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Acaba de ser detido, seja como arguido, seja como conde-
nado. A decisão de o privar de liberdade é uma decisão da
justiça.
Como recluso deve respeitar as regras de vida em detenção.
Também tem direitos. Este guia descreve ambos.
O pessoal que o acolhe está aqui para facilitar a sua vida em
detenção e responder às questões que queira colocar.

A administração do estabelecimento prisional
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Para homens

Etapa 1:
Passa pela secretaria. Registamos a sua identificação e o documento que jus-
tifica a sua prisão, 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.
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Etapa 2:
Passa pelo vestiário, para aí depositar os seus documentos de identidade e
todos os objectos que tenha consigo. É submetido a uma revista integral*:
deve tirar a roupa toda, que também será inspeccionada, e um agente fará um
controle visual sem contacto físico (excepto aos cabelos, se necessário).
Todo o dinheiro que tenha consigo e jóias (excepto aliança, relógio e 
corrente ou objecto religioso) são registados e depositados num cofre na
contabilidade.
Tem direito a um duche (em caso de entrada tardia, no dia seguinte de
manhã) e a uma bolsa com artigos de higiene pessoal.

Desde a sua chegada, antes de qualquer visita, pode-lhe ser entregue roupa 
interior por pessoas que lhe sejam próximas. Já teve ou vai ter uma breve 
entrevista com um responsável.
Pode chamar-lhe a atenção para um problema de saúde ou para qualquer outra
dificuldade que tenha.
Será colocado numa cela de acolhimento, sozinho ou com outros reclusos.
Nas primeiras 24 horas, será recebido ou por um director ou por encarregado
prisional, assim que possível por pessoal da inserção e liberdade condicional
e o mais rapidamente possível por um médico. Fará uma despistagem à 
tuberculose no mais curto espaço de tempo possível; ser-lhe-ão propostas des-
pistagens para o VIH/Sida e para as hepatites B e C mas poderá recusá-las.
Para obter informações mais completas sobre a vida em detenção, pode
consultar o regulamento interno do estabelecimento, que se encontra na 
biblioteca.
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Para mulheres

AAss  mmuullhheerreess  ssããoo  aabbrraannggiiddaass  ppoorr  ttooddaass  aass  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccoonnssttaanntteess
nneessttee  gguuiiaa..

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

Se estiver grávida, terá acompanhamento médico adaptado.
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
fazer um pedido ao director inter-regional, que decidirá segundo recomenda-
ção de uma comissão consultiva. Todas as decisões que digam respeito à criança
são da sua responsabilidade (bem como do pai, se existir poder paternal).
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Para menores

OOss  mmeennoorreess  ssããoo  aabbrraannggiiddooss  ppoorr  ttooddaass  aass  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccoonnssttaanntteess  nneessttee

Além disso
Será detido num bloco de alojamento específico, reservado a menores de 18 anos.
À sua chegada, será recebido pelo responsável do bloco de menores (excepto ao
fim-de-semana). Ele informará os seus pais sobre o desenvolvimento da sua de-
tenção.
A protecção judiciária da juventude (protection judiciaire de la jeunesse - PJJ)
estará em ligação com a sua família durante a sua detenção.
Diariamente, estará acompanhado por uma equipa de guardas que trabalham ape-
nas com menores. Eles serão os seus interlocutores.
Educadores da PJJ também participaram activamente no seu bloco.
Participará na elaboração da ocupação do seu tempo que se comprometerá a res-
peitar. Este engloba horários de aulas (escolaridade obrigatória até aos 16 anos),
de formação, de actividades desportivas e socioculturais.

Na cela, terá uma televisão só à noite, que 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 indicarão se desejam que seja representado por um advogado
ou por um representante 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. �



Telefonar

PPooddee  tteelleeffoonnaarr  aassssiimm  qquuee  sseejjaa  ccoonnddeennaaddoo..
Os condenados encarcerados por pena em estabelecimentos (penitenciária ou
centro de detenção) estão autorizados telefonar.
Nas maisons d’arrêt (estabelecimento de detenção preventiva), os condenados
podem telefonar se existirem os dispositivos técnicos necessários.

QQuuaannddoo  ee  ccoommoo  ppooddee  tteelleeffoonnaarr??
O regulamento interno determina a frequência e a duração das comunicações,
bem como as modalidades de pagamento.

Se existem cabines telefónicas, deve pedir a atribuição de um código de acesso
personalizado.

As suas conversas podem ser
controladas e gravadas, excepto
as que tenha com o seu advo-
gado e com serviços de apoio
psicológico (Croix-Rouge
écoute - apoio psicológico da
Cruz Vermelha…).
A sua conversa pode ser inter-
rompida se apresentar perigo
para o estabelecimento ou para
as pessoas.
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Contactar um advogado

PPooddee
• escrever livremente ao seu advogado em envelope fechado: é correio confi-
dencial;
• receber do seu advogado, com o acordo do juiz, cópia dos documentos do pro-
cesso de instrução, por intermédio da secretaria;
• receber do seu advogado, cópia dos documentos do processo de flexibiliza-
ção da pena;
• receber a visita de um advogado nos dias e horas determinados no regula-
mento interno do estabelecimento. As entrevistas são confidenciais;
• fazer-se assistir ou representar por um advogado quando a administração vá
tomar uma decisão desfavorável no que diga respeito aos seus direitos (visitas,
isolamento, …), excepto se a decisão seja em resposta a um pedido da sua parte;
• fazer-se assistir por um advogado se pedir para beneficiar de uma flexibiliza-
ção da pena.

NNããoo  ppooddee
• transmitir correio pessoal, nem qualquer objecto por intermédio do advogado.

SSee  nnããoo  ttiivveerr  aaddvvooggaaddoo

- não conhece nenhum advogado:
faça um pedido de advogado oficioso junto do bastonário da ordem no

tribunal de grande instance (TGI – Tribunal de Comarca) do que depende;

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

- deseja designar um advogado que conhece:
contacte-o directamente por 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.
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Situação penal, apelar, escrever ao juiz

Antes do julgamento,
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 juiz de instrução ocupa-se da instrução do seu caso antes do julgamento.

Após o julgamento,
o juge de l’application des peines ( JAP – juiz de aplicação de penas)*
é competente sobre todas as questões respeitantes ao desenrolar da 
pena e às medidas que lhe dizem respeito (permissão de saída, semi
detenção, liberdade condicional, redução de pena suplementar, etc.).

No que respeita os menores, é o juiz de menores que tem competên-
cia sobre estes assuntos.

