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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

CIRCULAR/COGER/N. 17 Brasília, 12 de julho de 2013. 

Ref.: Direito de comunicação de presos 

AOS (ÀS) EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) JUÍZES(AS) FEDERAIS E JUÍZES(AS) 
FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA 
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO COM COMPETÊNCIA CRIMINAL 

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cop1as digitalizadas do 

Ofício-Circular nº 1756/DMF e da Resolução nº 162, de 13 de novembro de 2012, ambos 

do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para conhecimento e tomada de providências 

que entender cabíveis, em conformidade com a sua realidade jurisdicional. 

Atenciosamente, 

/! ;7 _:)(.''i ~. 

~~.J\__/ ~ ~ 
CARLOS OLA~ACHECO DE MEDEIROS 

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1 ª Região 

--· 

Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região 
SAS, Quadra 2, Bloco A- Praça dos Tribunais Superiores- Ed. Sede do TRF, 1 ºandar, sala 01 - Brasília/DF- CEP 70070-900 

Fones: (61) 3314-5368/5188- Fax: (61) 3226-5431 -Internet: htto://www.trf1.jus.br 
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Ofício-Circular nº 1756/DMF 

Brasília, 08 de julho de 2013. 

A Sua Excelência o Senhor 
Corregedor-Regional do Tribunal Regional Federal 

Assunto: Sugestão para contato entre presos e familiares 

Senhor Corregedor-Regional, 

O Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas - DMF, 

prócurando dar concretude aos preceitos da Resolução CNJ 162/2012, vem 

envidando esforços com várias Embaixadas e Consulados no sentido de que seja 

assegurado aos presos estrangeiros em território nacional o direito de se 

comunicarem, regularmente, com seus parentes no país de origem. Vários relatos 

têm chegado a este Departamento no sentido de que alguns órgãos de 

administração penitenciária dos Poderes Executivos dos Estados sequer 

possibilitam que o preso estrangeiro faça um telefonema a seus familiares, pelo 

menos uma vez ao mês, a cobrar, para o exterior, observadas as regras de 

segurança aplicáveis a cada caso. 

Já há um esboço de projeto de "visitas virtuais" a ser implantado, 

possivelmente, pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado 

de São Paulo em ltaí (local que concentra os presos estrangeiros em 

cumprimento de pena naquela unidade da federação), de sorte que se possibilite 

o contato do apenado com seus familiares no exterior, no mínimo uma vez ao 

mês, por meio do programa "skype", di onível rede mundial de computadores 

e sem qualquer tipo de custo. 



Poder Judiciário 

Desse modo, serve o presente para estimular a Corregedoria 

regional para, em assim entendendo, adotar programa semelhante em nível local, 

permitindo o contato do preso (seja ele nacional, ou estrangeiro) com seus 

familiares, que, muitas vezes, sequer sabem onde e porque ele está detido em 

território nacional. Se o programa "Skype" não for considerado viável, ao menos 

que se assegure o contato telefônico do preso com seus familiares, em ligação a 

cobrar, devidamente monitorada pela autoridade penitenciária nacional, tornando 

este um pouco mais humano. 

Atenciosamente, 

. QJJZ_~ .. rv 
~fnselheiro Guilherme cíifmon 

Supervisor do óJepartamento de Monitoramento é Fiscalização 
do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução 

de Medidas Socioeducativas - DMF 
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Poder Judiciário 
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RESOLUÇÃO N2 162, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012 

Dispõe sobre a comunicação de prisão 
estrangeiro à missão diplomática de seu 
respectivo Estado de origem. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

(CNJ), no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, 

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça, nos autos do Ato n2 0003662-79.2012.2.00.0000, na 158~ 

Sessão Ordinária, realizada em 13 de novembro de 2012; 

CONSIDERANDO competir ao CNJ, como órgão de controle da 

atuação administrativa e financeira dos Tribunais, a atribuição de coordenar o 

planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO os dados colhidos pelo Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de 

Execução de medidas Socioeducativas, indicando o crescimento significativo de 

prisões de estrangeiros; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e uniformizar o 

procedimento da comunicação do preso estrangeiro no âmbito do Poder 

Judiciário; 

RESOLVE: 

Art. 1° A autoridade judiciária deverá comunicar a prisão de 

qualquer pessoa estrangeira à missão diplomática de seu Estado de origem ou, 

na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça, 

no prazo máximo de cinco dias. 
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Poder Judiciário 

§ 1° A comunicação de que trata o caput deste artigo será 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - na hipótese de prisão definitiva, de cópia da sentença penal 

condenatória ou do acórdão transitado em julgado; 

11 - na hipótese de prisão cautelar, de cópia da decisão que 

manteve a prisão em flagrante ou que decretou a prisão provisória. 

§ 2° Incumbe à autoridade judiciária, após a realização das perícias 

pertinentes, encaminhar o passaporte do preso estrangeiro à respectiva missão 

diplomática ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, no prazo 

máximo de cinco dias. 

Art. 2° Caberá ao juiz da execução penal comunicar à missão 

diplomática do Estado de origem do preso estrangeiro, ou, na sua falta, ao 

Ministério das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo 

máximo de cinco dias: 

I - a progressão ou regressão de regime; 

11 - a concessão de livramento condicional; 

111 -a extinção da punibilidade. 

Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput deste artigo 

será acompanhada da respectiva decisão. 

Art. :f Esta Resolução en~~ sua publicação. 

Minist:'~res Britto f.:Si~ente 
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