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Acaba de entrar em reclusão, como arguido ou como 
condenado. A decisão de o privar de liberdade compete à 
justiça. 
Como recluso, tem de respeitar as normas da vida em 
detenção. Mas também tem direitos. Este guia descreve 
ambos. 
O pessoal que o acolhe está presente para facilitar a sua vida 
em detenção e responder às questões que queira colocar. 

A administração do estabelecimento prisional 
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Para detidos do sexo masculino 

Etapa 1 
Passa pela secretaria*. Registamos a sua identificação e o documento que 
confirma a sua detenção, tiramos as suas impressões digitais e uma fotografia 
para os dados biométricos*. Recebe um número de recluso, de modo a não 
ser confundido com outra pessoa que tenha o nome igual ao seu. 
Este número vai-lhe ser pedido ao longo do seu período de detenção. 
Um cartão de identificação interno, que terá de apresentar se um 
agente lho pedir, também lhe pode ser entregue. 

 



 

Etapa 2: 
Passa pelo vestiário para aí depositar os seus documentos de identificação 
e todos os objectos que tenha consigo. É submetido a uma revista. Se 
existirem riscos para a segurança de pessoas e bens, essa busca pode ser 
integral*. O seu dinheiro (numerário ou meios de pagamento), os 
documentos de identificação e as suas jóias (excepto aliança, relógio e 
corrente ou objecto religiosos) são registados e depositados num cofre na 
contabilidade. 
Tem direito a um duche e a uma bolsa com artigos de higiene pessoal, 
a roupa interior limpa e a uma refeição quente. Recebe também um 
pacote que consta de lençóis, cobertor, produtos de higiene, louça, Kit 
para correspondência, etc. 

Desde a sua chegada, antes de qualquer visita, pode-lhe ser entregue 
roupa interior por pessoas amigas. Já teve ou vai ter uma breve 
entrevista com um responsável. 
Pode chamar-lhe a atenção para problemas de saúde, ferimentos, dieta 
alimentar específica ou qualquer outra dificuldade que tenha. 
Será colocado numa cela de acolhimento, sozinho ou com outras pessoas 
detidas. Terá entrevistas com o conjunto dos serviços integrantes da 
Comissão Pluridisciplinar Única (CPU)* e, nomeadamente, nas primeiras 24 
horas, com um director ou encarregado prisional. Será sujeito a despistagem 
da tuberculose no mais curto espaço de tempo possível, e ser-lhe-ão 
propostos despistagens ao VIH/sida, a DSTs e às hepatites B e C, assim 
como um balaço de saúde relativo aos consumos de drogas, tabaco e álcool, 
mas pode recusá-los. Para obter informações mais completas sobre a vida em 



 

detenção, pode consultar o regulamento interno do estabelecimento, que se 
encontra nomeadamente na biblioteca.  



 

Para detidas do sexo femininino 

As mulheres são abrangidas por todas as informações 
constantes neste guia. 

Além disso 
São obrigatoriamente detidas num estabelecimento ou bloco do 
estabelecimento distinto do dos homens. 
São inspeccionadas apenas por pessoal prisional do sexo feminino. 
Só pessoal masculino autorizado pelo chefe do estabelecimento pode 
aceder à detenção de mulheres. 

 
Se estiver grávida, terá acompanhamento médico adequado. 
O parto terá lugar num serviço hospitalar. 
Pode em seguida pedir para ficar com o bebé junto de si até que este tenha 18 
meses (se tiver a tutela do mesmo). Para ficar com ele após os 18 meses, deve 
requerê-lo ao director inter-regional, que decidirá segundo parecer de uma 
comissão consultiva. Todas as decisões que digam respeito à criança são da sua 
responsabilidade (bem como do pai, se ele detiver poder paternal). 

 



 

Para detidos que sejam menores 

Os menores são abrangidos por todas as informações constantes neste 

documento.  

Além disso 
Será detido num bloco de alojamento específico, reservado a menores de 18 
anos. À sua chegada, será recebido por um responsável do bloco de menores ou 
do estabelecimento penitenciário para menores (EPM). Este informará os seus 
pais sobre a evolução da sua detenção. 
Os educadores da protecção judiciária da juventude (protection 
judiciaire de la jeunesse - PJJ) manter-se-ão especialmente em contacto 
com a sua família durante a sua detenção. 
Diariamente, estará acompanhado por uma equipa de guardas que trabalham ape-
nas com menores. Eles são os seus interlocutores. Educadores da PJJ intervêm 
também activamente no seu bloco ou EPM. Participará na programação da 
ocupação do seu tempo, que se comprometerá a respeitar. Esta incluirá horários 
para aulas, formação e actividades desportivas e socioculturais. 

 

Na cela, terá televisão, mas à noite só a poderá ver até à hora determinada no 
regulamento interno. 
Não tem o direito de fumar, nem mesmo na sua cela. 
Em caso de processo disciplinar, os seus pais ou representantes legais serão 
informados: eles comunicarão se desejam que seja representado por um 
advogado ou por procurador devidamente acreditado. 
O juiz de menores é competente sobre qualquer questão que lhe diga respeito. 
Para preparar a sua reinserção, os educadores da PJJ podem ajudá-lo. Para 
preparar a sua saída, pode pedir uma entrevista como juiz de menores.
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Telefonar 

Pode  

A partir dos “points-phone” ou cabines telefónicas, caso existam, fazer uma chamada 
gratuita durante as primeiras horas de detenção, à sua chegada. 

Telefonar a membros da sua família, quer seja preso preventivo, quer condenado, e 

telefonar a outras pessoas para preparar a sua reinserção. Em prisão preventiva tem de 

pedir autorização à autoridade judiciária, e se for condenado precisa do consentimento 

do director do estabelecimento. 
 
Ser-lhe-á atribuído um código de acesso pessoal, e terá de pagar as chamadas telefónicas. 
O regulamento interno do estabelecimento determina a frequência e a duração das 
chamadas. 

Todas as suas conversas telefónicas
podem ser controladas e gravadas, 
excepto as que tenha com advo-
gados, o Controlador-geral dos locais 
de privação de liberdade e os serviços 
de atendimento. As chamadas para 
os serviços de atendimento são 
gratuitas. 

 

Não pode 
• manifestar-se ao telefone de forma a colocar em causa a segurança e a ordem 
do estabelecimento. 

 
As suas conversas telefónicas podem ser interrompidas se representarem risco 
para o estabelecimento ou para pessoas. Pode também ser alvo de procedimento 
disciplinar se não respeitar estas normas.



 

 

Contactar um advogado 

Pode 
• escrever livremente ao seu advogado em envelope fechado: trata-se de 
correspondência confidencial; 

• telefonar a advogados. As conversas são confidenciais; 
• receber do seu advogado, com o acordo do juiz, cópia dos documentos 
do processo de instrução, por intermédio da secretaria*; 
• receber do seu advogado cópia dos documentos do processo de 
flexibilização da pena; 
• receber a visita de advogados nos dias e horas determinados no regulamento 
interno do estabelecimento. As entrevistas são confidenciais; 
• fazer-se assistir ou representar por advogado quando a administração pretenda 
tomar uma decisão desfavorável relativamente aos seus direitos (visitas, 
isolamento, etc.), salvo se a decisão corresponda a pedido da sua parte; 
• fazer-se assistir por advogado se requerer uma flexibilização da pena. 

Não pode 
• transmitir correspondência pessoal, nem qualquer objecto, por intermédio de 
advogados. 

Se não tiver advogado 

- não conhece advogados: 
- faça um pedido de advogado oficioso junto do bastonário da ordem no 
“tribunal de grande instance” (TGI – Tribunal de Comarca) de que depende; 

 
consulte a lista de advogados afixada na secretaria e na detenção. 

- deseja designar um advogado que conhece: 
contacte-o directamente pelo correio; 

se necessário, faça um pedido de ajuda jurisdicional junto do TGI de 
que depende. 
O serviço penitenciário de inserção e de liberdade condicional pode 
ajudá-lo neste processo. 

 

 



 

Situação penal, recursos, escrever ao juiz 

 
Antes do julgamento, 

o  O juiz de instrução, o “juge des libertés et de la détention” (JLD – 
juiz das medidas de coacção) e a “chambre de l’instruction de la cour 
d’appel” (tribunal de recurso) têm competência para decidir uma 
eventual libertação; 
o  O juiz de instrução ocupa-se da instrução do seu caso antes do julgamento. 