Em caso de necessidade, a secretaria da prisão pode indicar-lhe qual a magis-
tratura de que depende.
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PPooddee
• nos dez dias após o julgamento, avisar a secretaria que irá apelar;
• nos 5 dias após uma decisão do cour d’appel (tribunal de recurso), avisar a 
secretaria 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 juge de l’application des peines
(juiz de aplicação de penas) em envelope fechado;
• se for condenado, pode pedir ao juge de l’application des peines (juiz de aplica-
ção de penas) uma audiência para lhe falar sobre o seu projecto de saída ou sobre
a sua vida em detenção;
• pedir à secretaria que lhe comunique a sua ficha penal; será feita uma cópia às
suas custas.

ATENÇÃO, a ficha penal específica os factos que justificam o seu encarcera-
mento. Queira guardá-la ao abrigo de olhares indiscretos.

DDeevvee
• escrever ao serviço de secretaria para informações sobre a sua situação penal.
Pode pedir ao guarda, ao oficial subalterno ou ao pessoal de inserção e liberdade
condicional que o ajude a compreender.
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Encontrar-se com o director / um responsável

PPooddee
• escrever a todos os serviços do estabelecimento em envelope fechado;
• pedir para ver o guarda de primeira, o chefe do edifício ou o director, seja por 
pedido escrito, esclarecendo o motivo do seu pedido, seja pedindo ao guarda.

PPoorr  ccoorrrreeiioo,,  uummaa  ppeessssooaa  ddaa  ssuuaa  ffaammíílliiaa  oouu  uumm  ddooss  sseeuuss  aammiiggooss  ppooddee  ppeeddiirr  uummaa
eennttrreevviissttaa,,  eessccllaarreecceennddoo  oo  mmoottiivvoo  ddaa  mmeessmmaa,,  ppaarraa  ssee  eennccoonnttrraarr  ccoomm  uumm  mmeemmbbrroo
ddoo  ppeessssooaall  ddaa  ddiirreeccççããoo  oouu  ddoo  sseerrvviiççoo  ppeenniitteenncciiáárriioo  ddee  iinnsseerrççããoo  ee  lliibbeerrddaaddee  ccoonnddii--
cciioonnaall..
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Dinheiro

A partir da sua chegada é aberta uma conta pessoal. As entradas e saídas de din-
heiro são registadas na sua conta.
O dinheiro que tem à chegada e o que recebe mensalmente é divido em três partes
(parte disponível, pecúlio, 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 desconto e ficam
inteiramente à sua disposição, para a loja*, por exemplo.

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

até 400 €: 20 % retirados da parcela de 200 a 400 €;
até 600 €: 20 % retirados da parcela de 200 a 400 € e 25 % da parcela

400 a 600 € ;
mais de 600 €: 20 % retirados da parcela de 200 a 400 € e 25 % da par-

cela 400 a 600 € e 30`% da parcela superior a 600 €. 
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DDeevvee
• indemnizar as vítimas das infracções pela quais foi condenado.

NNããoo  ddeevvee
• ter dinheiro em espécie, cheques ou cartão de pagamento em detenção.

PPooddee
• receber dinheiro por transferência bancária ou por vale postal da parte da sua fa-
mília, de titulares de uma autorização de visita permanente ou de pessoas autori-
zadas pelo chefe do estabelecimento.
Podem efectuar a transferência bancária a partir de casa (pela internet) ou na agên-
cia bancária.
Para o vale postal, devem preenche-lo numa estação de correios.
• enviar por vale postal dinheiro à sua família com a autorização do chefe do es-
tabelecimento;
• efectuar pagamentos voluntários para indemnizar as partes civis;
• abrir uma conta poupança (ou manter a que já tem) e aí depositar quantias da
parte disponível da sua conta.
• 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
(excepto por decisão judiciária que lhe retire este direito);
• para qualquer dificuldade que tenha em relação à sua conta, escreva ao chefe do
serviço de contabilidade.

NNããoo  ppooddee
• efectuar pagamentos voluntários sobre o seu pecúlio;
• receber dinheiro por carta;
• receber dinheiro no parlatório.
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Compras

As compras fazem-se por intermédio do serviço da loja*.
São distribuídos vales de loja para compras correntes (produtos de higiene, 
alimentação, tabaco, jornais, 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 serão
renovados gratuitamente.

PPooddee
• obter um vale de loja para produtos de primeira necessidade aquando da sua che-
gada;
• pedir ajuda à comissão de indigência* do estabelecimento se não tiver recursos;
• pedir para trabalhar ao chefe do estabelecimento;
• pedir roupa para trocar, se não tiver, ao chefe do estabelecimento;
• prevenir e encontrar-se com o serviço penitenciário de inserção e liberdade
condicional e com pessoal do estabelecimento para examinar a sua situação.

• ter um adiantamento ou um empréstimo para as suas compras na loja*.
Não pode
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Objectos pessoais

PPooddee
• ficar com uma aliança, um fio com uma 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 pela loja, sob reserva de impedimento da
cela ou do regulamento interno;
• ficar com roupas pessoais, sob reserva de impedimento da cela e do regulamento
interno (roupas com capuz e roupas que se assemelhem às do pessoal são interdi-
tas em detenção);
• ficar com fotografias da sua família, excepto se se tratar de uma fotografia de
identidade;
• ficar com todos os objectos e documentos necessários para sua formação;
• ficar com a suas criações pessoais sob reserva de impedimento da sua cela, 
excepto se queira depositá-las no vestiário ou enviá-las à sua família.

Não pode
• ficar com os seus papeis de identificação;
• ficar com objectos demasiado pesados ou em grande quantidade;
• ficar com jóias (além da sua aliança, fio com uma medalha religiosa).
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Duches / roupa interior

DDeevvee
• cuidar da sua higiene corporal.

PPooddee
• tomar no mínimo um duche 3 vezes por semana e após cada sessão desportiva ou
no regresso do trabalho, na medida do possível;
• pode usar roupa interior limpa no parlatório e pôr a muda de roupa interior a
lavar;
• pedir produtos de higiene e de limpeza, que serão renovados sempre que tiver 
necessidade.

Em caso de indigência*,

PPooddee
• pedir roupa interior e roupa para trocar (em particular, para o desporto ou para
o trabalho) caso não tenha;
• pedir um estojo de correspondência.
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Mudar de cela

A atribuição de cela é decidida pelo chefe do estabelecimento. Pode estar ligada
ao trabalho, à formação profissional, à escolaridade, ao estado de saúde, à situa-
ção penal, etc.
A recusa de reintegrar a sua cela é uma falta disciplinar.

PPooddee
• escrever uma carta ao chefe do edifício explicando as razões do seu pedido de
mudança de cela ou fazer um pedido verbal;
• escrever ao director para lhe pedir colocação no isolamento, explicando o seu 
pedido.

• ser colocado na mesma cela com alguém suspeito no mesmo caso.

