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psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado
ã pena privativa da liberdade.

Parãgrafo único. Nos demais casos a Comissão atua
rã junto ao Juizo da Execução e serã integrada por fiscais do
Serviço Social.

Art. 8Q O condenado ao cumprimento de pena pri
vativa de liberdade, em regime fechado, serã submetido a exame
criminológico para a obtenção dos elementos necessãrios a uma
adequada classificação e com vistas ã individualização da exe
cução.

Parãgrafo único. Ao exame de que trata este ar
tigo poderã ser submetido o condenado ao cumprimento da pena pri
vativa de liberdade em regime semi-aberto.

Art. 9Q A Comissão, no exame para a o~tenção de
dados reveladores da personalidade, observando a etica profis 
sional e tendo sempre presente peças ou informações do processo,
pode rã:

Parãgrafo unico. Qu~ndo o estabelecimento pe
nal não estiver apare1hado para ~rover a assistincia medica n~

cessãria, esta serã prestada em outro local, mediante autoriza
ção da direção do estabelecimento.

Seção IV

Da assistência juridica

Art. 15. A assistência juridica e destinada aos
presos e aos internados sem recursos financeiros para consti
tuir advogado.

Art. 16. As unidades da Federação deverão ter
serviços de assistência juridica nos estabelecimentos penais.

S.eção V

Da assistência educacional

- entrevistar pessoas;

11 - requisitar, de repartições ou estabelecimen
tos privados, dados e informações a respeito do condenado;

111 - realizar outras diligências e exames necessã
rios.

Art. 17. A assistência educacional compreenderã
a instrução escolar e a formação profissional do preso e do in
ternado.

Art. 18. O ensino de primeiro grau serã obriga
tõrio" integrando-se no sistema escolar da unidade federativa.

CAPITULO II

DA ASSIST~NCIA

Art. 19. O ensino profissional serã ministrado
em nlvel de iniciação ou de aperfeiçoamento tecnico.

Seção
Parãgrafo unlCO. A mulher condenada terã ensino

profissional adequado ã sua condição.

Disposições gerais

Art. 10. A assistencia ao preso e ao internado é

dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o re
torno ã convivência em sociedade.

Art. 20. As atividades educacionais podem ser
objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que
instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.

Parãgrafo unico. A assistência estende-se ao
Se ção VI

egresso. Da assistência social

Art. 11. A assistência sera:

I - material;
II - ã satlde l

111 - jurídica;
IV - educacional;
V-social;

VI - rel'igi osa.

Seção 11

Da assistência material

~q., ~,,-'/
~

Art. 21. A assistência social tem por finalida
de amparar o preso e o internado e preparã-los para o retorno
ã liberdade.

Art. 22. Incumbe ao serviço de assistência so-
ci a1 :

- conhecer os resultados dos diagnósticos e
exames;

11 - relatar, por escrito, ao diretor do estabe
lecimento, os problemas e as dificuldades enfrentados pelo as
sistido;

111 - acompanhar o resultado das permissões desai
das e das saidas temporãrias;

dos
no

IV - promover, no estabelecimento, pelos meios
'(°o, /J/../J/.. <'.. '/•

~disponiveis, a recreação;

V - promover a orientação do assistido, na fase
final do cumprimento da pena, e do liberando,de modo a facili 
tar seu retorno ã liberdade;

VI - providenciar a obtenção de docum~ntos,

beneficios da previdência social e do seguro por acidente
trabalho;

Art. 12. A assistênda material ao preso e ao
internado consistirã no fornecimento de alimentação, vestuãrio
e instalações higiênicas.

Art. 13. O estabelecimento disporâ de instala 
ções e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades
pessoais, além de locais destinados ã venda de produtos e obj~

tos permitidos e não fornecidos pela Administração.

Seção III

VII - orientar e amparar, quando necessãrio, a fa
milia do preso, do internado e da vitima.

Da assistência ã saúde Seção VII

Da assistência religiosa
Art. 14. A assistência ã saúde do preso e do i.!:!.

ternado, de carãter preventivo e curativo, compreenderã atendi
mento medico, farmacêutico e odontológico.

Art. 23. A assistência religiosa, com liberdade
de culto, serã prestada aos presos e aos internados, permitindQ
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se-lhes a participação nos serviços (rganizados no estabeleci 
mento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

Seção I I

Do trabalho interno.
§ 19 No estabelecimento haverã locais apropria

dos para os cultos religiosos.

§ 29 Nenhum preso ou internado poderã ser obri
~ado a partlcipar·de atividade religiosa.

Art. 30. O condenado ã pena privativa de liberda
de está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capa
cidade.

Seção VIII

Da assistência ao egresso

Parãgrafo único. Para o preso provisõrio,o traba
lho não e obrigatório e só poderi ser executado no interior do
estabelecimento.

Art. 24 A assistência ao egresso consiste:

- na orientação e apoio para reintegri-lo ã vi
da em liberdade;

Art. 31. Na atribuição do trábalho deverão ser l~

vadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessid~

des futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo
mercado.

