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CadUPL - Cadastro Unico E Diário Com Os Dados De Cada Preso
Da Unidade Penal, Organizado Em Planilha Ou Relatório Gerencial,
Contendo Os Seguintes Dados Obrigatórios
I.Informações comuns e obrigatórias para todos(as) da unidade penal,
em colunas e linhas

1 Data de nascimento
2 Número do prontuário do preso no Executivo
3 Data da prisão na unidade em que se encontra
4 Gênero (M ou F)
5 Número Único do Mandado de Prisão padronizado pelo CNJ (pode ter mais de um)
6 Separação de Presos (artigo 84 da LEP e STF)

6.1 - A audiência de custódia foi realizada (S ou N)
6.2 - Provisório sem sentença (S ou N)
6.3 - Provisório c/ sentença não transitada em julgado(S ou N)
6.4 - Condenado com sentença transitada em julgado (S ou N)
6.5 - Crime hediondo ou equiparado (S ou N);
6.6 - Crime de tráfico privilegiado previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 -
(S ou N)

6.7 - Crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; - (S ou N)
6.8 - Outros crimes ou contravenções diversos dos apontados

II. Informações exclusivas para condenados (as)
No caso de sentenciados, consultar o atestado de pena e

responder:

7 A unidade penal recebeu o atestado de pena (AP) expedido pelo Poder Judiciário (S
ou N)

8 Se não recebeu o AP, inserir a data em que o gestor da unidade penal solicitou o
atestado de pena, conforme conteúdo da Resolução (A/M/D)

Se tiver atestado de pena, importar do atestado as seguintes
datas:

9 Data do último atestado de pena expedido (A/M/D)
10 Montante da pena privativa de liberdade (A/M/D)
11 Regime prisional de cumprimento da pena (F/SA/A)
12 Data prevista para postular progressão de regime (A/M/D)
13 Data, em tese, prevista para postular livramento condicional (A/M/D)
14 Data, em tese, prevista para o término da pena (A/M/D)

III. Informações exclusivas para condenados (as) aguardando
vaga no semiaberto

14 Obteve progressão para o semiaberto e aguarda vaga para implantação no regime
semiaberto (S ou N)

IV. Dados exclusivos para pessoas sujeitas a medida de se-
gurança

15 A pessoa está sujeita a medida de segurança (S ou N)
16 Data da sentença que aplicou a medida de Segurança (A/M/D)
17 A guia de internação está arquivada no prontuário individual do interno (S ou N)
18 Data da expedição da guia de internação pela autoridade judiciária (A/M/D)
19 Tipo penal constante da guia de internação (artigo)
20 Data em que, segundo a guia de internação, terminará o prazo mínimo de internação

(artigo 173, inciso III da LEP) (A/M/D)
21 Data da realização do último exame de cessação de periculosidade

V. Informações exclusivas para o caso de mulheres encar-
ceradas para fins de avaliação de perfil

16 Possui algum problema grave de saúde, transmissível ou não, em estágio avançado (S
ou N)

17 Possui deficiência prevista no artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (S ou
N)

18 Está recolhida em carceragem de unidade policial (S ou N)
19 É mãe ou avó com filhos menores de 6 anos ou com deficiência (S ou N)
20 Tem mais de 60 anos (S ou N)
21 Possui filhos menores de 18 anos (S ou N)
22 Está condenada por crime previsto no parágrafo 4o , do artigo 33, da lei 11.343/2006,

e não é reincidente (S ou N)

VI. Informações exclusivas da saída definitiva da unidade
penal.

23 Na saída definitiva da pessoa privada de liberdade da unidade penal, anotar a data da
saída e dar baixa no Cadastro de Presos da Unidade Penal.

VII. Encerramento

24 No encerramento do CadUPL, indicar data, nome do responsável, e contato por via
eletrônica ou telefônica.

O preenchimento é diário e obrigatório, em cada unidade
penal, em formato de planilha única, excel ou similar, com extensão
xls, xlsx ou ods, podendo ser substituído pela emissão de relatório
único que contemple os dados necessários, no caso de unidades pe-
nais com sistema transacional.

Havendo dúvidas em relação ao preenchimento, entrar em
contato com o CNPCP através do e-mail: cnpcp@mj.gov.br

ANEXO II

Modelo De Formulário Para O Preso Solicitar A Expediçao
De Atestado De Pena.

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Competente
Eu, ____________________________, RG no

____________, privado(a) de liberdade no estabelecimento penal
_______________________________, município ______________,
sirvo-me do presente expediente para solicitar a expedição de atestado
de pena anual a cumprir, com fundamento nos artigos 41, inciso XVI
e 66, inciso X da Lei de Execução Penal e conforme critérios es-
tabelecidos na Resolução no 113/2010 do CNJ, contendo o montante
da pena privativa de liberdade; o regime prisional de cumprimento da
pena; a data do início do cumprimento da pena e a data, em tese, do
término do cumprimento integral da pena; bem como, a data a partir

da qual, em tese, poderá postular a progressão do regime prisional e
o livramento condicional.