��

Não pode



Manutenção e limpeza da cela

DDeevvee
• ter a cela limpa e bem arranjada;
• alertar o pessoal para qualquer deterioração do material na cela.
Qualquer degradação voluntária é sancionada disciplinarmente;
• deixar as janelas acessíveis para que possam ser controladas e ter atenção de não
colocar objectos que impeçam o acesso à cela.

Quando lhe for atribuída uma cela, uma inspecção do estado do local permite
verificar as condições da mobília e do material de limpeza (tal como vassoura
pequena, caixote do lixo, pano do chão), o estado da roupa que lhe foi 
entregue (lençóis, toalha, pano) e dos utensílios para as refeições. O mesmo
será feito quando sair da cela.
A negligência ou a falta de limpeza da sua cela é uma falta pela qual pode ser
sancionado. O mesmo se atirar lixo pela janela.
A cela pode ser revistada a qualquer momento. Durante a busca, o guarda 
colocá-lo-á, após ter sido revistado, noutro local.
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PPooddee
• pedir aos guardas que lhe dêem lixívia a 12º gratuitamente todos os 15 dias;
• guardar o que tenha comprado por intermédio da loja, sob reserva de impedi-
mento da cela;
• colocar fotografias e pinturas, apenas nos painéis para isso destinados;
• limpar a sua cela segundo as modalidades estabelecidas no regulamento interno.
Nos estabelecimentos penais, pode limpar a cela como quiser, desde que não de-
grade as instalações (parede, mobiliário, …).

• estender a sua roupa interior nas barras das janelas.
Não pode



Ter televisão

DDeevvee
• fazer o pedido em função das moda-
lidades explicada no regulamento 
interno;
• manter e restituir o aparelho a fun-
cionar, caso contrário deverá pagar a
reparação;
• colocar o aparelho no local para ele
previsto na cela;
• desligar o aparelho quando sair da
cela.

A entrega do aparelho é feita contra a entrega de uma quantia retirada direc-
tamente da parte disponível da sua conta. O regulamento interno do estabe-
lecimento especifica a tarifa de aluguer (semanal, quinzenal ou mensal). A
degradação ou o uso não regulamentar da televisão faz incorrer numa sanção
disciplinar, na privação do aparelho e na retenção de dinheiro se for necessá-
ria uma reparação ou se o aparelho estiver estragado. Nos blocos de menores,
o regulamento interno estabelece a hora de desligar da televisão.

Ter rádio

• ter aparelhos que permitam gravar ou receber mensagens do exterior.

��

PPooddee
• comprar um rádio na loja do seu estabelecimento. É possível, excepcional-
mente, com autorização, do chefe de estabelecimento, comprar material de alta-
fidelidade por intermédio da loja.

Não pode



NNããoo  ddeevvee
• mexer nas ligações dos aparelhos;
• ouvir televisão ou rádio muito alto para não incomodar os outros reclusos. Caso
contrário, será sancionado disciplinarmente.

Ter um computador e material informático

PPooddee
• comprar, excepcionalmente, um computador pessoal e material informático em
certas condições, por intermédio da loja;
• trocar com os outros reclusos, suportes informáticos não modificáveis (jogos
em CD-ROM, filmes em DVD...).

DDeevvee
• obter autorização prévia do chefe do estabelecimento.
As ferramentas informáticas autorizadas são as que têm carácter pedagógico,
sociocultural ou profissional e que sejam objecto de uma convenção entre a ad-
ministração e os organismos de formação.

Não pode ter
• máquinas fotográficas ou de vídeo;
• suportes informáticos amovíveis, que permitam gravar informação (gravador de
CD-ROM, pen USB...) ;
• ferramentas informáticas, tais como fotocopiadoras ou scanners, que permitam
reproduzir ou alterar o conteúdo de documentos;
• ferramentas de comunicação sem fio (placa wifi, modem, fax, etc.).

Não pode trocar suportes informáticos (disquete, CD-ROM) com o exterior.

Não deve retirar os selos de segurança colocados pela administração peniten-
ciária no seu computador.

Em caso de incumprimento destas regras, pode ser sancionado disciplinarmente
e o seu material informático pode ser-lhe retirado.
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Ter livros

Tem acesso directo à biblioteca, segundo os horários afixados no seu edifício,
ou por catálogo e por distribuição itinerante nos edifícios.

PPooddee
• perguntar ao guarda ou ao CIP como funciona a biblioteca ou consultar o 
regulamento interno;
• encontrar na biblioteca:

- o regulamento interno, o Código penal e o Código do processo penal,
- romances, contos, revistas, dicionários, BD;

• pode levar consigo para o parlatório livros de capa mole, nas condições estabe-
lecidas no regulamento interno;
• pode trocar livros pessoais com outros detidos (que não sejam da biblioteca),
com a permissão e controlo de um guarda;
• comprar jornais e livros. Deve fazer a encomenda por intermédio da loja. Uma
lista de obras e publicações é sugerida pelo estabelecimento penitenciário.
Publicações que contenham ameaças explícitas contra a segurança das pessoas ou
dos estabelecimentos penitenciários podem ser retidas por decisão do ministério
da Justiça a pedido do chefe do estabelecimento.
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DDeevvee
• 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 estabeleci-
mento.
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Tabaco e álcool

PPooddee
• fumar cigarros na cela ou nos pátios (excepto se for menor);
• pedir ao chefe do estabelecimento para ficar numa cela para não fumadores.

Não pode
• beber álcool na prisão;
• fumar nos corredores e nos locais co-
lectivos.

Drogas

A entrada e o consumo de drogas são interditas em detenção.
São efectuados controlos policiais regulares e surpresa durante as visitas.
A posse de drogas é uma infracção penal, será dado conhecimento ao procurador
da República. É também uma falta disciplinar grave susceptível de levar ao encar-
ceramento no bloco disciplinar.

��

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



Tratamento das dependências

PPooddee
• pedir ao médico da unidade médica (UCSA*) um tratamento de desmame ou de
substituição, substitutos de nicotina, que lhe serão entregues 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.

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

��



Proteger-se do vírus VIH/sida e de hepatites

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

Pode obter gratuitamente lixívia a 12° todos os 15 dias:
peça-a aos guardas. Permitirá descontaminar todos os objectos que possam estar
em contacto com sangue (lâmina de barbear, agulha, máquina zero, etc.) Para
os objectos que não possam ser limpos com lixívia (escova de dentes por exem-
plo), a melhor maneira de se proteger é não os partilhar.

Se tiver dúvidas sobre o VIH/sida ou sobre as hepatites, não hesite em pergun-
tar à sua unidade médica. O pessoal que presta os cuidados de saúde pode 
explicar-lhe os diferentes modos de transmissão. Nalguns estabelecimentos, 
poderá encontrar associações para falar do assunto.

��



Praticar desporto

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

NNããoo  ddeevvee
• ausentar-se sem justificação, senão pode ser riscado da lista de inscritos;
• ter comportamentos violentos ou agressivos, quando pratica desporto nem nou-
tro lado.