11 - na concessão, se necessirio, de alojamento e
'aiimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de dois
meses.

Parãgrafo único. O prazo estabelecido no inciso
II poderã ser prorrogado uma unica vez, comprovado, por decla
ração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego.

Art. 25. Considera-se egresso para os efeitos
desta lei:

I - o liberado definitivo, pelo prazo de um ano
a contar da saída do estabelecimento;

11 - o liberado condicional, du-ant~ o período
de prova.

§ 19 Deverã ser limitado, tanto quanto possível,
o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo.

§ 29 Os maiores de sessenta anos poderão solici
tar ocupação adequada ã sua idade.

§ 39 Os doentes ou deficientes físicos somente
exercerão atividades apropriadas ao seu estado.

Art. 32. A jornada normal de trabalho não será
inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos do
mingos e feriados.

Parãgrafo unico. Poderi ser atribuído horirioes
pecial de trabalho aos presos designados para os serviços de con
servação e manutenção do estabelecimento penal.

Art. 26. O serviço de assistência social colab~

rari com o egresso para a obtenção de trabalho.

Art. 33. O trabalho poderã ser gerenciad~ por
fundação, ou empresa publica, com autonomia administrativa, e
terã por objetivo a formação profissional do condenado.

CAPITULO ·III

DO TRABALHO

Seção

Disposições Gerais

Art. 27. O trabalho do condenado, como dever s~

eial e condição de dignidade humana, terã finalidade educativa
e produtiva.

§ 19 Aplicam-se ã organização e aos metodos de
trab&lho as precauções relativas ã segurança e ã higiene.

§ 29 O trabalho do preso não esti sujeito ao
regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 28. O trabalho do preso será remunerado,m~

diante previa tabela, não podendo ser inferior a três quartos
do salãrio mínimo.

§ 19 O produto da remuneração pelo trabalho de

Parãgrafo unico. Nessa hipótese, incumbirã ã e~

tidade gerenciadora promover e supervisionar a produção,com cri
terios e metodos empresariais, encarregar-se de sua comerciali
zação, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remu
neração adequada.

Art. 34. Os órgãos da administração direta ou
indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos
Municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os
bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for pos
sível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.

Parágrafo único. Todas as importãncias arrecad~

das com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pQ
blica a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estab~

lecimento penal.

Seção I II

Do trabalho externo

§ 39 A prestação de trabalho ã entidade privada
depende do consentimento expresso do preso.

§ 29 Caberi ao órgão da administração, ã enti
dade ou ã empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

será

'\\, '/Y" .'9
~:.Y

de presos§ 19 O limite mãximo do numero
de dez por cento do totalde empregados na obra.

Art. 35. O trabalho externo seri admissível pa
ra os presos em regime fechado somente em serviço ou obras pu
blicas realizados por órgãos da administração direta ou indire
ta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas con-

tra a fuga e em favor da disciplina.

verã atender:

b) a assistência ã família,
c) a pequenas despesas pessoais;
d) o ressarcimento ~o Estado das despesas reali

zadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser. fixada
e ~em prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.

§ 29 Ressalvadas outras aplicações legais, seri
depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em
caderneta de poupança, que serã entregue ao condenado quando
posto em l;berdade.

a) a indenização dos danos causados pelo crime,
desde que determinados judicialmente e não reparados por ou
"tros meios;

Art. 29. As tarefas executadas como prestação de
serviço ã comunidade não serão remuneradas.

Art. 36. A prestação de trabalho externo, a ser
autorizada pela direção do estabelecimento, depende rã de apti-
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tempo

dão. disciplina e responsabilidade, além do cumprimento minimo
de um sexto da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de
trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como
crime. for punido por falta grave. OI: tiver comportamento con
trário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

CAPITULO IV

DOS DEVERES. DOS DIREITOS E DA DISCIPLINA

Seção

Dos deveres

Art. 3~ Cumpre ao condenado. qlém das obriga 
ções legais inerentes ao seu estado. submeter-se ãs normas de
execução da pena.

Art. 38. Constituem deveres do condenado:

- comportamento disciplinado e cumprimento fi~

da sentença;
11 - obediência ao servidor e respeito a.qual~er

pessoa com quem deva se relacionar;

111 - urbanidade e decência no trato com os demais
condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou
coletivos de fuga ou de subservão ã ordem ou ã disciplina;

V - execução do trabalho. das tarefas e das or-
dens recebidas;

VI - submissão ã sanção disciplinar imposta;

VII - incenização ã vitima ou seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possivel, das
despesas realizadas com a sua .manutenção. mediante desconto pr~

porcional da remuneração do trabalh~;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojame~

to;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório.
no que couber, o disposto neste artigo.

Seção 11

Dos di re itos

Art. 39. Impõe-se a todas as autori dades o res.!E.l
to ã i ntegri dade fi s i ca e moral dos condenados e dos presos provisó
rios.