Após o julgamento, 
o  O “juge de l’application des peines” (JAP – juiz de aplicação de penas) * 
é competente em todas as questões respeitantes ao desenrolar da pena e às 
medidas que lhe dizem respeito (autorização de saída precária, detenção 
parcial, liberdade condicional, redução de pena complementar, etc.). 

No que respeita aos menores, é o juiz de menores quem tem competência 
sobre estes assuntos. 

Em caso de necessidade, a secretaria da prisão* pode indicar-lhe qual o 
magistrado de que depende. 



 

Pode 
• No prazo de dez dias após o julgamento, avisar a secretaria que irá recorrer; 
• No prazo de 5 dias após uma decisão do “cour d’appel” (tribunal de 
recurso), avisar a secretaria de que quer interpor recurso; 
• escrever ao procurador da república, ao “juge des libertés et de la détention” 
(juiz das medidas de coacção), ao juiz de instrução ou ao juiz de aplicação de 
penas em envelope fechado; 
• se for condenado, pode pedir ao juiz de aplicação de penas uma audiência para 
lhe falar sobre o seu projecto de saída ou sobre a sua vida em detenção; 
• consultar a sua ficha penal na secretaria. 

Deve 
• escrever ao serviço de secretaria para informações sobre a sua situação penal. 
Pode pedir ao guarda, ao graduado ou aos funcionários de inserção e liberdade 
condicional que o ajudem a compreender. 



 

 Encontrar-se com um director, responsável ou CPIP 

Pode 
• solicitar um encontro com o responsável de sector, o chefe de edifício, o chefe 
de detenção, o chefe de estabelecimento ou o consultor penitenciário de inserção 
e liberdade condicional responsável pelo seu caso. 
 

Deve 

• fazer o requerimento por escrito, esclarecendo o motivo do seu pedido. Se 
não puder escrever, explique o seu pedido ao vigilante, que prevenirá a pessoa em 
causa. 

Se algum dos seus parentes desejar encontrar-se com o director do 
estabelecimento ou com um membro do SPIP, pode requerê-lo por escrito 
indicando  a razão. Prevenção do suicídio: “Quero acabar com isto” 

Acaba de ser detido. Pode experimentar uma forte sensação de solidão e estar triste 
e prostrado. Pode também enfrentar momentos muito difíceis, perdendo a 
esperança. 

Se enfrentar um destes períodos e, eventualmente, ideias suicidas, peça ajuda a 
qualquer dos técnicos (pessoal de vigilância, da direcção, do SPIP, enfermeiros, 
educadores, etc.) ou voluntários (visitadores de prisões*, capelães, etc.). Eles têm 
formação para lhe dar essa ajuda, mesmo em caso de desespero extremo. Há 
também, em certos estabelecimentos, reclusos preparados para ajudar com quem 
pode falar.Não é fácil pedir ajuda, mas é uma forma de demonstrar força perante o 
sofrimento. 

Quem está em crise quer parar o sofrimento, e não morrer. Infelizmente, o suicídio 
é uma solução definitiva para problemas temporários.  

Você não está só. 

Aprender a desabafar alivia. 



 

Dinheiro 

A partir da sua chegada é aberta uma conta em seu nome pessoal. Os seus 
depósitos e levantamentos de dinheiro são registados nessa conta. 
O dinheiro que tiver à chegada e o que receber mensalmente é dividido em três 
partes: 
- parte disponível,  
- pecúlio de libertação, 
- indemnização das partes civis. 
Os primeiros 200 euros, depositado na sua parte disponível, constituem a pensão 
alimentar mensal (PAM). Não são objecto de nenhum tipo de retenção e ficam 
inteiramente à sua disposição, para o cantina*, por exemplo. 

Se receber mais de 200€ num mês, a quantia suplementar também é depositada 
na parte disponível, após o serviço de contabilidade reter: 
- 10% para o seu pecúlio, para facilitar a sua reinserção quando sair. 
- Outra percentagem para reembolsar as “partes civis”, que depende da quantia 
recebida (quanto mais dinheiro receber por mês, mais reembolsa): 

até 400€: 20% retidos dos montantes entre 200 e 400€; 
até 600€: 20% retidos dos montantes entre 200 e 400€ e 25% dos 
montantes entre 400 e 600€; 
mais de 600€: 20% retirados dos montantes entre 200 e 400€, 25% 

dos montantes entre 400 e 600€ e 30% dos montantes acima de 600€. 
 

 



 

 
Deve 

•  indemnizar as vítimas dos delitos pelos quais foi condenado.  
 

Não deve 

• deter dinheiro em numerário, cheques ou cartões de pagamento em 

detenção.  

Pode 

• receber dinheiro por transferência bancária ou por vale postal da parte da sua 
família, de titulares de autorização de visita permanente ou de pessoas 
autorizadas pelo chefe do estabelecimento. 
Essas pessoas podem efectuar as transferências bancárias a partir da 
residência (pela internet) ou em agências bancárias. 
Para vales postais, eles devem ser preenchidos numa estação de correios. 
• enviar por vale postal dinheiro à sua família com autorização do chefe do 
estabelecimento; 
• efectuar pagamentos voluntários para indemnizar as partes civis; 
• abrir uma conta poupança (ou manter a que já tenha) e aí depositar 
quantias da parte disponível da sua conta através do gestor do 
estabelecimento. 
• passar uma procuração a um membro da sua família para as operações 
bancárias no exterior, ou continuar a gerir pessoalmente a sua conta bancária no 
exterior (salvo sentença judiciária que lhe retire esse direito); 
• para qualquer dificuldade relativa à sua conta, escreva ao chefe do serviço 
de contabilidade. 

Não pode 
• efectuar pagamentos voluntários sobre o seu pecúlio de libertação; 
• receber dinheiro por carta; 
• receber dinheiro no parlatório. 



 

Compras 

As compras fazem-se por intermédio do serviço de cantina*. 
São distribuídos vales de cantina para compras correntes (produtos de 
higiene, alimentação, tabaco, jornais e produtos de limpeza). 
As encomendas e entregas na cela obedecem a um calendário semanal 
(ver o regulamento interno do estabelecimento). 
As suas compras são debitadas na parte disponível da sua conta. 
Se for reconhecido como indigente*, os produtos de higiene e de limpeza são-
lhe renovados gratuitamente. 

 
Pode 

• obter um vale de cantina para produtos de primeira necessidade 
aquando da sua chegada; 
• pedir ajudas à comissão de pluridisciplinar única* (CPU) do estabelecimento se 
não tiver recursos suficientes; 
• pedir para trabalhar ao chefe do estabelecimento; 
• pedir mudas de roupa, se não as tiver, ao chefe do estabelecimento; 
• avisar e encontrar-se com o serviço penitenciário de inserção e liberdade 
condicional e com pessoal do estabelecimento para examinar a sua situação. 

Não pode 
• receber adiantamentos ou empréstimos para as suas compras na cantina*. 



 

Objectos pessoais 

Pode 
• ficar com uma aliança e um fio com medalha religiosa de tamanho reduzido; 
• ficar com o relógio, excepto se quiser depositá-lo com as jóias na contabilidade 
ou enviá-lo à sua família; 
• ficar com todos o objectos comprados na cantina, sob reserva de espaço na cela 
ou do regulamento  interno do estabelecimento; 
• ficar com roupas pessoais, sob reserva de espaço na cela e do regulamento 
interno (as vestes com capuz ou que se assemelhem às do pessoal são interditas 
em detenção); 
• ficar com fotografias da sua família, salvo se se tratar de fotografias de 
identificação; 
• ficar com todos os objectos e documentos necessários à sua formação; 
• ficar com a suas criações pessoais, sob reserva de espaço na sua cela, excepto 
se quiser depositá-las no vestiário ou enviá-las à sua família. 

 

Não pode 
• ficar com os seus documentos de identificação; 
• ficar com objectos demasiado pesados ou em quantidade excessiva; 

ficar com as jóias (além da sua aliança e fio com uma medalha religiosa) e outros 
valores (cartões bancários, livros de cheques, etc.)."



 

Higiene 

Pode 
• tirar partido, desde a sua chegada, de um estojo contendo produtos de higiene 
corporal; 

• tomar no mínimo 3 duches por semana e, na medida do possível após as 
actividades desportivas, no regresso do trabalho e antes de cada saída do 
estabelecimento; 

• tirar partido de roupa branca distribuída (lençóis, cobertores, fronhas, 
guardanapos, etc.); 
• solicitar aos amigos que lhe tragam roupa branca e dar-lha de volta 
para lavar. 