��



PPooddee

• pedir ao guarda informações sobre as modalidades desportivas acessíveis ao 
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 albergar
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, condenados) podem, se o chefe
do estabelecimento autorizar.
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Ter acesso a serviço de capelania

Aquando da sua chegada, o director ou o seu representante informou-o sobre os
cultos representados na capela no estabelecimento.

PPooddee
pedindo por escrito para,
• receber a visita de um capelão;
• participar em reuniões ou em serviços organizados pelos cultos no estabele-
cimento (excepto se se encontrar no bloco disciplinar);
• conservar e receber objectos e livros necessários à prática religiosa na sua
cela;
• corresponder-se com os capelães em sobrescrito fechado.

Se for colocado no bloco disciplinar, pode continuar a receber as visitas do 
capelão, a corresponder-se com ele e a conservar objectos e livros necessários à
prática religiosa.

��



Escrever à família e aos próximos

à chegada, é lhe entregue um “kit correio” (papel, envelope, selo e lápis). A cor-
respondência é recolhida todos os dias pelo guarda. O horário está publicado no
regulamento interno. A correspondência é controlada pela direcção.
O juiz que decidiu a sua encarceração pode pedir que a correspondência lhe seja
entregue para controlo (o prazo de encaminhamento da correspondência será
maior neste caso).
A correspondência em língua estrangeira pode ser traduzida pela direcção.

PPooddee
• pedir ao seu correspondente que lhe envie selos ;
• receber fotografias da sua família desde que não sejam fotografias de identidade;
• pedir um correspondente voluntário (Courrier de Bovet);
• trazer uma encomenda do parlatório durante o período de Natal e do fim do
ano;
• receber a caderneta escolar (boletim de notas) do seu filho.

DDeevvee
• indicar o seu número de recluso, o seu número de cela e a morada correcta do es-
tabelecimento ao seu correspondente;
• indicar o seu nome e número de recluso na parte de trás do envelope.

��



Ver a família e amigos

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

DDeevvee
SSee  ffoorr  pprreessoo  pprreevveennttiivvoo
• dizer à pessoa que deseja ir visitá-lo para pedir uma autorização de visita ao ma-
gistrado competente, geralmente o juiz de instrução.
Se não souber quem é o magistrado competente, o pessoal penitenciário pode in-
formá-lo.

SSee  ffoorr  rreecclluussoo
• dizer à pessoa que deseja ir visitá-lo para pedir uma autorização de visita ao
chefe do estabelecimento. Este último só pode recusar por motivos de ordem
e de segurança. A partir dos 13 anos, as crianças precisam de uma autorização
de visita individual. As crianças com idade inferior a 13 anos são inscritas na
autorização de visita de um adulto (com foto da criança e autorização por es-
crito do titular da autoridade parental se o adulto beneficiário da autoriza-
ção de visita não for titular da autoridade parental). 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 para fazer um inquérito.

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 mantenha um elo consigo. O seu pedido
será estudado à luz do interesse da criança.

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

PPooddee
• pedir à sua família para lhe trazer roupa interior. A muda de roupa interior para
lavagem é autorizada nas condições indicadas no regulamento interno;
• pedir para que lhe tragam livros com capa mole e documentos relativos à saúde
ou à escolaridade do seu filho, nas condições detalhadas no regulamento interno.

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

��



O local do parlatório está submetido a inspecção visual do guarda prisional.
Um visitante que seja surpreendido com um produto proibido pela lei será
assinalado aos serviços de polícia e ao procurador da República. O parlatório
será suspenso numa primeira fase, e o chefe do estabelecimento ou o magis-
trado reexaminarão a autorização e as condições de visita.
Todo objecto trocado no parlatório autoriza o guarda a suspender o mesmo
até decisão da autoridade competente. Qualquer comportamento agressivo
provoca a suspensão do parlatório e é passível de um processo disciplinar.
As relações sexuais são proibidas. Impor à vista dos outros actos susceptíveis
de ofender o pudor constitui efectivamente uma falta disciplinar.
No fim do parlatório, o detido é obrigatoriamente revistado.
A fim de prevenir qualquer incidente, a visita passa-se num parlatório equi-
pado com um dispositivo de separação.
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Serviço médico

DDeevvee
• ser examinado numa consulta médica no mais breve prazo após a sua deten-
ção.

��

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* assume igualmente os tratamentos psiquiátricos excepto se existir no
estabelecimento um serviço médico-psicológico regional (SMPR)*.
O regulamento interno indica os dias de consulta.
A lista de espera para marcar consulta no dentista é frequentemente longa.
Se necessário, o médico propõe que receba os tratamentos ou que faça  exames
médicos no hospital.

OOss  mmééddiiccooss  ee  ttooddooss  ooss  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ddee  ssaaúúddee  qquuee  iinntteerrvvéémm  nnaa  pprriissããoo  ssããoo  iinn--
ddeeppeennddeenntteess  ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ppeenniitteenncciiáárriiaa::  nnããoo  eessttããoo  vviinnccuullaaddooss  ààss  aauuttoo--
rriiddaaddeess  ppeenniitteenncciiáárriiaass  ee  ssããoo  ssuubbmmeettiiddooss  aaoo  sseeggrreeddoo  mmééddiiccoo..  FFaazzeemm  ppaarrttee  ddoo
ppeessssooaall  ddoo  sseerrvviiççoo  ppúúbblliiccoo  hhoossppiittaallaarr  ee  ddeeppeennddeemm  ddoo  cceennttrroo  hhoossppiittaallaarr  mmaaiiss
pprróóxxiimmoo  ddoo  eessttaabbeelleecciimmeennttoo..



Em caso de urgência, ddeevvee
• avisar o guarda. Ele apelará o pessoal auxiliar presente no estabelecimento e, se
for necessário, um serviço médico de urgência.
Durante a noite, o guarda deve apelar o guarda de primeira para abrir a porta da
cela.

PPooddee
• escrever (ou pedir a alguém para escrever) ao pessoal de saúde do estabelecimento,
em envelope fechado, para pedir uma consulta ou falar de um problema pessoal ou
de saúde física ou psicológica: este correio é confidencial;
• pedir ao pessoal médico para o porem em contacto com as associações especiali-
zadas;
• pedir ao seu médico no exterior para entrar em contacto com o médico do esta-
belecimento.

��

Para seu bem, ppooddee
• informar o médico sobre qualquer problema médico ou tratamento em curso
(problemas cardíacos, perturbações neurológicas, problemas de vista, estadias
hospitalares anteriores, etc.), para um melhor acompanhamento durante a sua de-
tenção;
• informar se tiver um problema de saúde, e se quiser uma consulta com o médico,
o dentista, o psiquiatra ou o psicólogo.
Pode escrever ao serviço médico em envelope fechado.