Art. 40. Constituem direitos do preso:

- alimentação suficiente e vestuário;

11 - atribuição de trabalho e sua remuneração;

111 - previdência social;

IV - constituição de pecúlio;

V - proporcionalidade na distribuição do
para o trabalho. o descanso e a recreação;

VI - exercicio das atividades profissionais. inte

lectuais. artisticas e desportivas anteriores. desde que compatI
veis com a execução da pena;

VII - assistência material, ã saüde,juridica, educa
cional. social e religiosa;

VIII - proteção contra qualquer forma de sensaciona-
lismo;

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;

X - visita do cônjuge. da companheira. de paren 
tes e amigos em dias determinados;

XI - chamamento nominal;

XII - igual dade. de tratamento sal vo quanto ãs ~xi 
gências da individualização da pena;

XIII - audiência especiál com o diretor do estabele-
cimento;

XIV - representação e petição a qualquer autorida
de, em defesa de direito;

XV - contato com o mundo exterior por meio de cor
respondência escrita,da leitura e de outros meios de informaçáo
que não comprometam a moral e os bons costumes.

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos
V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato mo
tivado do diretor do estabelecimento.

Art. 41. Apl ica-se ao preso provisório e ao slibm!!.
tido ã medida de segurança, no que couber. o disposto nesta ~!!.

ção.

Art. 42. [ gar.antida a liberdade de contratar mê
dico de confiança pessoal do internado ou do submetido a trata 
mento ambulatorial. por seus familiares ou dependentes. a fim
de orientar e acompanhar o tratamento.

Parágrafo único. As divergências entre o mêdico ~

ficial e o particular. serão resolvidas pelo juiz da execução.

Seção 111
; Da disciplina

i Subseção I

Disposições gerais

Art. 43. A disciplina consiste na colaboração com a
ordem. na obediência ãs determinações das autoridades e seus ~

gentes e no desempenho do trabalho.

Parágrafo único. Estão sujeitos ã disciplina o co~

denado ã pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e
o preso provisório.

Art. 44. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem
expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.

§ 19 As sanções não poderão colocar em perigo a i~

tegridade fisica e moral do condenado.

§ 29 r vedado o emprego de cela escura.

§ 39 São vedadas as sanções coletivas.

Artó 45. O condenado ou rêu, no inicio da execução
da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares.

Art. '46. O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administra
tiva conforriJe as disposições regulamentares.

Art. 47. Na execução das penas restritivas de di
reitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade admi~

nistrativa a que estiver sujeito o condenado.

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade re
presentarã ao juiz da execução para os fins dos arts. 117, inci
so I, 124, 126, 180, §§ 19, letra .!!,e 29.

Subseção II

Das faltas disciplinares

Art. 48. As faltas disciplinares classificam-se
em leves, médias e graves. A legislação local especificará as
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leves e medias, bem assim as respectivas sanções.
Parãgrafo único. Pune-se a tentativa com a san

ção correspondente ã falta consumada.

Art. 49;· Comete falta grave o condenado ã pena
privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para sub
verter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

111 - possuir, indevidamente, instrumento capaz
de ofender a inte'gridade flsica de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições
impostas;

VI - inobservar os deveres previstos no art. 38,
incisos II e V.

Paragrafo unlCO. O disposto neste artigo aplic~

Se, no que couber, ao preso provisório.

Art. 50. Comete falta grave o condenado ã pena
restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição
imposta;

11 - retardar, injustificadamente, o cumprimento
da obrigação imposta;

111 - inobservar os deveres previstos no art. 38,
incisos II e V.

Art. 51. A prãtica de fato previsto como crime
doloso constitui falta grave e sujeita o preso, ou condenado,ã
sanção disciplinar, sem prejuízo da sanção penal.

Subseção I I I

Das sanções e das recompensas

Art. 52, Constituem sanções disciplinares:

I - advertência verbal;
11 - repreensão;

111 - suspensão ou restrição de direitos (art.40,p~

r.agrafo Gnico).
IV - isolamento na própria cela, ou em local ade

quado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo,ob
servado o disposto no art. 87.

Art. 53. As sanções dos incisos I a 111 d~ artigo
anterior serão aplicadas pelo diretor do estabelecimento; a do
inciso IV, por conselho disciplinar, conforme dispuser o regul~

mento •.
Art. 54. As recompensas consistem no reconhecime~

to do bom comportamento do condenado, de sua colaboração com a
disciplina e de sua dedicação ao trabalho.

Art. 55. São recompensas:

I - o elogio;
11 - a concessão de regalias.
Parãgrafo único. A legislação local,e os. regu'la 

mentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de rega
lias.

Subseção IV
Da aplicação das sanções

Art. 56. Na aplicação das sanções disciplinares
levar-se-a em conta a pessoa do faltoso, a natureza e as cir
cunstâncias do fato, bem como as suas consequências.

Parágrafo Gnico. Nas faltas graves, aplicam-se as
sanções previstas nos incisos 111 e IV do art. 52.

Art. 57. O isolcmento, a suspensão e a restrição

de direitos não poderão exceder a trinta dias.

Parãgrafo único. O isolamento serão sempre comuni.,

cado ao juiz da execução.