 

Em caso de indigência,  

Pode 
• receber roupa, nomeadamente para desporto ou para trabalhar; 
• receber um fornecimento regular de produtos de higiene corporal. 
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Mudar de cela 

A atribuição de cela é decidida pelo chefe do estabelecimento. Pode estar 
relacionada com o trabalho, a formação profissional, a escolaridade, o estado 
de saúde, a situação penal, etc. 

 

Pode 

• escrever uma carta ao chefe do edifício explicando as razões para pedir para 
mudar de cela ou fazer um pedido verbal nesse sentido; 
• escrever ao director para lhe pedir colocação em isolamento, justificando o 
pedido. 

Não pode 
• recusar-se a voltar à sua cela. Trata-se de uma infracção disciplinar. 



 

Manutenção e limpeza da cela 

Deve 
• manter a cela limpa e bem arrumada; 

• zelar pela manutenção dos materiais que lhe são distribuídos pela 
administração, e utilizá-los de forma normal; 
• alertar o pessoal para deteriorações importantes na cela. Qualquer 
deterioração voluntária é sancionada disciplinarmente; 
• respeitar as normas estabelecidas pelo chefe do estabelecimento quanto a 
ocupação, espaço e arrumação da cela: deixar as janelas acessíveis para que 
possam ser controladas e não armazenar objectos que dificultem o acesso à cela; 
• respeitar as condições de utilização dos reservatórios de lixo fornecidos pela 
administração, e nomeadamente as de triagem selectiva. 
 
Pode 
• adquirir na cantina lixívia a 12º, para além da distribuída gratuitamente 
de 15 em 15 dias; 

• guardar os seus bens pessoais e compras da cantina, sob reserva de 
espaço na cela; 
• afixar fotografias e pinturas, apenas nos painéis para tal destinados e nos 
termos estabelecidos pelo regulamento interno do estabelecimento; 
• arrumar a sua cela segundo as formas estabelecidas no regulamento interno. 
Não pode 
• estender a sua roupa branca nas barras das janelas; 
• lançar lixo pela janela; 
• fumar fora das celas reservadas a fumadores e do recreio. 

Quando lhe for atribuída uma cela e quando a deixar, é feito um balanço do estado do 
local que permite verificar o estado da mesma e dos móveis. O estado do material e da 
roupa é verificado regularmente. 

A negligência ou a falta de manutenção da sua cela e dos materiais 
fornecidos é um delito que pode implicar sanção disciplinar ou multa a favor 
da fazenda pública. O lançamento de lixo pela janela também pode ser 
sancionado. 



 

Televisão 

 
Pode   

• ver televisão. É necessário solicitá-lo nos termos estabelecidos no 
regulamento interno do estabelecimento. 

 

Deve 
• restituir o material a funcionar, caso contrário tem de pagar a reparação; 
• colocar o aparelho no local para ele previsto na cela; 
• apagar o aparelho ao sair da cela. 

A entrega do aparelho é feita contra a entrega de uma quantia retirada direc-
tamente da sua conta. O regulamento interno do estabelecimento especifica a 
tarifa do aluguer.  
Para detidos que não tenham recursos, menores e recém-chegados, o acessoà 
televisão é gratuito. 
A degradação ou uso irregular da televisão faz incorrer em sanção disciplinar, 
privação do aparelho e retenção do montante necessário às reparações ou se o 
aparelho estiver avariado. Nos estabelecimentos para menores, o regulamento 
interno estabelece a hora de desligar da televisão. 

Rádio 

Pode 
• comprar um rádio na cantina do seu estabelecimento, bem como 
equipamento hi-fi, excepcionalmente e com autorização do chefe de 
estabelecimento, por intermédio da cantina. 
• utilizar um rádio fornecido pela administração judicial quando se encontrar no 
bloco disciplinar. 

Não pode 
• deter aparelhos que permitam gravar ou receber mensagens do exterior – o 
regulamento interno do estabelecimento estipula na lista de objectos proibidos 
nas celas a modificação das ligações dos aparelhos; 
• ouvir televisão ou rádio muito alto para não incomodar os outros 



 

reclusos. Caso contrário, será sancionado disciplinarmente. 

Computador e material informático 

Pode 
• comprar  material informático sob determinadas condições, por intermédio 
da cantina excepcional; antes da compra ou utilização de materiais 
informáticos, tem obrigatoriamente de pedir autorização ao chefe do 
estabelecimento; 
• trocar com os outros detidos suportes informáticos não modificáveis 
(jogos em CD, filmes em DVD, etc.). 
• receber no parlatório suportes do tipo CD e DVD áudio e vídeo 
provenientes de editores e após controlo pela administração judiciária, 
sendo proibido qualquer outro fornecimento de materiais. 
• Possuir na cela CDs e DVDs provenientes de um fornecedor de 
material, desde que marcados pela administração penitenciária. 

Não pode 
• enviar suportes informáticos (CDs, DVDs, etc.) para o exterior; 

• possuir, à excepção de leitor de disquetes, tecnologias que permitam 
gravar ou enviar informações digitais para fora do computador, 
nomeadamente dispositivos de comunicação sem fios (tipo Bluetooth), bem 
como leitores de placas de memória e gravadores; 

• jogar on-line ou deter consolas de jogos vídeo que disponham de 
comunicações sem fios (Wifi, Bluetooth, infravermelhos, etc.), tanto na cela 
como na sala de actividades; 

• aceder à Internet na cela; 

• guardar suportes informáticos não inerentes às actividades socioculturais 
ou de aprendizagem ou formação profissional;  

Tais equipamentos e os dados neles contidos estão sujeitos ao controlo da 
administração.  

É obrigatória a aposição de selos sobre os materiais informáticos em todos 
os computadores das celas e das salas de actividades. 

A utilização abusiva pode acarretar sanções disciplinares, podendo ser 



 

privado do aparelho. 

O chefe do estabelecimento pode revogar a autorização no caso de alteração 
ou remoção de selos de segurança. A apreensão do aparelho ou suspensão 
da sua utilização por determinado período relevam das sanções 
disciplinares. 

 

Pode 
• ter acesso livre à biblioteca, segundo os horários afixados no edifício 
– nela poderá encontrar, nomeadamente, o regulamento interno do 
estabelecimento, obras jurídicas, romances, revistas, BDs e 
dicionários; 

• trocar e emprestar os seus livros pessoais com outros detidos; 
• adquirir jornais ou livros através da cantina; 
• levar para o parlatório livros, nas condições estabelecidas no 
regulamento interno do estabelecimento. 

Deve 
• conservar os livros em bom estado: é pessoalmente 
responsável pelos livros requisitados na biblioteca. Em caso de 
degradação pode-lhe ser pedido o reembolso do livro; 
• devolver os livros à biblioteca ou aos guardas antes de deixar o 

Livros 

 



 

estabelecimento. 

O ministro da Justiça e das Liberdades ou o director do estabelecimento 
podem proibir o acesso de detidos a publicações que contenham ameaças 
graves contra a segurança de pessoas e do estabelecimento ou afirmações 
ou signos injuriosos ou difamatórios para com o pessoal prisional ou 
pessoas detidas. 

 

 



 

Tabaco e álcool 

Pode 
• fumar cigarros nas celas de fumadores ou nos pátios de recreio (excepto se for 
menor); 
• pedir ao chefe do estabelecimento para mudar para uma cela para não 
fumadores. 

Não pode 
• beber bebidas alcoólicas na prisão; 
• fumar nos corredores e nos compartimentos de utilização colectiva. 

A proibição é total nos blocos e estabelecimentos prisionais para menores 

Estar em estado de embriaguez, possuir álcool ou traficar constituem faltas 
disciplinares. 

O desrespeito da proibição de fumar pode acarretar sanções disciplinares. 

 

Drogas 

A entrada e o consumo de drogas são interditas em detenção, tal como em 
liberdade. 
São efectuados controlos policiais regulares e surpresa durante as visitas. 
A posse de drogas é uma infracção penal comunicada ao procurador da 
República. É também uma falta disciplinar grave susceptível de implicar encar-
ceramento em bloco disciplinar.  

 
 



 

Tratamento de dependências 

A detenção pode ser uma ocasião para iniciar um esforço para reduzir ou parar 
o consumo de produtos psicoactivos como o tabaco, o álcool ou as drogas. 
Associações especializadas no tratamento de dependências intervêm em vários 
estabelecimentos penitenciários. Nalguns estabelecimentos, existe um posto de 
toxicomania na unidade médica. 