Agressão, ameaça

NNããoo  ddeevvee
• guardar silêncio em caso de agressão que o vise directamente ou que vise outro
detido.

DDeevvee
• assinalar 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 enqua-
dramento;
• beneficiar de imediato dos cuidados da equipa médica em caso de agressão.

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

TTaannttoo  nnaa  pprriissããoo  ccoommoo  ffoorraa  ddeellaa,,  aa  lleeii  éé  ppaarraa  sseerr  ccuummpprriiddaa..
AA  vviioollêênncciiaa  ee  aass  aaggrreessssõõeess  ffííssiiccaass  oouu  sseexxuuaaiiss  ssããoo  ppaassssíívveeiiss  ddee  ssaannççõõeess  ddiisscciippllii--
nnaarreess  ee  ddee  ppeerrsseegguuiiççõõeess  ppeennaaiiss..
OO  ppeessssooaall  ddoo  eessttaabbeelleecciimmeennttoo  eessttáá  eennccaarrrreeggaaddoo  ddee  vveellaarr  ppeellaa  sseegguurraannççaa  ddaass
ppeessssooaass..

��



Seguir uma formação / ensino

Antes de seguir uma formação ou o ensino, deverá ter uma 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. 
Segundo esta avaliação, poderá inscrever-se: 

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

numa formação profissional proposta no estabelecimento.

Pode igualmente pedir para ter aulas gratuitas a distância (despesas de ins-
crição mínimas) junto de Auxilia ou, para o ensino superior, junto do CNED.
Certas formações são remuneradas.
Se for menor, o ensino e a formação fazem parte integrante da sua ocupação
do tempo.

DDeevvee
• pedir, por escrito ou directamente, ao
responsável pelo ensino, pela formação
profissional ou junto do SPIP;
• inscrever-se no ensino se tiver menos
de 16 anos.
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Trabalhar

UUmm  rreecclluussoo  ppooddee  ttrraabbaallhhaarr  qquueerr  nnuummaa  ooffiicciinnaa  ddee  pprroodduuççããoo,,  qquueerr  nnoo  sseerrvviiççoo
ggeerraall..  NNeessttee  úúllttiimmoo  ccaassoo,,  ppaarrttiicciippaarráá  nnaa  lliimmppeezzaa,,  nnaa  mmaannuutteennççããoo  ddoo  eessttaabbee--
lleecciimmeennttoo  oouu  nnaa  pprreeppaarraaççããoo  ddaass  rreeffeeiiççõõeess..
PPooddee  sseerr  iigguuaallmmeennttee  aauuttoorriizzaaddoo  ppeelloo  ddiirreeccttoorr,,  ssoobb  cceerrttaass  ccoonnddiiççõõeess,,  aa  ttrraabbaall--
hhaarr  ppoorr  ccoonnttaa  pprróópprriiaa..

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

DDeevvee
• se for recluso, obter do magistrado encarregado do seu dossier uma autorização
para trabalhar no serviço geral;
• pedir, por escrito, ao agente penitenciário responsável pelo 
Edifício ou a um membro da direcção, para trabalhar.

��



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

��



Segurança social, RMI (Rendimento mínimo de inserção) e
Assedic (Fundo de desemprego)

Quando é detido fica afiliado ao regime geral da segurança social (seguros de
doença e de maternidade), mesmo se estiver em situação irregular. Por conse-
guinte, todos os tratamentos de que necessitar ficam a cargo da prisão. Ficam
a seu cargo os honorários excedentes para os aparelhos (dentários, ópticos,
auditivos) excepto se beneficiar da CMUC: informe-se junto do SPIP*.
A sua família beneficia das prestações em dinheiro da segurança social
(reembolso dos cuidados e das análises de laboratório), salvo se for estran-
geiro em situação irregular.

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

Se for abrangido por uma Doença de longa duração (ALD) antes da sua 
entrada em detenção, esta será mantida em prisão.
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 esposo, esposa ou parceiro
PACS (pacto civil de solidariedade) não puder exercer uma actividade 
assalariada ou se tiver um filho ou idoso a seu cargo.
Se recebia o RMI antes da sua detenção, este será mantido durante dois meses.
Mais ainda, deve informar a CAF (caixa de abonos de família) sobre a sua 
detenção enviando um certificado de presença, que poderá solicitar à 
secretaria.

Os subsídios deixam de lhe ser pagos durante a sua detenção, já que deixa de
ser considerado como candidato a emprego.

��



��

DDeevvee
• examinar a sua situação com ajuda do SPIP;
• assinalar a sua detenção ao organismo que paga o RMI para que os seus direitos
sejam suspensos. Caso contrário, a sua inscrição será cancelada e deverá reembol-
sar o dinheiro que recebeu a mais;
• assinalar a sua detenção ao organismo que paga o subsídio de desemprego. Se o
não fizer, deverá reembolsar o dinheiro que recebeu a mais quando sair de prisão.

PPooddee
• estando na prisão, verificar se a situação das pessoas que estavam a seu cargo é
examinada pelos serviços sociais encarregados do RMI;
• continuar a receber prestações familiares se residir em França e se tiver um ou
mais filhos que residam em França;
• se conhecer a sua data de libertação, preparar os dossiers de pedido de ajudas
sociais para quando sair da prisão.



Votar

Aquando das eleições nacionais, o estabelecimento prisional organiza um pro-
grama de informação sobre todas as formalidades necessárias para poder
votar.
Uma condenação proferida desde 1 de Março de 1994 deixou de implicar au-
tomaticamente a interdição dos direitos cívicos.
A interdição é proferida pelo tribunal para certas infracções graves (é possí-
vel solicitar reabilitação).

DDeevvee
• certificar-se que está inscrito nas listas eleitorais;
• passar uma procuração a alguém que esteja inscrito na mesma lista eleitoral.
A procuração será recolhida pelos serviços de polícia ou pela gendarmerie.

��



Redução da pena

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

DDeevvee
• em detenção, comportar-se correctamente. Em caso de má conduta, o magis-
trado de supervisão penal ( JAP)* poderá retirar o seu crédito de redução da pena
mediante proposta do director ou mediante pedido do procurador;
• após a sua libertação, evitar qualquer nova condenação a uma pena de prisão.
Em caso de nova condenação a uma pena que o prive da liberdade, mesmo com
suspensão da execução da pena, para factos cometidos durante o período que cor-
responde à sua redução da pena, o tribunal com competência pode retirar o seu
crédito de redução da pena.

Para obter uma redução da pena suplementar (3 meses por ano, ou 2 meses em
caso de recidiva legal), deve manifestar sérios esforços de readaptação social,
como por exemplo:
• conseguir um exame escolar ou profissional,
• justificar reais progressos no âmbito escolar ou de uma formação,
• indemnizar voluntariamente as vitimas.