Subseção V
Do procedimento disciplinar

Art. 58. Praticada a falta disciplinar, deverá

ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regul~

mento, assegurado o direito de defesa.

Paragrafo uni co. A decisão serã motivada.

Art. 59. A autoridade administrativa podera decre
tar o isolamento preventivo do faltoso, pelo prazo m1ximo de dez
dias, no interesse da disciplina e da averiguação do fato.

Parãgrafo uni co. O tempo de isolamento preventivo
serã computado no perl0do de cumprimento da sanção disciplinar.

TITUlO·III

DOS õRG~OS DA EXECUÇ~O PENAL

CAPíTULO

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60. São órgaos da execução penal:

I - O Conselho Nacional de Polltica Criminal e Pe-
nitenciãria;

11 - o JUlzo da Execução;

rII - o Ministerio pGblico;

IV - o Conselho Penitenciario;

V - os Departamentos 'Penitenciários;

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

CAPITULO I I

DO CONSELHO NACIONAL DE POLYTICA CRIMINAL E
PENITENCI1\RIA

Art. 61. O Conselho Nacional de Polltfca Crimi
nal e Penitenciãria, com sede na Capital da República, e subordj,
nado ao Ministerio da Justiça.

Art. 62. O Conselho Nacional de Política Crimi
nal e Penitenciãria serã integrado por treze membros, nomeados
por decreto do Governo Federal, dentre professores e profissi~

nais na ãrea do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciãrio
e ciências correlatas, bem como por representantes da comunid~

de e dos Ministerios do setor social.

Parãgrafo Gnico. O mandato dos membros do Con
selho te rã a duração de quatro anos.

Art. 63. Ao Conselho Nacional de Polltica Criml
nal e Penitenciãria, no exerclcio de suas atividades, em âmbito
federal. ou estadual, incumbe:

I - propor diretrizes da politica criminal qua~

to a prevenção do delito, Administração da Justiça Criminal e
execução das penas e das medidas de segurança;

11 - contribuir na elaboração de planos nacio
nais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da p~

lltica criminal e penitenciãria;

III - promover a avaliação periódica do sistema
criminal para a sua adequação as necessidades do pais;

IV - estimular e promover a pesquisa criminolõgl
ca;

V - elaborar programa nacional penitenciãrio de

formação e aperfeiçoamento do servidor;
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eVI ~ estabelecer regras sobre a arquitetura
construção de estabelecimentos penais;

VII - estabelecer os criterios para a elaboração
da estatística criminal;

VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimen
tos penais bem assim informar-se, mediante relatõrios do Cons~

lho Penitenciãrio, requisições, visitas ou outros meios, acerca

CAPITULO IV

00 MINISTERIO PUBLICO

Art. 66. O Hinistirio pGblico fiscalizara a exe
cução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo
executivo e nos incidentes da execução.

Art. 67. Incumbe, ainda, ao Ministerio PGblico:

a) todas as providencias necessarias ao de
senvolvimento do processo executivo;

b) ~ instauração dos incidentes de excesso o~
desvio de execução;

c) a aplicação de medida de segurança, bem co
mo a substituição da pena por medida de se
gurança;

d) a revogação da medida de segurança;
e) a conversão de penas, a progressão ou re

gressão nos regimes e a revogação da su5
pensão condicional da pena e do livramentõ
condi ci oria1 ;

f) a internação, a· desint·rnação e o restabe
lecimento da situação anterior.

111 - interpor recursos de decisões proferidas pela
autoridade judiciaria, durante a execuçao.

do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territõrios e
Distrito Federal, propondo ãs autoridades dela incumbida as medj
das necessárias ao seu aprimoramento;

IX - representar ao juiz da execução ou ã autorida
de administrativa para instauração de sindicância ou procedimen
to administrativo, em caso de violação das normas referentes ã
'execução pena 1 ;

X - represe.ntar ã autoridade competente para a in
terdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.

CAPITULO ~II

00 JUIZO DA EXECUÇ~O

Art. 64. A execução penal competira ao juiz indic~

do na lei local de organização judiciaria e, na sua ausencia, ad
da sentença.

Art. 65. Compete ao juiz da execução:

I ~ fiscalizar a regularidade formal das
de recolhimento e de internamento;

II - requerer:

guias

I - aplicar aos casos julgados lei posterior
de qualquer modo favorecer o condenado;

11 declarar ~xtinta a punibilidade;
111 - decidir sobre:

que
Paragrafo Gnico. O õrgão do Ministerio PGblico vi

sitara' mensalmente os estabelecimentos penais, resgistrando a sua
presença em livro prõprio.

V - determinar:

IV - autorizar saídas temporãrias;

restritiva de direitos
privativa de li-
~

Art. 70. O Departamento Penitenciario Nacional, s~

bordinado ao Ministerio da Justiça, ê õrgão executivo da Políti-

Seção I

Do Departamento Penitenciario Nacional

DOS DEPARTAMENTOS PENITENCI~RIOS

CAPITULO VI

IH - apresentar, no primeiro trimestre de cada ano,
ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, rela

tõrio dos trabalhos efetuados no exercício anterior.