Pode 
• tirar partido de um balanço de saúde à sua chegada; 

• pedir ao médico da unidade médica (UCSA*) um tratamento de desmame ou de 
substituição e substitutos de nicotina, que lhe serão fornecidos gratuitamente; 
• pedir a ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo junto da unidade médica; 
• pedir ao serviço penitenciário de inserção e de liberdade condicional ou ao 
pessoal de saúde que o ponham em contacto com associações especializadas. 
• solicitar informações e contactos sobre instituições sanitárias e sociais exteriores 
para preparar a sua saída. 

 

 

 



 

Proteger-se contra o vírus VIH/sida, hepatites e DSTs 

São disponibilizados gratuitamente preservativos no estabelecimento 
penitenciário. Também pode encontrar preservativos na unidade médica 
(UCSA*). 

A administração fornece gratuitamente de 15 em 15 dias um frasco de lixívia 
a 12°. Pode assim descontaminar todos os objectos que possam estar em 
contacto com sangue (lâminas de barbear, agulhas, máquinas zero, etc.). O 
pessoal de assistência esclarece a forma de proceder. Para os objectos que não 
possam ser limpos com lixívia (escova de dentes por exemplo), a melhor forma 
de se proteger é não os partilhar. 

Se tiver dúvidas sobre o VIH/sida, as hepatites ou as doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), não hesite em consultar a unidade clínica. O pessoal 
que presta cuidados de saúde pode explicar-lhe os diferentes modos de 
transmissão. Em alguns estabelecimentos, pode também encontrar 
associações para discutir o assunto. 

Pode  pedir em qualquer altura consultas na unidade clínica para realizar 
testes de despistagem com total confidencialidade. 



 

Praticar desporto 

Deve 
• inscrever-se junto do monitor desportivo ou do vigilante; 
• obter um atestado médico que o dê como apto para a prática desportiva junto da 
UCSA*; 
• ter vestuário adequado e uma toalha de rosto na sala de musculação. 
 

Não deve 
• ausentar-se sem justificação, porque pode ser riscado da lista de inscritos; 
• ter comportamentos violentos ou agressivos, quando pratica desporto 
ou em outro local. 

 



 

Pode 

• pedir ao guarda informações sobre as modalidades desportivas 
disponíveis no estabelecimento ou que o ajude a redigir o seu pedido; 
• pedir um equipamento desportivo se não tiver recursos; 
• inscrever-se num clube desportivo federado se o seu estabelecimento 
tiver uma secção desse clube. 

O regulamento contém a lista e os horários das actividades desportivas. 
Para os menores, as actividades desportivas estão incluídas na ocupação do 
tempo. Os menores em prisão preventiva com menos de 16 anos não podem 
participar em actividades desportivas com os adultos. Os restantes menores 
(em prisão preventiva com 16 anos ou mais e condenados) podem, se o 
chefe do estabelecimento autorizar. 

 

 



 

 

Prática religiosa 

Aquando da sua chegada, o director ou o seu representante informa-o 
sobre as religiões representadas por capelania no estabelecimento. 

Pode 
pedindo por escrito, 

• praticar a religião que escolher, a título individual na sua cela ou 
colectivamente e com enquadramento de capelão e em salas multi-religiões 
previstas para esses fins; 
• receber a visita de um capelão; 
• participar em reuniões de culto ou em serviços religiosos organizados 
por pessoas reconhecidas para o efeito; 
• conservar e receber na cela objectos de prática religiosa, salvo se 
violarem as normas de segurança; 
• corresponder-se com a capelania em sobrescrito fechado; 
• vestir roupas religiosas na cela e nas salas de culto; 
• adquirir certos produtos específicos à prática da sua religião – são também 
propostas cantinas especiais aquando das festas religiosas; 
• beneficiar de pacotes distribuídos pelo capelão da sua religião aquando de 
festas religiosas. 

Se estiver colocado em bloco disciplinar ou em isolamento, Pode continuar a 
receber as visitas do capelão, a corresponder-se com ele e a conservar os 
objectos necessários à sua prática religiosa. 
 

Não pode 

• participar em qualquer manifestação religiosa para além da prática 
individual na cela ou colectiva nos locais previstos para o efeito; 

• pressionar outros detidos para que se convertam à sua religião. 



 

Escrever à família e amigos 

à chegada, é lhe entregue um “kit de correspondência” (papel, envelope, selo e 
lápis). A correspondência é recolhida todos os dias pelo guarda. O horário está 
publicado no regulamento interno do estabelecimento. A correspondência é 
controlada pela direcção (salvo comunicações confidenciais, ver p. 53). 
Se estiver em prisão preventiva, o juiz que decidiu a sua detenção pode pedir que 
a sua correspondência lhe seja entregue para controlo (o prazo de 
encaminhamento da correspondência será maior neste caso), e pode restringir o 
seu direito a correspondência por escrito. 
A correspondência em língua estrangeira pode ser traduzida pela 
administração. 

 

Pode 
• receber e enviar correspondência todos os dias; 
• pedir aos seu correspondentes que lhe enviem selos, envelopes, papel de carta e 
agendas ; 
• receber fotografias da sua família (salvo fotografias de identificação); 
• solicitar um correspondente voluntário (Courrier de Bovet); 
• receber uma encomenda no parlatório durante as festas de fim de ano; 
• receber qualquer documento relativo à vida familiar, como a caderneta escolar 
(boletim de notas) de seus filhos. 

Deve 
• indicar o seu número de recluso, o seu número de cela e a morada correcta do es-
tabelecimento aos seus correspondentes; 
• indicar o seu nome e número de recluso na parte de trás dos envelopes. 
• manter o envelope aberto, salvo se a carta se destinar a advogado, magistrado, 
autoridades administrativas (ver pág. 52-53) ou ao capelão. 

Não pode 

• Receber dinheiro na sua correspondência escrita. 



 

Ver a família e os amigos 

Os dias e horas de parlatório estão indicados no regulamento interno do estabeleci-
mento. Os presos preventivos podem beneficiar de pelo menos três visitas por 
semana, e os reclusos de pelo menos uma visita por semana. 

 

• dizer às pessoas que desejem ir visitá-lo para pedirem uma autorização de visita 
ao magistrado competente responsável pelo processo, geralmente o juiz de 
instrução. 
Se não souber quem é o magistrado competente, o pessoal prisional 
pode informá-lo. 

Se for recluso 

• dizer às pessoas que desejem ir visitá-lo para pedirem uma autorização de 
visita ao chefe do estabelecimento. Este só a pode recusar por motivos de 
ordem e de segurança. As crianças precisam de uma autorização de visita 
individual e devem fazer-se acompanhar de um adulto. Para todos os outros 
visitantes, são solicitados documentos comprovativos. A lista é fornecida pelo 
estabelecimento. Se a pessoa não for da sua família, a visita só é autorizada se 
for útil para a sua inserção social ou profissional. Pode ser pedido à polícia ou 
à “gendarmerie” que faça um inquérito. A resposta pode demorar. 

Se a sua família não puder acompanhar os seus filhos ao parlatório, pode pedir 
ao serviço penitenciário de inserção e liberdade condicional (SPIP) a ajuda de 
uma associação para que o seu filho possa estar consigo. O seu pedido será 
estudado à luz do interesse da criança. 

Os visitantes de prisão* são voluntários que vêm aos estabelecimentos para 
ajudar e dar apoio. Pode pedir ao SPIP para lhe atribuir um visitante de prisão 
ou para se encontrar com um representante de uma associação autorizada. 

Deve 
 
Se for preso preventivo 



 

O parlatório 

Pode 
• pedir à sua família para lhe trazer roupa branca e calçado. A troca de roupa 
branca para lavagem é autorizada nas condições indicadas no regulamento 
interno do estabelecimento; 
• pedir para que lhe tragam livros de capa mole e documentos relativos à vida 
familiar ou ao exercício do poder paternal (caderneta de família, cadernetas de 
notas escolares, etc.), nas condições detalhadas no regulamento interno do 
estabelecimento; 
• pedir que lhe tragam pequenos aparelhos clínicos; 
• pedir que lhe tragam jogos de sociedade, agendas, papel de carta, envelopes e 
selos do correio 

 

Não pode (salvo autorização excepcional) 
• trazer ou conservar consigo qualquer objecto, carta ou papel enquanto estiver no 
parlatório, à excepção de documentos relativos à vida familiar e bandas 
desenhadas que expliquem às crianças o que é a detenção. Da mesma maneira, os 
seus visitantes devem depositar todos os sacos ou objectos num cacifo à entrada 
do parlatório; 
• receber tabaco, doces, bebidas ou qualquer produto alimentar; 
• pedir para que lhe tragam revistas ou magazines. 



