e apoio às demais equipes em 
caso de necessidade urgente ou sempre que oportuno e conveniente; 
 
7.4- A guarda e a vigilância, durante o plantão do prédio da Divisão, dos bens e 
documentos nele existentes, das viaturas e do armamento de uso coletivo e confiados 
à equipe; 
 
7.5 – A realização, durante o plantão, sob a orientação e direção do chefe imediato 
para apurar os fatos de que conhecer; 
 
7.6- A guarda, e a vigilância, durante o plantão, quando da capturado apenado na sua 
condução e apresentação a Polinter ou delegacia local. 