IV - supervisionar os patronatos bem como a assis
tência·aos egressos.

nais;

11 - inspecionar os estabelecimentos e serviços p~

Art. 69. Incumbe ao Conselho Penitenciario:

DO CONSELHO PENITENCIÃRIO

CAPITULO V

I - emitir parecer sobre livramento condicional,i~

dulto e comutação de pena;

§ 29 O mandato dos membros do Conselho Penitencia
rio tera a duração de quatro anos.

Art. 68. O Conselho Penitenciario e õrgão consul
tivo e fiscalizador da execução da pena.

§ 19 O Conselho serã integrado por membros nomea
dos pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Terri
tõrios, dentre professores e profissionais da are a do Direito Pe
nal, Processual Penal, Penitenciario e ciencias correlatas, bem
como por representantes da comunidade. A legislação federal e
estadual regulara o seu funcionamento.

berdade;
c) a conversão da pena privativa de liberdade L

em restritiva de direitos;
d) a aplicação da medida de segurança, bem co

mo a substituição da pena por medida de se
gurança;

e) a revogação da medida de segurança;
f) a desinternação e o restabelecimento da si.

tuação anterior;
g) o cumprimento de pena ou medida de segura~

ç~ em outra Comarca;
h) a remoção do condenado na hipõtese previs

ta no § 19 do art. 85;

a) a forma de cumprimento da pena restritiva
de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena
e de multa em

a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) ·incidentes da execução.

VI - zelar pelo corre~o cumprimento da pena e da
medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos
penais tomando providencias para o adequado funcionamento e.pr~

movendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabeleci
mento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou
com infringencia aos dispositivos desta lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.
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ca Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro
.do Conselho N~cional de política Criminal e Penitenciária.

Art. 78. Incumbe também aO Patronato:

- orientar"os condenados à pena restritiva de di-

Art. 71. São atribuições do Departamento Peniten 
ciário Nacional:

I - acompanhar a fiel aplicação das normas de exe
cução penal em todo o território nacional;

reitos;
I I - fiscalizar o cumprimento das penas de prestação

de serviço à comunidade e de limttação de fim de semana;
II I - colaborar na fiscalização do cumprimento das

condições da suspensão e ~o livramento condicional.

11 - inspecionar e fiscalizar periodicamente os es
tabelecimentos e serviços penais;

CAP f TU LO V I I I
DO CONSELHO DA COMUNIDADE

111 - assistir tecnicamente as unidades federativas
na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei;

IV - colaborar com as unidades federativas, median
.te convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços pe
nais;

V - colaborar com as unidades federativas para a
realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de

ensino profissionalizante do condenado e do internado.

Parãgrafo único. Incumbe tambem ao Departamento a
coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de inter
namento federais.

Seção Il

Do Departamento Penitenciário local

Art. 72. A legislação local poderá.criar Departa-
mento Penitenciârio ou órgão similar, com as atribuições que
estabelecer.

Art. 79. Haverá, em cada Comarca, um Conselho da Co
munidade, composto, no mínimo, por um representante de associação
comercial ou industrial, um advogado indicado peja seção da Ordem
dos Advogados do Brasil e um assistente social escolhido pela De
legacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais.

Parágrafo único. Na falta da representação prevista
neste artigo, ficará a crltirio do juiz da execução a escolha dos
integrantes do Conselho.

Art. 80 . .Incumbe ao Conselho da Comunidade:
I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabeleci

mentos penais existentes na Comarca;
II - entrevistar presos;

I I I - apresentar relatórios mensais ao juiz da execu

ção e ao Conselho Penitenciário;
IV - diligenciar pela obtenção de recursos mate-

riais e humanos para melhQr assistincia ao preso ou internado,
em harmonia com a direção do estabelecimento.

TITULO IV

Art. 73. O Departamento Penitenciário local, ou
órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os
e~tabelecimentos penais· da unidade da Federação a que pertence~

DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

CAPITULO I

Seção Il I DISPOSrçTIES GERAIS

§ 19 A mulher será recolhida a estabelecimento
prâprio e adequado ã sua condição pessoal.

Parágrafo único. Haverá instalação destinada a
estágio de estudantes universitários.

Art. 83. O preso provisório f.icara separado do
condenado por sentença transitada em julgado.

Art. 81. Os estabelecimentos penais destinam - se
ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso pro
visârio e ao egresso.

O mesmo conjunto arquitetõnico poderá abri
de destinação diversa desde que devidamen-

§ 2Q

gar estabelecimentos
te isolados.

Art. 82. O estabelecimento penal, conforme a sua
natureza, deveri contar em suas dependincias com ireas e servi-·
ços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação
e prática esportiva.

Da direção e ~o pessoal dos estabelecimentos penais

Art. 74. O ocupante do cargo de diretor de est~b~

lecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser portador de diploma de nível superior de
Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou
Serviços Sociais.

11 - possuir experiencia administrativa na área;
111 - ter idoneidade moral e reconhecida aptidão p~

ra o desempenho da função.
Parãgrafo único. O diretor deverá residir no esta

belecimento, ou nás proximidades, e dedicará tempo integral à
sua função.