Requer, ainda, caso o requerente já tenha atingido o direito a
postular a progressão de regime ou livramento condicional, que além
da expedição do atestado de pena, Vossa Excelência, de ofício, de-
termine o processamento e a concessão do benefício.

Atenciosamente
Data do Pedido: __/__/___

RESOLUÇÃO No- 3, DE 24 JUNHO DE 2016

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PO-
LÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA - CNPCP, no uso de suas
atribuições legais previstas no artigo 64, da Lei no 7210/1984 - Lei de
Execução Penal, e tendo em vista a criação e regulamentação do
Cadastro Único de Pessoas Privadas de Liberdade da Unidade Penal
- CadUPL - disposto na Resolução nº 02 de 24 junho de 2016, e

CONSIDERANDO o julgamento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal em 11 de maio de 2016, do Recurso Extraordinário
no 641320, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão
geral referente ao tema da falta de vagas para o regime semiaberto e
aberto, que estabeleceu o prazo de 180 dias, para que o Conselho
Nacional de Justiça implemente as ações necessárias, e institua o
Cadastro Nacional de Presos, como instrumento essencial para or-
ganizar os dados gerenciais do sistema prisional.

CONSIDERANDO que, sem prejuízo de outras quaisquer
outras informações que venham a ser fixadas por outros Órgãos da
Execução Penal, é essencial que o CNPCP também estabeleça, sob
sua ótica de necessidades, os indicadores estatísticos mínimos para
subsidiar a alimentação do Cadastro Nacional de Presos, com in-
formações a serem preenchidas pelos gestores do Poder Executivo no
âmbito das Unidades Federativas, Resolve:

Art. 1o . Destacar que as informações instituídas no Cadastro
Único de Pessoas Privadas de Liberdade da Unidade Penal - CadUPL
- na ótica do CNPCP são imprescindíveis para compor a base mínima
do futuro Cadastro Nacional de Presos, como forma de preservar as
fontes primárias de informações oriundas do Poder Executivo e como
instrumentos de transparência, integração e uniformização de dados
estatísticos com o Poder Judiciário.

Art. 2o. Propor ao Conselho Nacional de Justiça, a título de
uniformização de dados, que os elementos constantes do Cadastro
Único de Pessoas Privadas de Liberdade da Unidade Penal CadUPL,
instituído pelo CNPCP, acrescidos dos constantes no Anexo I, ve-
nham a integrar o Cadastro Nacional de Presos.

Art. 3o. Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de
2016..

ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO

ANEXO I

Subsídios complementares para o Cadastro Único de Pessoas Privadas
de Liberdade da Unidade Penal - CadUPL
Campos para Uniformização

Nome
RG
Uf RG
Data de Nascimento
Nome da Mãe
Nome do Pai
Nacionalidade
Gênero
Data da última prisão
Número do prontuário no Executivo
Número único da certidão de nascimento (Res. 113/2010 do CNJ)
Número único do(s) mandado(s) de prisão (Res. CNJ)
Tipo Penal constante do(s) Mandado(s) de Prisão
Juízo expedidor do Mandado de Prisão
Data do cumprimento do mandado de prisão
CPF
Título de Eleitor
Cartão SUS
Estrangeiro - número do passaporte
Estrangeiro - número do pedido de expulsão em tramite no Depto. de Estrangeiros do
MJ
Estrangeiro - País
Ressocialização - Nível de escolaridade
Ressocialização - Estuda na unidade penal
Ressocialização - Está inserido em projeto de remição pelo estudo através da leitura
Ressocialização - Profissão
Ressocialização - Trabalha na unidade penal
Ressocialização - Recebe visita de familiares
Saúde - doença grave, transmissível, deficiência, gravidez
Faixa etária - maior de 60 anos
Data da extração dos dados