 

O local do parlatório está sujeito a inspecção visual do guarda prisional. Os 
visitantes que sejam surpreendidos com produtos proibidos por lei serão 
denunciados aos serviços de polícia e ao procurador da República. O 
parlatório será suspenso numa primeira fase, e o chefe do estabelecimento 
ou o magistrado reexaminarão a autorização e as condições de visita. 
Qualquer troca de objectos proibidos no parlatório permite ao guarda a 
suspensão do mesmo até decisão da autoridade competente. Qualquer 
comportamento agressivo implica a suspensão do parlatório e é passível de 
procedimento disciplinar. 
A exposição à vista de outrem de actos susceptíveis de ofender o pudor 
constitui uma falta disciplinar. 
No final do parlatório, o detido pode ser revistado. 
Para prevenir qualquer incidente, a visita realiza-se num parlatório 
equipado com dispositivo de separação (higiafone). 

 



 

Serviços clínicos 

Em todos os estabelecimentos penitenciários, os tratamentos médicos são fei-
tos numa unidade médica designada UCSA*, que depende do hospital. Esta 
unidade inclui um médico generalista, pessoal auxiliar, um dentista, etc. A 
UCSA* encarrega-se igualmente dos tratamentos psiquiátricos, salvo se existir 
no estabelecimento um serviço médico-psicológico regional (SMPR)*. 
O regulamento interno do estabelecimento indica os dias de consulta. 
A lista de espera pode ser longa para marcações de consultas médicas. 
Se necessário, o médico pode propor que receba tratamentos ou que 
faça exames médicos no hospital. 

Os médicos e todos os profissionais de saúde que trabalham na prisão são 
independentes da administração penitenciária: não estão vinculados às 
autoridades penitenciárias e estão sujeitos a sigilo clínico. Integram o pessoal 
do serviço nacional de saúde e dependem do centro hospitalar mais próximo 
do estabelecimento. 

Deve 
• ser examinado em consulta médica no mais breve prazo após a sua 
detenção; 

• respeitar os horários das consultas médicas. 



 

No seu interesse, pode 

• informar o médico de qualquer problema clínico ou tratamento em curso 
(problemas cardíacos, perturbações neurológicas, problemas de visão, 
internamentos hospitalares anteriores, etc.), para um melhor acompanhamento 
durante a sua detenção; 
• informar se tiver um problema de saúde, e que pretende uma consulta 
com o médico, o dentista, o psiquiatra ou o psicólogo. Pode escrever ao 
serviço clínico em envelope fechado. 

 

Em caso de emergência, deve 

• avisar o guarda. Ele recorrerá ao pessoal de assistência presente no 
estabelecimento e, se for necessário, a um serviço médico de urgência. 
• Durante a noite, o guarda deve recorrer ao superior para abrir a 
porta da cela. 

Pode 

• escrever (ou pedir a alguém que escreva) ao pessoal clínico do estabelecimento, em 
envelope fechado, para pedir consultas ou discutir problemas pessoais ou de saúde 
física ou psicológica: esta correspondência é confidencial e portanto não é controlada; 
• pedir ao pessoal clínico para o colocar em contacto com as associações 
especializadas; 
• pedir ao seu médico no exterior para entrar em contacto com o médico 
do estabelecimento. 
• beneficiar de uma consulta médica no mês anterior a ser libertado. 



 

Agressões, ameaças 

 
Não deve 

• guardar silêncio no caso de agressões que o visem directamente ou a 
outro detido. 

Deve 
• comunicar ao guarda ou ao pessoal de inserção e liberdade condicional 
qualquer agressão ou ameaça de agressão; 
• se o problema for grave, pedir uma entrevista de urgência ao pessoal 
de enquadramento; 
• beneficiar de imediato dos cuidados da equipa médica em caso de agressão. 

Pode 
• escrever (em envelope fechado) ao procurador da República para lhe comunicar 
os factos e apresentar queixa; 
• pedir, em caso de necessidade, um atestado médico. 

 

Tanto na prisão como fora dela, a lei é para ser cumprida. 
A violência e as agressões físicas ou sexuais são passíveis de sanções 
disciplinares e de acções penais. 
O pessoal do estabelecimento está encarregado de velar pela segurança das 
pessoas. 



 

 

Formação / ensino 

Deve 
• requerer, por escrito ou 

directamente, ao responsável 
pelo ensino, pela formação 
profissional ou do SPIP; 

• inscrever-se obrigatoriamente 
no ensino se tiver menos de 
16 anos. 

Antes de se inscrever numa formação ou o ensino, será recebido em
entrevista a fim de definir as suas necessidades. 
O responsável pelo ensino e o responsável pela formação profissional 
propõem-lhe um balanço e uma avaliação do nível das suas competências. 
De acordo com essa avaliação, poderá inscrever-se: 

no centro escolar, numa classe em função do seu nível, e preparar 
exames,  

e xa m
numa formação profissional proposta no estabelecimento.  

Pode igualmente pedir para ter aulas gratuitas a distância (taxas de inscrição 
mínimas) junto de Auxilia ou, para o ensino superior, junto do CNED e 
beneficiar do apoio escolar do GENEPI. Certas formações são remuneradas.  
Se for menor, o ensino e a formação fazem parte integrante da sua 
ocupação do tempo. 



 

 



 

Trabalhar 

Os reclusos podem trabalhar numa oficina de produção ou nos serviços gerais. 
Neste último caso, participará na limpeza, na manutenção do estabelecimento 
ou na preparação das refeições. 
 

Pode 
• pedir ao guarda de primeira, tanto à sua chegada como mais tarde, 
para o informar sobre as possibilidades de trabalho. 

 

Deve 
• se for recluso, obter do magistrado encarregue do seu processo uma autorização 
para trabalhar no serviço geral; 
• solicitar, por escrito, ao agente penitenciário responsável pelo edifício ou a 
um membro da direcção, para trabalhar. 

 



 

Para ter em consideração a atribuição de um trabalho a um detido, tem-se em 
conta a sua situação penal, o seu comportamento, a sua aptidão para o 
trabalho, a sua qualificação profissional, o montante das quantias que deve às 
vítimas, os seus recursos, a sua situação familiar e os lugares disponíveis. 
O regulamento interno do estabelecimento especifica as condições gerais 
de trabalho (horários, modo de remuneração, regras de higiene e de 
segurança, disciplina, etc.). 
A remuneração líquida do trabalho é depositada na sua conta nominativa 
(dividida em 3 partes, ver p. 13) depois de a administração penitenciária ter 
retido as cotizações sociais (seguros de doença, de maternidade e de velhice). 
É necessário passar-se um controlo médico para se trabalhar na cozinha. 

 



 

Segurança social, RSA (Rendimento de Solidariedade Activa) 
e Desemprego (Pôle emploi) 

Quando é detido fica sujeito ao regime geral da segurança social (seguros de doença e 
de maternidade), mesmo se estiver em situação irregular. Por conseguinte, todos os 
tratamentos de que necessitar ficam a cargo da prisão. Ficam a seu cargo os honorários 
excedentes para próteses (dentárias, ópticas, auditivas), excepto se beneficiar da CMU 
complementar: informe-se junto do SPIP. 
A sua família beneficia das prestações em espécie da segurança social 
(reembolso da assistência e das análises de laboratório), salvo se for cidadão 
estrangeiro em situação irregular. 

Mantém-se coberto pela segurança social durante um ano após a sua libertação, salvo se 
estiver em situação irregular. 

Se for abrangido devido a doença de longa duração (ALD) antes da sua 
detenção, isso mantém-se. A sua cobertura pode ser também aberta na 
prisão. Contacte o médico do UCSA ou informe-se junto do SPIP. 
Se beneficiava de um Subsídio para adultos deficientes (AAH) antes de entrar em 
detenção, o mesmo será reduzido em 30% do montante mensal se ficar detido 
durante mais de 45 dias, salvo se o seu cônjuge ou parceiro PACS (pacto civil de 
solidariedade) não puder exercer uma actividade assalariada ou se tiver filhos ou 
idosos a seu cargo. 
Se recebia o RSA antes da sua detenção, este será mantido durante dois meses. 
Deve informar a CAF (caixa de abonos de família) da sua detenção, enviando um 
certificado de presença, que poderá solicitar à secretaria*. 
O RSA fica suspenso passados dois meses, mas pode ser de novo pago a partit do 
primeiro dia do mês em que for libertado. Terá de apresentar o seu mandato de 
soltura à CAF. 
O subsídio de desemprego deixa de lhe ser pago durante a sua detenção, já 



 

que deixa de ser considerado como candidato a emprego.  