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 interdições ou obrigações para com a vítima. Caso as mesmas não
sejam observadas, ele pode retirar a totalidade ou parte da duração das redu-
ções da pena e proferir de novo a detenção.

Pode ser atribuída uma redução de pena excepcional, que pode ir até um terço
da pena proferida, aos condenados cujas declarações feitas à autoridade admi-
nistrativa ou judicial, antes ou depois da condenação, tenham permitido fazer
cessar ou evitar que seja cometida uma infracção mencionada nos artigos 706-
73 e 706-74 do código de processo penal (tráfico de estupefacientes, proxene-
tismo agravado, terrorismo...). ��



Flexibilização da pena

Uma vez condenado,

PPooddee
• pedir, sob certas condições, uma permissão de saída;
• pedir, sob certas condições, uma flexibilização da sua pena:
libertação condicional, colocação no exterior, semidetenção, suspensão ou 
fraccionamento da pena e colocação sob vigilância electrónica.
Os pedidos devem ser feitos directamente ao JAP* ou junto do SPIP. São conce-
didos pelo JAP* ou pelo tribunal da aplicação das penas, ou pelo juiz de menores
se este estiver encarregado do seu dossier;
• encontrar um membro do serviço penitenciário de inserção e de liberdade condi-
cional para que ele o possa ajudar a preparar uma flexibilização da pena.

Existem duas flexibilizações da pena por razões médicas: a libertação condi-
cional e a suspensão da pena. Respondem a condições específicas. Para mais
informações, pode dirigir-se ao médico da unidade médica (UCSA*) que o 
informará.
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Preparar a sua reinserção

O serviço penitenciário de inserção e de liberdade condicional (SPIP) é o ser-
viço que está encarregado de o ajudar durante a sua detenção, para que possa
preparar os seus dossiers de flexibilização da pena e a sua saída.
O pessoal de inserção e liberdade condicional ajudam-no a entrar em contacto com:

a sua família;
as associações exteriores (luta contra as toxicomanias, alojamento, 

trabalho, etc.) ;
o pôle emploi, as missões locais, um empregador potencial, os Assedic,

as CAF e as associações de inserção;
a câmara municipal, a prefeitura (bilhetes de identidade).

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

PPooddee  entrar em contacto com o SPIP
• para as questões familiares e sociais;
• para os projectos de inserção (permissão de saída, colocação no exterior,
libertação condicional, pedido de semidetenção, de colocação sob vigilância 
electrónica, etc.);

PPooddee
• se for estrangeiro, contactar o consulado do seu país;
• pedir ao juiz de aplicação das penas uma entrevista para preparar a sua saída ou, se for
menor, ao juiz de menores.
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Regras de vida em detenção

O regulamento interno do estabelecimento informa-o sobre as principais 
regras de vida em detenção, as faltas e sanções previstas no Código de pro-
cesso penal.
Informa-o igualmente sobre o processo disciplinar aplicável e os possíveis 
recursos.
Se não cumprir uma destas regras (respeito para com o pessoal do estabeleci-
mento e para com os outros detidos, horários, vestuário, objectos na cela, 
funcionamento de uma oficina ou de uma actividade, etc.) pode ser objecto de
uma processo disciplinar.
O guarda constata a falta por escrito e transmite-a aos responsáveis.
Após inquérito, o chefe de estabelecimento decide da comparência em 
comissão de disciplina. Neste caso, é-lhe entregue uma notificação escrita 
relatando os factos de que é acusado e a data de comparecimento com uma
antecedência mínima de 2 dois dias da data da comparência. A cópia do seu
dossier disciplinar é-lhe transmitida com uma antecedência mínima de 3
horas da data da comparência.
Em caso de falta greve, pode ser colocado no bloco disciplinar a título 
preventivo (antes de comparecer em comissão disciplinar) durante 2 dias no
máximo (3 dias no fim-de-semana).

��



As sanções que lhe podem ser aplicadas são:
a advertência;
a privação de loja (2 meses no máximo);
a interdição de receber dinheiro (2 meses no máximo);
o confinamento em cela sozinho (de 1 a 45 dias);
a colocação em cela disciplinar (de 1 a 45 dias);
outras sanções relacionadas com a falta.

Em caso de comparência perante a comissão disciplinar, deve

• apresentar a sua defesa oralmente ou por escrito;
• ser assistido ou representado gratuitamente por um advogado ou por um man-
datário autorizado;
• consultar o advogado ou o mandatário que o assiste antes da comparência
perante a comissão de disciplina;
• pedir para que os testemunhos sejam ouvidos. O presidente da comissão
decide ou não chamá-los;
• solicitar um interprete caso não fale francês.

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 de 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 um trabalho
de limpeza ou de reparação. Mas pode ser sancionado até
3 dias de confinamento.
Os menores podem igualmente ser sancionados, nomeadamente:
de um parlatório com dispositivo de separação, de uma privação de loja, da
privação da televisão ou de rádio, da privação de uma actividade de lazer ou
desportiva.

��

En caso de sanción disciplinaria, pode
• contestar a decisão perante o director inter-regional dos serviços penitenciá-
rios e, em seguida, perante o tribunal administrativo (ver p. 50).



Bloco disciplinar

Segundo a natureza e a gravidade da falta, a sanção de cela disciplinar pode
atingir 45 dias, 30 dias ou 15 dias.
No bloco disciplinar, é examinado por um médico pelo menos duas vezes por
semana.
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PPooddee
• 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;
• pedir uma entrevista com o seu advogado;
• pedir uma entrevista com um representante da direcção;
• pedir uma entrevista com um membro do serviço penitenciário de inserção e
liberdade condicional;
• pedir uma entrevista com o pessoal auxiliar;
• pedir uma entrevista com o capelão;
• conservar e receber na sua cela os objectos e livros necessários para a sua prá-
tica religiosa;
• pedir uma entrevista com o JAP*.
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Não pode
• comunicar com os outros detidos;
• beneficiar das actividades;
• ter televisão ou rádio;
• fazer compras na loja (salvo produtos de higiene, tabaco e estojo de corre-
pondência);
• praticar desporto;
• sair em passeio colectivo.

Apenas os menores com 16 anos ou mais podem ser sanccionados com cela
disciplinar e a duração das mesmas são mais curtas do que para os maiores
(ver p. 45).
Os parlatórios são mais numerosos e as actividades de ensino ou de formação
são mantidas.



O isolamento

Pode ser colocado no isolamento por medida de precaução ou de segurança
seja a seu pedido seja mediante decisão da administração penitenciária.
A direcção não é obrigada a dar seguimento ao seu pedido.