Art. 75. O Quadro do Pessoal Penitenciário será
organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as ne
cessidades do serviço, com especificação de atribuições relati
vas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabele
cimento e às demais funções.

Art. 76. A escolha do pessoal administrativo, es
pecializado, de instrução tecnica e de vigilância atenderá a v~

cação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candi
dato.

separada.

§ 29 O preso que,ao tempo do fato ,era funcioná
rio da Administração da Justiça Criminal, ficara em dependência

Art. 84- O estabelecimento penal deverá ter lota

ção compatlvel com a sua estrutura e finalidade.

§ l~ O ingresso dp pessoal penitenciário, bem como
a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos especí
ficos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servi
dores em exercício.

§ 2? No estabelecimento para mulheres somente se

permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se
tratar de pessoal ticnico especiatizado.

CAPrTULO VII
DO PATRONATO

§ 19 O preso primário cumprlra pena em
distinta daquela reservada para os reincidentes.

seção

Art. 77. O Patronato público ou particular destina 
se a prestar assistência aos albergados e aos egressos (art.25).

Parágrafo único. O Conselho Naciona' de Pol1ti
ca Criminal e Penitenciária determinara o limite máximo de cap~
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cidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiarl
dades.

Art. 85~ As penas privativas de liberdade aplí
das pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas
ea outra unidade, em estabelecimento local ou da União.

§ lQ A União Federal poderá construir estabel~

cimento penal em local distante da condenação para recolher, m~

diante decisão judicial, os condenados ã pena superior a quinze
anos quando a medida se justifique no interesse da segurança pQ
blica ou do próprio condenado.

§ 2Q Conforme a natureza do estabelecimento, n~

le poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a
obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas.

CAPITULO II

DA PENITENCIÃRIA

Art. 86. A penitenciaria destina-se ao ~ondenado

ã pena de reclusão, em regime fechado.

Art. 87, O condenado sera alojado em cela indi
vidual que conterã dormitório, aparelho sanitãrio e lavatório.

Parágrafo único. são requisitos básicos da uni-
dade ce1 u1ar:

a) salubridade do ambiente pela concorrên
cia dos fatores de aeração, insolação e
condicionamento têrmico adequado ã exis
tencia humana;

b) área mínima de seis metros quadrados;

Art. 89. Além dos requisitos referidos no artigo
anterior, a penitenciária de mulheres poderá ser dotada de se
ção para gestante e parturiente e de creche com a finalidade de
assistir ao menor desamparado cuja responsãvel esteja presa.

Art. 89. A penitenciãria de hQméns serã construI
da em local afastado do centro urbano ã distãncia que não res
trinja a visitação.

CAPITULO II I

DA COLONIA AGRICOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR

Art. 90~ A Colonia Agrícola, Industrial ou sim'
lar destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto.

Art. 91 . O condenado podera ser alojado em com
partimento coletivo, observados os requisitos da letra ~ do pa
rágrafo unico do art. 87.

Parãgrafo único. São tambêm requisitos bãsicos
das dependencias coletivas:

a) a seleção adequada dos presos;
b) o limite de capacidade máxima que atenda

os objetivos de individualização da penL

CAPTTULO IV

DA CASA DO ALBERGADO

Art. 92. A Casa do Albergado destina-se ao cum
primento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da
pena de limitação de fim de semana.

Art. 93. O prédio deverá situar-se em centro ur
bano, separâdo dos demais estabe1ecimentos~ e caracterizar-se p~

lâ ausência de obstaculos físicos contra a fuga.

Art. 94. Em cada região haverá,pelo menos,uma C~

sa do Albergado, a qual deverá conter, alem dos aposentos para
acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras.

Parágrafo único. O estabelecimento terá instala
ções para os serviços de fiscalização e orientação dos condena
dos.

CAPTTULO V

DO CENTRO DE OBSERVAÇ~O

Art. 95. No Centro de Observação real i zar-se-ão
os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão en
caminhados ã Comissão Tecnica de Classificação.

Paragrafo único. No Cen.tro, poderão ser reali
zadas pesquisas criminológicas.

Art. 96. O Centro de Observação sera instalado em
unidade autónomaouem anexoa estabelecimento penal.

Art. 9~ Os exames poderão ser realizados pela
Comissão Tecnica de Classificação, na falta do Centro de Obser
vação.

CAPITULO VI

DO HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO

Art. 98. O Hospital de Custódia e Tratamento Psl
quiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referi
dos no art. 26 e parãgrafo único do Código Penal.

Parágrafo único. Apli'ca·se a este, no que couber,

o disposto no paragrafo unieo do art. 87.

Art. 99. O exame psiquiatrico e os demais exames
necessarios ao tratamento são obrigatórios para todos os inter
nados.

Art. 100. O tratamento ambulatorial, previsto no
art. 97, segunda parte, do Código Penal, sera realizado no Hos
pital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local
com dependencia medica adequada.

CAP!TULO VI I

DA CADEIA POBLICA

Art. 101. A Cadeia Pública destina-se ao recolhl
mento de presos provisórios.