 

Deve 
• examinar a sua situação com a ajuda do SPIP; 
• comunicar a sua detenção ao organismo que paga o RSA para que os seus 
direitos sejam suspensos. Caso contrário, a sua inscrição será cancelada e deverá 
reembolsar o dinheiro que recebeu a mais; 
• comunicar a sua detenção ao organismo que paga o subsídio de desemprego 
(Pôle Emploi). Se o não fizer, terá de reembolsar o dinheiro que recebeu a mais 
quando sair da prisão. 

Pode 
• estando na prisão, verificar se a situação das pessoas que estavam a seu cargo é 
examinada pelos serviços sociais encarregues do RSA; 
• continuar a receber prestações familiares se residir em França e se tiver um ou 
mais filhos que residam em França; 
• se não tiver domicílio fixo, estabelecer domicílio no estabelecimento para 
facilitar o acesso a ajudas sociais, ao direito de voto e à atribuição de documentos 
de identificação; 
• se conhecer a sua data de libertação, preparar os processos de pedido 
de ajudas sociais para quando sair da prisão. 



 

Voto 

Aquando das eleições nacionais, o estabelecimento prisional organiza 
um programa de informação sobre todas as formalidades necessárias 
para poder votar. 

Deve, para poder votar 
• certificar-se que foi inscrito nas listas eleitorais até 31 de Dezembro do ano 
anterior ao escrutínio no local onde pretende exercer o direito de voto, 
-nomeadamente nas listas do seu município real de residência, ou nas listas do 
município do estabelecimento penitenciário, se comprovar que se encontra nele 
há pelo menos 6 meses à data de encerramento das listas eleitorais, ou, se tiver 
domicílio no estabelecimento,  

• preencher um formulário de procuração em favor da pessoa que escolher que 
esteja inscrita no mesmo município. Essa pessoa votará em seu lugar nos dias 
de votação. A procuração será recebida na secretaria do estabelecimento por 
um oficial de polícia judiciária. 
• Solicitar ao juiz de aplicação de penas, se for condenado e preencher as 
condições, autorização de saída precária em cada dia de votação, a fim de 
poder exercer o seu direito de voto. 

 

Acesso ao Direito 

Pode 
• beneficiar de um dispositivo de permanências e de consultas 

jurídicas gratuitas na maioria dos estabelecimentos para pedir 
informações relativas à situações pessoais (divórcio, heranças, etc.) 
que não tenham relação com o caso que motivou a sua detenção, 
com a execução da sua pena ou com qualquer caso para o qual 
tenha sido já nomeado advogado.  



 

Redução da pena 

Cada condenado beneficia de um crédito de redução de pena calculado sobre 
o prazo da condenação proferida: 3 meses para o primeiro ano e 2 meses para 
os anos seguintes, ou 7 dias por mês. 
Atenção, em caso de reincidência legal, o crédito de redução de pena é redu-
zido: 2 meses para o 1º ano, 1 mês para os anos seguintes ou 5 dias por mês. 

Deve 
• sob detenção, comportar-se correctamente. Em caso de má conduta, o magis-
trado de aplicação de penas (JAP)* pode retirar-lhe o seu crédito de redução de 
pena mediante proposta do director ou pedido do procurador; 
• após a sua libertação, evitar nova condenação a qualquer pena de prisão. Em caso 
de nova condenação a pena de privação da liberdade, mesmo que suspensa, por 
factos cometidos durante o período que corresponda à sua redução da pena, o 
tribunal competente pode anular o seu crédito de redução de pena. 

Para obter uma redução de pena suplementar (3 meses por ano e 7 dias por 
mês, ou, em caso de reincidência, 2 meses por ano e 4 dias por mês), tem de 
manifestar sérios esforços de readaptação social, por exemplo: 

• passar um exame escolar ou profissional, 
• manifestar reais progressos no âmbito escolar ou de uma formação, 
• indemnizar voluntariamente as vitimas, 
• Submeter-se a terapia destinada a limitar os riscos de reincidência. 

O JAP* pode ordenar que o condenado que tenha beneficiado de um crédito de 
redução da pena ou de redução da pena suplementar seja submetido, após a 
sua libertação, a proibições ou obrigações relativamente à vítima. Caso as 
mesmas não sejam cumpridas, ele pode anular no todo ou em parte o prazo das 
reduções da pena e ordenar de novo a detenção. 

Pode ser atribuída uma redução de pena excepcional, que pode ir até um terço 
da pena proferida, a condenados cujas declarações feitas às autoridades admi-
nistrativas ou judiciais, antes ou depois da condenação, permitam fazer cessar 
ou evitar que seja cometida infracção prevista nos artigos 706- 73 e 706-74 do 
Código de processo penal (tráfico de estupefacientes, proxenetismo 
agravado, terrorismo, etc.). 43 



 

Flexibilização da pena 

Uma vez condenado, 

Pode 
• encontrar-se com pessoal do SPIP (serviço prisional de inserção e liberdade 
condicional) para ser ajudado a preparar um projecto de flexibilização da pena 
(liberdade condicional, colocação em regime aberto, detenção parcial, 
suspensão ou fraccionamento da pena, colocação sob vigilância 
electrónica) ou analisar a possibilidade de uma vigilância electrónica de 
final de pena (SEFIP). 
• solicitar, sob determinadas condições, saídas temporárias. 
Os pedidos de flexibilização de pena são concedidos pelo JAP* ou pelo 
tribunal da aplicação das penas, ou pelo juiz de menores se este estiver 
encarregue do seu processo. 

 



 

  

Preparar a sua reinserção 

 

Pode entrar em contacto com o SPIP 
• para os projectos de inserção (autorização de saída precária, regime aberto, 
libertação condicional, pedido de detenção parcial, de colocação sob vigilância 
electrónica, etc.); 

• para questões familiares e sociais; 
Pode beneficiar do apoio do SPIP no seu local de residência durante os 6 meses 
seguintes à sua data de libertação. 

Pode 
• se for estrangeiro, contactar o consulado do seu país. 

O serviço penitenciário de inserção e de liberdade condicional (SPIP) é o ser-
viço que está encarregue de o ajudar durante a sua detenção, para que possa 
preparar os seus processos de flexibilização de pena e a sua saída. 
O pessoal de inserção e liberdade condicional ajuda-o a entrar em contacto com:  

a sua família; 
as associações exteriores (luta contra as toxicomanias, 
habitação, acantinamento,  trabalho, etc.) ; 
o pôle emploi, as missões locais, um empregador potencial, os 
Assedic,  os Assedic, os CAF e as associações de inserção; 
a câmara municipal, a prefeitura (documentos de identificação). 

Para os menores, os educadores da protecção judicial da juventude 
podem assegurar estas missões. 

 

 

 



 

Inspecções, revistas 
São possíveis revistas por palpação ou integrais quando existam elementos 

que permitam a suspeita de riscos de evasão e de entrada, saída ou circulação 
em detenção de objectos ou substâncias proibidas ou perigosos para a 
segurança das pessoas ou a ordem do estabelecimento. 

As revistas corporais internas, que têm de ser requeridas pelo procurador da 
república e feitas por um médico, são possíveis quando houver suspeitas de 
ingestão ou dissimulação no corpo de substâncias ou objectos. 

Estas revistas têm de ser efectuadas com respeito pela dignidade das pessoas. 

Deve 

• sujeitar-se às medidas de controlo implementadas para a manutenção da 
ordem no estabelecimento (utilização de detector de metais, revistas por 
palpação ou integrais ou exames corporais internos).  

O pessoal de vigilância procede, na ausência dos detidos, a revistas frequentes e 
minuciosas das celas. Os objectos que ocupem espaço na s celas e que, por 
esse facto, dificultem ou atrasem os controlos de segurança são depositados no 
vestiário. 