PPooddee
• fazer observações, por escrito ou oralmente, antes da decisão em presença de
um advogado ou de um mandatário, se o desejar, excepto se tiver pedido para ser
colocado em isolamento;
• fazer observações na presença de um advogado ou de um mandatário quando,
colocado em isolamento a seu próprio pedido, estiver prevista a sua reintegra-
ção em detenção ordinária;
• escrever ao juiz da aplicação das penas ou ao magistrado encarregado do seu
dossier se tiver observações a fazer sobre a medida;
• ter jornais, a televisão, a rádio, livros;
• receber visitas no parlatório, escrever a quem quiser;
• encontrar o representante da sua religião;
• beneficiar do passeio, sozinho;
• participar numa actividade desportiva num local do bloco de isolamento.
• participar em actividades com outras pessoas detidas, apenas se essas activi-
dades forem organizadas no bloco de isolamento.

Não pode
• ser colocado numa cela com outro detido.

��



Não está de acordo

O regulamento interno fornece a lista das autoridades judiciais e administra-
tivas às quais é possível escrever, em envelope fechado.

PPooddee
PPaarraa  ccoonntteessttaarr  uummaa  ddeecciissããoo  ttoommaaddaa  ppeelloo  cchheeffee  ddoo  eessttaabbeelleecciimmeennttoo

• pedir para que lhe expliquem os motivos da decisão;
• pedir ao chefe do estabelecimento para alterar a sua decisão;
• escrever ao director inter-regional, se não estiver satisfeito com a resposta no-
meadamente no âmbito de uma colocação em isolamento;
• escrever ao director da administração penitenciária ou ao ministro da Justiça se
não estiver satisfeito com a resposta do director inter-regional;
• escrever em envelope fechado a todos os serviços do estabelecimento.

• escrever ao chefe da inspecção dos serviços penitenciários e à direcção da ad-
ministração penitenciária

��

PPaarraa  uumm  pprroobblleemmaa  rreellaattiivvoo  ààss  ccoonnddiiççõõeess  ddee  ddeetteennççããoo,,  àà  eexxeeccuuççããoo  oouu  àà  aapplliiccaaççããoo  ddaa
ppeennaa

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

PPaarraa  uummaa  qquueessttããoo  rreellaattiivvaa  àà  ssuuaa  ssaaúúddee

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

PPaarraa  uumm  pprroobblleemmaa  ggrraavvee  rreellaattiivvoo  aaoo  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddoo  eessttaabbeelleecciimmeennttoo



• escrever ao presidente da comissão de vigilância do estabelecimento
(chefe ou subchefe);
• recorrer ao mediador da República por intermédio de um deputado ou de um
senador ou escrever directamente a um delegado do mediador da República;
em certos estabelecimentos, pode falar com um delegado (informe-se junto do
pessoal de inserção e liberdade condicional);
• 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 comunicar, com
total confidencialidade, com o detido aquando das suas visitas de estabeleci-
mento;
• escrever ao presidente da comissão de acesso aos documentos administrati-
vos;
• apresentar uma queixa escrevendo ao procurador da República para lhe dar a
conhecer uma infracção penal;
• exercer um recurso perante o tribunal administrativo para as decisões da 
administração penitenciária relativas a si.
CCaassoo  nnããoo  eesstteejjaa  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  uummaa  ssaannççããoo  ddiisscciipplliinnaarr, deve primeiro exercer um
recurso junto do director inter-regional num prazo de 15 dias a contar da noti-
ficação da decisão. O director inter-regional tem um mês para responder. A au-
sência de resposta equivale a uma rejeição. Pode então intentar uma acção no
tribunal administrativo.
• exercer um recurso perante Tribunal Europeu dos Direitos do Homem depois
de ter exercido todos os recursos possíveis em França.

��

PPooddee  iigguuaallmmeennttee



D
dentista
desporto
dinheiro
director
drogas
duchas

ÍÍnnddiiccee  aallffaabbééttiiccoo
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A
advogado
agressão
álcool
ANPE
apelo (interpor)
Assedic

7, 8, 9, 47, 48, 50
36

24, 25
(ver “Pôle Emploi”)

10, 11
40, 45

B
biblioteca
bloco disciplina

5, 22, 23, 48
10, 24, 29, 46, 48 

C
capelão
célula
cigarros
CMUC
comissão de disciplina
compras
conta nominativa
consulado
correio

29, 48
5, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 35, 46, 47, 48, 49

24
40

46, 47
15

13, 14, 20, 39
45

9, 12, 30, 35, 48

34, 35
17, 27, 28, 47, 49

5, 13, 14, 47
5, 6, 12, 18, 29, 38, 43, 47, 51, 52

24, 25
5, 17
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E
ensino
escrever

37, 43, 47
9, 10, 11, 12, 14, 18, 35, 36, 48, 50, 51, 52

F
família
filhos
formación
fotos
fumar

7, 12, 14, 16, 30, 31, 32, 40, 45
6, 30, 31, 32, 40, 41

7, 16, 18, 21, 37, 43, 47, 49
4, 16, 19, 21, 30, 31

7, 24, 48

H
higiene 15, 17, 39, 49

J
janela
jóias
jornais
juiz da aplicação das penas ( JAP)
juiz de instrução
juez de menores

19
5, 16

15, 22, 48, 50
10, 11, 43, 44, 48

10, 11, 31, 51
7, 10, 44, 45

L
livro 22, 23, 29, 32, 48, 50

I
isolamento 9, 18, 50, 51
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M
mandatário
manutenção
menor
mulheres

7, 50
5, 7, 15, 17, 19, 36, 38, 45

7, 24, 28, 37, 45, 47, 49, 51
6

N
número de recluso 4, 30

P
pacotes
papeis de identidade
parlatório
parto
permissão de sair
Pôle Emploi
procuração
psicólogo
psiquiatra

30
5, 16, 45

5, 14, 17, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 50
6

10, 44, 45
45

14, 42
25, 35
25, 35

R
rádio
redução de pena
reinserção
religião
revista
RMI
roupa

20, 21, 47, 49, 50
10, 43

7, 13, 45
50

5, 19, 33
40, 41

5, 17, 19, 32
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S
saída
sanções
secretaria
segurança social
selos
semidetenção
situação penal
SPIP

7, 11, 13, 41, 45
20, 36, 46, 47, 48, 52

4, 9, 10, 11, 40
40
30

10, 44, 45
10, 11, 18, 39

31, 37, 40, 41, 44, 45

T
tabaco
televisão
telefonar
trabalho (ar)

15, 24, 25, 32, 49
7, 20, 21, 49, 50

8
7, 15, 17, 18, 25, 38, 39, 45, 47

U
UCSA / unidade médica 25, 26, 27, 34, 44, 51

V
vale de loja
vale postal
visita
visitante de prisão
votar

15
14

9, 14, 29, 31, 33
31
42



BBiioommeettrriiaa  

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

GGlloossssáárriioo
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JJuuiizz  ddaa  aapplliiccaaççããoo  ddaass  ppeennaass  (( JJAAPP))

Este juiz está encarregado de fixar as modalidades da execução das penas de detenção.
É competente para proferir medidas de flexibilização da pena (libertação condi-
cional, semidetenção, bracelete electrónica, redução de penas...) com o objectivo de
reinserção e prevenção da recidiva.
Este juiz visita frequentemente a prisão onde entrevista as pessoas detidas. Ele vigia
igualmente, com ajuda dos conselheiros de inserção e de liberdade provisória, o
desenrolar correcto das penas restritivas de liberdade tais como a suspensão da 
execução da pena com aplicação de regime de prova e o trabalho de interesse geral.