Art. 102. Cada Comana tera, pelo menos, uma Ca
deia Pública a fim de resguardar o interesse da Administração
da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximoao
seu meio social e familiar.

Art. 103. O estabelecimento de que trata este C~

pítulo sera instalado proximo de centro urbano, observando-se
na construção as exigências mínimas referidas no art. 87 e seu
parágrafo unico.

TITULO V

DA EXECUÇAO DAS PENAS EM ESP~CIE

CAPITlJLO

DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Seção I

Disposições Gerais

Art. 104. Transitando em julgado a sentença que
aplicar pena privativa de liberdade, se o reu estiver ou vier a
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Dos regimes

V - a data da terminação. da p.ena.

Seção 11

instrução;

just!

ou p~

indi
de

transferido do regime abe~

nos incisos anteriores,
pagar, podendo, a multa

por crime anterior, cuja
execução, torne incabivel

11 - sofrer condenação,
pena, somada ao restante da pena em
o regime ( art. 110 ).

§ 19. O condenado serâ
to se, além das hipóteses referidas
frustrar os fins da execução ou não
cwmulativamente imposta;

§ 29. Nas hipóteses do inciso I e do parâgrafo
anterior, devera ser ouvido, previamente, o condenado.

IV - comparecer a juizo, para informar e
ficar as suas atividades, quando f?r determinado.

Art. 115. O juiz poderá modificar as condições
estabelecidas, de oficio, a requerimento do Ministerio Publ!
co, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que
as circunstâncias assim o recomedem.

Das autorizações de saída

Subseção I

Da permissão de saida

Art. 119. Os condenados que cumprem penaem regi
me fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão o~

ter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:

- falecimento ou doença grave do cônjuge, com
panheira, ascendente, descendente ou irmão;

Seção II I

Art. 118. A legislação local poderâ estabelecer
normas complementares para o cumprimento da pena privativa
de liberdade em regime aberto ( art. 36, § 19 d~ Código Penal l.

I condenado maior de setenta anos;
11 - condenado acometido de doença grave;

111 - condenada com ~ilho menor ou defic5ente fi
sico ou mental;

IV - condenada gestante.

Art. 117. A execução da pena privativa de libe~

dade ficará sujeita ã forma regressiva, com a transferência p~

ra qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

- praticar fato definido como crime doloso ou

Art. 112. O ingresso do condenado em regime aber
to supõe a aceitação de seu programa e das condições impo~

tas pelo juiz.

falta grave;

Art. 116. Somente se admitirâ o recolhimento do
beneficiái'io de regime aberto em residência particular qua~

do se tratar de:

Parágrafo.Unico.Poderão ser dispensados do tra
balho as pessoas referidas no art. 116.

Art. 114. O juiz poderâ estabelecer condições
especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das
seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - p~rmanecer no 1~ca1 que for designado, du
rante o repouso e nos dias de folga;

11 - sair para o trabalho e retornar, nos horf
rios fixados;

111 - não se ausentar da cidade onde· reside, sem
autorização judicial;

Art. 113. Somente poderá i ngressa r no regime abet
to o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibi
lidade de fazê-lo imediatamente;

II - apresentar, pelos seus ~~~ntes
lo resultado dos exames a que foi submetido, fundados
cios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso
responsabilidade, ao novo regime.

,
com

da

pelo

Art. 111. A pena privativa de liberdade serã ex~

cutada em forma progressiv·a. com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior
e seu merito indicar a progressão.

Parágrafo üni~o. A decisão serã motivada e pr~

cedida de parecer da Comissão Tecnica de Classificação e do
exame criminológico, quando necessãrio.

Art. 109. O juiz, na sentença, estabelecerá o
regime no qual o condenadoiniciarâ o cumprimento da pena pr!
vativa de liberdade, observado o disposto no art. 33 e seus
parágrafos do Código' Penal.

Art. 110. Quando houver condenação por mais de
um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a d~

terminaçã~ do regime de cumprimento serâ feita pelo result~

do da soma ou unificação das penas, observadas, quando for o
caso, a detração ou remição.

Parãgrafo único. Sobrevindo condenação no curso
da execução, somar-se-á a pena ao restante da que estã sendo
cumprida, para determinação do regime.

ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento
para a execução.

Art. 108. Cumprida ou extinta a pena o condena
do será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por
outro motivo não estiver preso.

Art. 1ú6 • Ninguém serâ recolhido, para cumprimento
de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autori~

dade judiciária.

I\rt. 105. A guia de recolhimento, extraída
escrivão, que a rubricará em todas as foihas 8 a assinará
o juiz, será remetida â autoridade administrativa incumbida
execução e conterá:

1 - o nome do condenado;
11 - a sua qualificação civil e o numero do regis 

tro,geral no õrgão oficial de identificação;
111 - o inteiro teor da denuncia e da sentença cond~

natória, bem como certidão do trânsito em julgado;
IV - a informação sobre os antecedentes e o grau de

§ lQ A autoridade administrativa incumbida da ex~

cução passará recibo da guia de recolhimento, para juntar-se aos
autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado.