 

 

 

 

 

 

  

Disciplina 

 

 



 

O regulamento interno do estabelecimento informa-o sobre as principais regras de 
vida em detenção, as faltas e sanções previstas no Código de processo penal. 
Informa-o igualmente sobre os procedimentos disciplinares aplicáveis e os 
possíveis recursos. 
Se não cumprir qualquer destas regras (respeito para com o pessoal do estabelecimento 
e para com os outros detidos, horários, vestuário, objectos na cela, funcionamento de 
uma oficina ou de uma actividade, etc.), pode ser objecto de procedimento disciplinar. 
O guarda regista a falta por escrito e transmite-a aos responsáveis. 
Após inquérito, o chefe de estabelecimento decide sobre a comparência perante a 
comissão de disciplina. Neste caso, é-lhe entregue uma notificação escrita narrando 
os factos de que é acusado e a data de comparência com uma antecedência mínima 
de 2 dois em relação a esta data. A cópia do seu processo disciplinar é-lhe fornecida 
com uma antecedência mínima de 24 horas em relação à audiência. 
Em caso de falta greve, pode ser colocado no bloco disciplinar a título 
preventivo (antes de comparecer perante comissão disciplinar). Essa 
medida preventiva não pode exceder 2 dias úteis. Se o último dia for um 
Sábado, Domingo ou feriado, a medida é prolongada até ao primeiro dia útil 
seguinte. 



 

 
Em caso de comparência perante a comissão disciplinar,  
Pode 
• apresentar a sua defesa oralmente ou por escrito; 
• ser assistido ou representado gratuitamente por advogado; 
• consultar o advogado que o assista antes da comparência perante a 
comissão de disciplina; 
• pedir a audição de testemunhas. O presidente da comissão pode 
decidir ou não chamá-las; 
• solicitar um intérprete, caso não fale francês. 

As sanções que lhe podem ser aplicadas são: 
advertência, 
proibição de receber dinheiro (por 2 meses no máximo), 
privação de cantina (por 2 meses no máximo), 
privação de um aparelho (por 1 mês no máximo), 
privação de uma actividade 
confinamento em cela solitária (de 1 a 2 dias, 30 dias por violência); 
colocação em cela disciplinar (de 1 a 20 dias, 30 dias por violência); 
outras sanções relacionadas com a falta (suspensão ou desclassificação, 

parlatório com higiafone, trabalhos de limpeza). 

Se tiver entre 16 e 18 anos pode ser sancionado, segundo a gravidade da falta, 
até 7 dias de confinamento em célula ordinária, ou 7 dias em cela disciplinar. 
Se tiver menos de 16 anos, não pode ser sancionado com cela disciplinar, nem 
com privação de actividade de formação ou de ensino, nem com suspensão 
de trabalho. Mas pode ser sancionado até 3 dias de confinamento para faltas 
mais graves. 
Os menores podem igualmente ser sancionados, nomeadamente com 
privação de cantina, privação de televisão ou privação de actividades de lazer 
ou desportivas. 

Em caso de sanção disciplinar, pode 
• contestar a decisão perante o director inter-regional dos serviços penitenciá-
rios e, em seguida, perante o tribunal administrativo (ver p. 52). 

 



 

Bloco disciplinar 

Segundo a natureza e a gravidade da falta, a sanção em cela disciplinar pode 
atingir 20 dias. 

A pena pode ser prolongada até 30 dias em caso de violência. Terá uma 
entrevista com pessoal de enquadramento a cada vez que seja colocado no 
bloco disciplinar. Ser-lhe-á entregue um prospecto esclarecendo quais os 
seus direitos e obrigações. 
No bloco disciplinar, é examinado por um médico pelo menos duas 
vezes por semana. 

Pode 
• dar um passeio de pelo menos uma hora por dia sozinho; 
• conservar os seus objectos de higiene pessoal; 
• pedir para mudar de roupa; 
• fumar (salvo se for menor); 
• pedir livros ou jornais à biblioteca; 
• escrever e receber correio; 
• ter um parlatório por semana; 
• ouvir rádio; 
• encontrar-se com o seu advogado; 
• encontrar-se com o seu cônsul, o “Défenseur des droits” ou o controlador 
geral dos estabelecimentos de privação de liberdade; 
• pedir uma entrevista com um representante da direcção; 
• encontrar-se com membros do serviço penitenciário de inserção e 
liberdade condicional; 
• encontrar-se com pessoal clínico; 
• encontrar-se com um capelão; 
• manter e receber na sua cela os objectos e livros necessários à sua prá-
tica religiosa; 
• pedir uma entrevista com o JAP*. 

 



 

Não pode 
• ter contactos com os outras pessoas detidas; 
• beneficiar das actividades organizadas pelo estabelecimento 
(inclusivamente desportivas); 
• ter televisão; 
• fazer compras na cantina (salvo produtos de higiene, tabaco e pacote 
de correspondência); 
• sair para o recreio colectivo. 

 

Apenas os menores com 16 anos ou mais podem ser sancionados com cela 
disciplinar, e por prazos mais curtos do que para os maiores (ver p. 48). 
Os parlatórios são mais numerosos e as actividades de ensino ou de 
formação são mantidas. 



 

Isolamento 

Pode ser colocado em isolamento como medida de precaução ou de 
segurança, tanto a seu pedido como mediante decisão da administração 
penitenciária, do juiz de instrução ou do juiz das liberdades e da detenção 
encarregue do seu caso, se for preso preventivo.  
A direcção não é obrigada a dar seguimento aos seus pedidos. 

Quando estiver em isolamento, tanto a seu pedido como por iniciativas da 
administração judiciária, pode 

• emitir observações, por escrito ou oralmente e salvo em caso de urgência, antes 
da tomada da decisão pelas autoridades competentes da sua colocação em 
isolamento ou de prolongamento da mesma, e beneficiar da assistência de um 
advogado. Beneficia assim de apoio jurídico; 

• Se o isolamento for a seu pedido, pode também fazer observações por escrito ou 
oralmente e beneficiar da assistência de advogado e de apoio jurídico antes da 
decisão de levantamento da medida;  
• conservar a totalidade dos seus direitos quanto a acesso à informação, relações 
com o exterior, correspondência, culto religioso (individualmente) e utilização da 
sua conta nominativa. O exercício desses direitos pode no entanto ser restringido 
no sentido de evitar os contactos entre os detidos em isolamento e o resto da 
população prisional; 
• beneficiar de recreio em pátio específico, em princípio 
individualmente; 
• praticar uma actividade desportiva no âmbito do bloco de isolamento; 
• seguir cursos por correspondência; 
• ter acesso a leitura. 

 
Não pode 

• ser colocado numa cela com outro detido. 



 

Se não estiver de acordo 

O regulamento interno do estabelecimento fornece a lista das 
autoridades judiciais e administrativas às quais é possível escrever em 
envelope fechado. 

Pode 
Para contestar uma decisão tomada pelo chefe do estabelecimento 

• pedir que lhe expliquem os motivos da decisão; 

• pedir ao chefe do estabelecimento para rever a sua decisão; 

• escrever ao director inter-regional dos serviços prisionais, se não estiver 
satisfeito com a resposta, nomeadamente no âmbito de uma colocação em 
isolamento; 

• escrever ao director da administração prisional ou ao ministro da Justiça e 
das Liberdades se não estiver satisfeito com a resposta do director inter-
regional; 

• escrever em envelope fechado a todos os serviços do estabelecimento. 

Para problemas relativos à execução ou à aplicação da pena 

• escrever às autoridades judiciais (juiz da aplicação de penas, procurador da 
República, juiz de instrução, juiz das medidas de coacção, juiz de menores, se for 
menor). 

Para questões relativas à sua saúde 

• escrever ao director do hospital ao qual está vinculado o UCSA*, aos médicos 
inspectores da agência regional de saúde (ARS) e da direcção regional dos assuntos 
sanitários e sociais (DRASS), assim como ao chefe da inspecção geral dos assuntos 
sociais (IGAS). 

Para problemas graves relativos ao funcionamento do estabelecimento 

• escrever ao chefe da inspecção dos serviços penitenciários e à direcção da 
administração prisional. 



 

Pode igualmente 

• escrever ao presidente da comissão de avaliação do estabelecimento (prefeito 
ou subprefeito); 
• recorrer directamente ao “Défenseur des droits”; 
• escrever ao Controlador geral dos locais de privação da liberdade para o informar de 
qualquer facto ou situação que constitua uma violação dos direitos fundamentais do 
indivíduo. O Controlador pode igualmente reunir-se, com total confidencialidade, com 
os detidos aquando das suas visitas aos estabelecimentos; 
• escrever ao presidente da comissão de acesso aos documentos administrati-
vos; 
• apresentar queixa, escrevendo ao procurador da República para lhe dar a 
conhecer infracções penais; 
• intrpor recurso perante o tribunal administrativo de decisões da 
administração prisional relativas a si. 
Caso não esteja de acordo com uma sanção disciplinar, deve primeiro interpor 
recurso junto do director inter-regional no prazo de 15 dias a contar da notificação da 
decisão. O director inter-regional tem um mês para responder. A ausência de resposta 
equivale a uma rejeição. Pode então intentar uma acção no tribunal administrativo. 
• interpor recurso perante Tribunal Europeu dos Direitos do Homem depois de ter 
esgotado todos os recursos possíveis em França. 
 