ATA DA 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016

Aos vinte e três e vinte e quatro dias do mês de junho do ano
de dois mil e dezesseis os membros do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária - CNPCP reuniram-se na Sala 304 do Edi-
fício Sede do Ministério da Justiça, em Brasília-DF. Compareceram: o
Presidente, Alamiro Velludo Salvador Netto; o 1º Vice-Presidente
Conselheiro Paulo Antônio de Carvalho; 2º Vice-Presidente Marcos
Roberto Fuchs; e os seguintes membros: Andréia Beatriz Silva dos
Santos; Hugo Leonardo; José Roberto das Neves; Luciane Ferreira;
Maria Tereza Uille Gomes; Marcellus de Albuquerque Ugiette; e
Renato Campos Pinto de Vitto. Justificaram a ausência os seguintes
membros: Arthur Correia da Silva Neto; Gabriel Carvalho Sampaio;
Gerivaldo Alves Neiva; Leonardo Isaac Yarochewsky; Leonardo Cos-
ta Bandeira; Luis Carlos Honório Valois Coelho; Maria Gabriela
Viana Peixoto; Otávio Augusto de Almeida Toledo. Estiveram tam-
bém presentes os seguintes convidados: Valdirene Daufemback-DE-
PEN/MJ; Moema Freire-PNUD; Maristela Baioni-PNUD; Jeffrey An-
dreazza-DEPEN/MJ; Naum Pereira-DEPEN/MJ; Renata Barreto-DE-
PEN/MJ; Cláudio de Prado-USP; Francisdo Job-SES/DF; Marden
Marques-CNJ/STF. O Presidente do CNPCP iniciou a reunião pro-
cedendo à aprovação da Ata da 423º Reunião Ordinária do CNPCP.
Após apreciação, a Ata foi aprovada. Em seqüência, o Presidente
entregou Moção aos Conselheiros José Roberto das Neves e Andreia
Beatriz Santos em agradecimento aos préstimos serviços e contri-
buições junto ao CNPCP no período dos seus respectivos mandatos.
Após, as proposições e comunicações dos Conselheiros, a Dra. Val-
direne Daufemback, Diretora Geral do Departamento Penitenciário
Nacional, compareceu à reunião apresentando informes acerca das
ações do DEPEN/MJ nos últimos meses. O Presidente informou que
a 426º Reunião Ordinária do CNPCP será realizada nos dias 18 e 19
de agosto do ano corrente no Estado de Minas Gerais e a 1º Au-
diência Pública sobre o Decreto Presidencial de Indulto de 2016 será
realizada no dia 17 de agosto em Belo Horizonte/MG. Iniciando os
itens de pauta, o Presidente agradeceu a participação da Dra. Ma-
ristela Baioni, Coodenadora do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), para tratar de estratégias sobre o desen-
carceramento feminino. Em seguida, a Conselheira Andréia Beatriz
Santos apresentou o Relatório de Inspeção Prisional Extraordinária
realizada em 25 de maio do ano corrente na cidade de Padre Ber-
nardo-GO, em atendimento à solicitação do Ministério Público do
Estado de Goiás, cujo Processo n. 08016.010352/2015-09. Após apre-
ciação, o Relatório foi aprovado e será encaminhado para as au-
toridades locais. Em seqüência aos itens de pauta, a Conselheira
Andréia Beatriz Santos apresentou minuta de Resolução que trata de
diretrizes para o combate ao racismo no âmbito do sistema prisional.
Após apreciação e contribuições pelo Plenário, a Resolução foi apro-
vada. Após, a Conselheira Maria Tereza Uille apresentou a minuta de
Resolução que trata da criação do Cadastro de Presos das Unidades
Penais (CPUP) e a minuta de Resolução que trata sobre subsídios
para o Cadastro Nacional de Presos (CNP). Após apreciação e dis-
cussão pelo Plenário, as propostas de Resolução foram aprovadas. Em
prosseguimento aos itens de pauta, a Conselheira Andréia Beatriz
Santos apresentou proposta de resolução que trata sobre assistência
material, estrutura física e amparo afetivo no que se refere às relações
entre a gestante ou mãe privada de liberdade e bebê. Para a discussão
e contribuição da matéria junto ao Plenário, foram convidados Dr.
Marden Marques Soares Filho e Dr. Francisco Job. Como enca-
minhamento, foi instituída comissão para aprofundamento na matéria
integrada pelos seguintes membros: Conselheiro Renato de Vitto;
Conselheira Luciane Ferreria; Conselheira Maria Tereza Uille e Con-
selheiro Marcellus Ugiette. Em seguida, o convidado Dr. Cláudio do
Prado Amaral apresentou a pesquisa acerca de critérios materiais e
não-temporais para a aferição do cumprimento da pena. Após, o
Conselheiro José Roberto das Neves apresentou a minuta de Re-
solução que trata da saúde e qualidade de vida do servidor pe-
nitenciário. Após apreciação e discussão pelo Plenário, a Resolução
foi aprovada. Para constar, lavrou-se a presente ata redigida por Jef-
ferson Alves Lopes, analista do Ministério da Justiça, e revisada por
Rafael de Sousa Costa, Secretário Executivo do CNPCP.

ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO
Presidente do Consenho

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE
DE SEGURANÇA PRIVADA

ALVARÁ No- 1.862, DE 5 DE MAIO DE 2016

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2016/24003 - DELESP/DREX/SR/DPF/PE, resolve: DE-
CLARAR revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico
de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial,
válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U.,
concedida à empresa TERRENOS E CONSTRUÇÕES RG LTDA,
CNPJ nº 05.826.390/0001-77 para atuar em Pernambuco.

CARLOS ROGERIO FERREIRA COTA

ALVARÁ No- 2.976, DE 1o- DE JULHO DE 2016

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada
pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte inte-
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