IInnddiiggeennttee  //  iinnddiiggêênncciiaa

Uma pessoa “indigente” é uma pessoa que tem pouco ou nenhum dinheiro. Ajudas
(vestuário, produtos de higiene, acesso facilitado ao trabalho...) foram previstas
para as pessoas que uma comissão especial reconhece como sendo “indigentes” e
que estuda, caso por caso, os recursos disponíveis na conta nominativa.

LLoojjaa

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...).

RReevviissttaa  iinntteeggrraall

A revista integral supõe que a pessoa detida se dispa completamente a fim 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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UUnniiddaaddee  ddee  ccoonnssuullttaass  ee  ddee  ccuuiiddaaddooss  aammbbuullaattóórriiooss  ((UUCCSSAA))

Ela assegura, no seio de cada estabelecimento penitencial, o acesso aos tratamentos:
medicina geral, cuidados dentários e certas consultas especializadas.
É uma equipa do serviço público hospitalar que intervém. Os cuidados que não
podem ser dispensados em detenção pelo UCSA são administrados no exterior,
no hospital mais próximo.

SSeerrvviiççoo  mmééddiiccoo--ppssiiccoollóóggiiccoo  rreeggiioonnaall  ((SSMMPPRR))

Serviço de psiquiatria implantado em meio penitenciário, com vocação regional
(há �� SMPR em França). Este serviço tem por missão assegurar o rastreio das 
perturbações mentais, tratá-las (tratamentos correntes e cuidados intensivos nas
unidades específicas) e participar no tratamento das dependências.

VViissiittaanntteess  ddee  pprriissããoo

Os visitantes são voluntários autorizados pela administração penitencial a ajudá-lo
e apoiá-lo durante a sua detenção. Eles podem ajudá-lo também na sua reinserção
e realizar algumas diligências para o ajudar.
Organizam igualmente de vez em quando actividades no seio do estabelecimento
penitencial.
É o serviço penitenciários de inserção e liberdade condicional (SPIP) que organiza
a intervenção dos visitantes de prisão. Se desejar beneficiar da visita destas pessoas,
contacte o seu conselheiro de inserção e liberdade condicional.
A visita do visitante de prisão ocorre fora da presença de um guarda nos dias e horas
previstas pelo chefe de estabelecimento. As visitas podem no entanto ser suspensas:
- na sequência de uma interdição de comunicar decidida pelo juiz de instrução;
- quando o detido é colocado no bloco disciplinar.

SSeeccrreettaarriiaa

Cada estabelecimento penitencial é dotado de um serviço de secretaria. As princi-
pais missões deste serviço são o registo das pessoas em virtude de um título 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.



LLiissttaa  ddaass  ssiiggllaass

- ANVP: associação nacional dos visitantes de prisões
- AP: administração penitenciária
- CD: centro de detenção
- CE: chefe de estabelecimento
- CIP: conselheiro de inserção e de liberdade condicional
- CLIP: iniciação e formação dos detidos à informática
- CMUC: cobertura médica universal complementar
- CNED: centro nacional de ensino a distância
- DAP: director ou direcção da administração penitenciária
- DI: director inter-regional
- DISP: director inter-regional dos serviços penitenciários
- FARAPEJ: federação das associações reflexão-acção-prisão e Justiça
- FNARS: federação nacional das associações das casas de acolhimento dos detidos
- GENEPI: agrupamento de estudantes nacional de ensino às pessoas detidas
- JAP: juiz de aplicação das penas
- LC: libertação condicional
- MC: maison centrale (prisão de alta segurança)
- PIP: pessoal de inserção e liberdade condicional
- PS: permissão de saída
- 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 de prova 
- SMPR: serviço médico-psicológico regional
- SPIP: serviço penitenciário de inserção e liberdade condicional
- TAP: tribunal de aplicação das penas
- TIG: trabalho de interesse geral
- UCSA: unidade de consulta e de cuidados ambulatórios
- UVF: unidade de vida familiar
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Moradas úteis

- Direction de l'administration pénitentiaire: 
�� place Vendôme ����� Paris Cedex �� 

- Contrôleur général des lieux de privation de liberté: 
B.P. �� ���, ����� Paris Cedex ��

- Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS): 
��-�� quai André Citroën - ����� Paris Cedex ��
Tfno.: �� �� �� �� ��

---------------------------------------------------------------------

- AIDES (Apoio aos doentes, à pesquisa, informação sobre a Sida e as hepatites):
�� rue Scandicci – ����� Pantin Cedex

- ANVP (associação nacional dos visitantes de prisão): � bis rue de Paradis,
����� Paris

- Auxilia formação e amizade (cursos gratuitos por correspondência):
��� rue d'Aguesseau, �� ��� Boulogne

- CIMADE: �� rue Clisson – ����� Paris

- CLIP (clube informático penitencial): - Rue Charles Fourier – �� ��� Paris

- CNED (ensino a distância), BP �� ��� , �� ��� Futuroscope Chasseneuil cedex

- Croix-Rouge Écoute (apoio psicológico através de telefone): n° tel. ���� ��� ���

- Courrier de Bovet (associação nacional de correspondência com os detidos),
B.P. ���, �� ���Paris Cedex  ��

- FARAPEJ (federação das associações reflexão acção prisão e justiça):
�� Rue de la Folie Régnault – �� ��� Paris



- FNARS (federação nacional das associações de acolhimento e de reinserção
social): �� Rue du Faubourg Saint Denis – �� ��� Paris

- FREP (federação dos intermediários filhos pais): - Rue Charles Floquet
BP �� – ����� Montrouge Cedex

- GENEPI (agrupamento estudantil nacional de ensino às pessoas encarceradas):
��-�� Rue Charles Fourier – �� ���Paris

- Secours catholique - Caritas France
��� Rue du Bac – �� ��� Paris Cedex ��

- Sidaction: ��� Rue du Faubourg Saint-Martin – ����� Paris

- UFRAMA (união das federações regionais das casas de acolhimento das famílias
e dos próximos das pessoas detidas): � passage Pont Amilion –�� ��� Saintes

��
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