Todas estas comunicações, se indicarem claramente o nome do destinatário, não são 
sujeitas a controlo pela administração. 
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Glossário 

Biometria 

Este sistema, associado a um bilhete de identidade infalsificável, permite verificar a 
identidade das pessoas detidas, nomeadamente aquando do acesso aos parlatórios, 
por ocasião de deslocações ao exterior dos edifícios e aquando da saída do 
estabelecimento em caso de saída temporária ou de libertação de estabelecimento 
prisional. Oferece assim uma segurança acrescida nos estabelecimentos. 

Cantina 

É a “loja” do estabelecimento penitenciário, onde pode comprar, graças à parte 
disponível da sua conta nominativa, objectos, alimentos ou prestações de serviço 
(aluguer de televisor, aparelho de rádio, etc.). 

Comissão Pluridisciplinar Única (CPU) 

A CPU é presidida pelo director do estabelecimento e agrupa os vários 
protagonistas encarregues das pessoas detidas: vigilantes, responsáveis pela 
inserção e pela liberdade condicional, funcionários, professores, psicólogos, 
enfermeiros, etc. A composição de cada CPU varia de acordo com a sua temática. 
A CPU emite pareceres sobre a situação dos recém-chegados, os pedidos de 
classificação para trabalho/formação profissional/actividades, a atribuição de 
ajuda a pessoas com recursos insuficientes, o acompanhamento da execução das 
penas e a prevenção do suicídio. 

Revista integral 

A revista integral implica que a pessoa detida se dispa completamente para que o 
guarda verifique o seu vestuário. Este efectua assim um controlo visual das dife-
rentes partes do corpo. Qualquer contacto físico entre a pessoa detida e o agente 
é proibido. No entanto, o guarda pode controlar o cabelo, se necessário. 
As revistas que necessitem de buscas corporais só podem ser realizadas por um 
médico. 
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Secretaria 

Cada estabelecimento prisional é dotado de um serviço de secretaria. As princi-
pais missões deste serviço são o registo das pessoas sujeitas a mandato de 
detenção, a gestão da situação penal das pessoas detidas, a gestão da sua situação 
administrativa, dos seus deslocamentos, a constituição dos dossiers individuais e 
de orientação, a notificação às pessoas detidas das decisões ou convocatórias e o 
registo e a transmissão dos seus requerimentos e recursos. 

Juiz da aplicação das penas (JAP) 

É o juiz encarregue de fixar as modalidades de execução das penas de detenção. É 
competente para proferir medidas de flexibilização da pena (libertação condicional, 
semidetenção, pulseira electrónica, colocação no exterior, etc.) com o objectivo de 
reinserção e de prevenção da reincidência. 
Este juiz visita frequentemente a prisão onde entrevista as pessoas detidas. Ele 
fiscaliza igualmente, com o apoio do pessoal de inserção e de liberdade condicional, 
o correcto desenrolar das penas restritivas de liberdade como a suspensão da 
execução da pena com aplicação de regime de prova e o trabalho de interesse geral. 

Serviço médico-psicológico regional (SMPR) 

Serviço de psiquiatria implantado em meio prisional, com vocação regional (há 
26 SMPR em França). Tem por missão assegurar o rastreio das perturbações 
mentais, tratá-las (tratamentos ambulatórios e cuidados intensivos nas unidades 
específicas) e participar no combate às dependências. 

Unidade de consultas e de cuidados ambulatórios (UCSA) 

Assegura, no seio de cada estabelecimento prisional, o acesso a assistência médica: 
medicina geral, cuidados dentários e certas consultas especializadas. 
É uma equipa do serviço nacional de saúde que intervém. Os cuidados que 
não possam ser dispensados em detenção pelo UCSA são administrados no 
exterior, no hospital mais próximo. 

Visitantes de prisão 

Os visitantes são voluntários autorizados pela administração prisional a ajudá-lo 
e apoiá-lo durante a sua detenção. Podem ajudá-lo também na sua reinserção e 
realizar algumas diligências para o ajudar. 
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Organizam igualmente, por vezes, actividades no seio do estabelecimento 
penitencial. 
É o serviço prisional de inserção e liberdade condicional (SPIP) que organiza a 
intervenção dos visitantes de prisão. Se desejar beneficiar da sua visita, contacte o 
seu conselheiro prisional de inserção e liberdade condicional (CPIP). As visitas 
dos visitantes de prisão ocorrem fora da presença de guardas, nos dias e horas 
previstas pelo chefe de estabelecimento. As visitas podem no entanto ser 
suspensas:  
- na sequência de proibição de comunicar decidida pelo juiz de instrução;  
- quando a pessoa detida for colocada no bloco disciplinar. 
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Siglas 

- ANVP: associação nacional dos visitantes de prisões 
- AP: administração prisional 
- CD: centro de detenção 
- CE: chefe de estabelecimento 
- CLIP: clube informático penitenciário 
- CMUC: cobertura médica universal complementar 
- CNED: centro nacional de ensino a distância 
- DAP: director ou direcção da administração prisional 
- DI: director inter-regional 
- DISP: director inter-regional dos serviços penitenciários 
- DSTs: doenças sexualmente transmissíveis 
- FARAPEJ: federação das associações reflexão-acção-prisão e Justiça 
- FNARS: federação nacional das associações das casas de acolhimento de reclusos 
- GENEPI: agrupamento nacional de estudantes para ensino a pessoas reclusas 
- JAP: juiz de aplicação das penas 
- LC: libertação condicional 
- MC: maison centrale (prisão de alta segurança) 
- PIP: pessoal de inserção e liberdade condicional 
- PS: autorização de saída precária 
- PSE: colocação sob vigilância electrónica 
- QD: bloco disciplinar 
- QI: bloco de isolamento 
- RP: redução de pena 
- RPS: redução de pena suplementar 
- SME: suspensão de execução da pena com aplicação de regime condicional 
- SMPR: serviço médico-psicológico regional 
 



 

Moradas úteis 

- Direction de l'administration pénitentiaire: 
13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 

- Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté: B.P. 10301, 75921 Paris Cedex 19 

- Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS): 
39-43 quai André Citroën - 75739 Paris Cedex 15 
Tel.: 01 40 56 60 00 

Défenseur des droits 

 Ajuda à reinserção 
• FNARS (federação nacional das associações de acolhimento e 

de reinserção social): 76 Rue du Faubourg Saint Denis – 75 010 
Paris 

Ensino 

• Auxilia formation et amitié (cursos gratuitos por correspondência): 
102 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt 

• CLIP (clube informático prisional): Rue Charles Fourier – 75013 Paris 

• GENEPI (agrupamento nacional estudantil de ensino às pessoas 
reclusas): 12-14 Rue Charles Fourier – 75013 Paris 

 

Estrangeiros 

• CIMADE: 64 rue Clisson – 75013 Paris 

 

 



 

Manutenção de laços familiares 

• FREP (federação dos intermediários filhos - pais): - 4-6 Rue 
Charles Floquet BP 38 – 92122 Montrouge Cedex 

• UFRAMA (União das federações regionais de casas de acolhimento, 
famílias e amigos das pessoas detidas): 8 passage Pont Amilion –
17100 Saintes 

Pessoas sós, escuta 

• ANVP (associação nacional dos visitantes de prisões): 1 bis rue 
de Paradis, 75010 Paris 

• Courrier de Bovet (associação nacional de correspondência 
com os detidos), B.P. 300, 75 770 Paris Cedex 16 

• Croix-Rouge Écoute (apoio psicológico por telefone): n.º tel. 
0800 858 858 

Pessoas com recursos insuficientes 

• Cruz Vermelha francesa: 98 rue Didot – 75694 Paris Cedex 
14 

• Secours catholique - Caritas France: 106 Rue du Bac – 75341 Paris 
Cedex 07 

Saúde 
• AIDES (Apoio aos doentes, à pesquisa e informação sobre o Sida e as 

hepatites): 14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex 
• Sidaction: 228 Rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris 
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