Art. 107. O condenado a que sobrevier doença men
tal será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Ps!
quiãtrico.

§ 19 Ao Ministerio Publico se dará ciência da guia
de recolhimento.

§ 2Q A guia de recolhimento será retificada sem
pre que .sobrevier modificação quanto ao iniCio da execução ou ao
tempo de dura~ão da pena.

§ 39 Se o condenado, ao tempo do .fato, era funcio
narlO da Administraçãoda Justiça Criminal, far-se-â, na guia,me~

çâo dessa circunstância, para fins do disposto no §29 do a~t.83.

§ 2Q As guias de recolhimento serão registradas
em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e
anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da
execução, o cálculo das remições e de outras retificações poste
ri ores.
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condenados que estejam trabalhando e dos dias de trabalho de ca
da um deles.

Parágrafo unico. Ao condenado dar-se-a relação de
seus dias remidos.

11 - necessidade de tratamento medico (paragrafo
único do art. 14).

Paragrafo unlCO. A permissão de saida sera con
cedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o
preso.

Art. 120. A permanência do preso fora do estab~

1ecimento tera a duração necessaria ã finalidade da saida.

Subseção 11

Da saida temporaria

Art. 129. Constitui o crime do art. 299 do
Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço
fim de instruir pedido de remição.

Seção V

Do livramento condicional

Código
para

a

Art. 121. Os condenados que cumprem pena em regi

me semi-aberto poderão ob~er autorização para saida ~~mporaria do'
estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

- visita ã familia;

11 frequência a curso supletivo profissionalizante,
bem como de instrução do segundo grau ou superior, na Comarca do

Juizo da Execução;

111 - participação em atividades que concorram para
o retorno ao convivi o social.

Art. 122. A autorização seta concedida por ato moti
vado do juiz da execyção, ouvidos o Ministerio Público e a admi
nistração penitenciãria, e dependerã da satisfação dos seguintes
requisitos:

I - comportamento adequado;
II - cumprimento minimo de um sexto da pena, se o

cóndenado for primario, e um quarto, se reincidente;

III - compatibilidade do beneficio com os objetivos da
pena.

Art. 123. A autorização sera concedida por prazo não
superior a sete dias, podendo ser renovada por mais quatro vezes

durante o ano.

Paragrafo unico. Quando se tratar de frequencia a
curso profissionalizante, de instrução de segundo grau ou _ supe
rior, o tempo de saida serã o necessãrio para o cumprimento das

atividades discentes.

Art. 124. O beneficio serã automaticamente revogado
quando o condenado praticar fato definido como crime do10so,for
punido por falta grave,.desatender as condições impostas na auto
rização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.

Parãgrafo único. A recuperação do direito ã saida
temporaria dependerã da absolvição no processo penal, do cancela
mento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do
condenado.

Seção IV

Da Remição

Art .. 125: O condenado que cumpre a pena em regime fe

chado ou semi-aberto -podera remir, pelo trabalho, parte do tempo
de execução da pena.

§ lQ A contagem do tempo par~ o fim deste artig~

sera feita â razão de um dia de pena por três de trabalho.

§ 2Q O preso impossibilitado de prosseguir no tr~

ba1ho por acidente, continuara a beneficiar-se com a remição.

§ 3Q A remição sera declarada pelo juiz da execu
ção, ouvido o Ministerio Público.

Art. 126. O condenado que for pun i d'o por fa 1ta gr~

ve perdera o direiio ao tempo -remido, começando o novo periodo
a partir da data da infração disciplinar.

Art. 127. O tempo remido sera computado para
concessão de livramento condicional e indulto.

Art. 12B. A autoridade administrativa encaminharã
mensalmente ao Juizo da Execução, cópia do registro de todos os

Art. 130. O livramento condicional podera ser con
cedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do art.B3,
incisos e paragrafo unico do Código Penal, ouvidos o Ministerio
Publico e o Conselho Penitenciãrio.

Art. 131. Deferido o pedido, o juiz especificarã as
condições a que fica subordinado o livramento.

§ lQ Serão sempre impostas ao liberado condicioM1
as obrigações seguintes:

a) obter ocupação licita, dentro de prazo razoave1
se for apto para o trabalho;

b) comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação;
c) não mudar do território da Comarca do Juizo da

Execução, sem previa autorização deste.

§ 2Q Poderão ainda ser impostas ao liberado condi
cional, entre outras obrigações, as seguintes:

a) não mudar de residência sem comunicação ao juiz
e ã autoridade incumbida da observação caute1a~ e de proteção;

b) recolher-se ã habitação em hora fixada;
c) não frequentar determinados lugares.

Art. 132. Se for permitido ao liberado residir fo
ra da Comarca do Juizo da Execução, remeter-se-a cópia dá sente~

ça do livramento ao juizo do lugar para onde ele se houver tran~

ferido e ã autoridade incumbida da observação cautelar e de pro
teção.

Art. 133. O liberado sera advertido da obrigação de
apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo
anterior.

Art. 134. Reformada a sentença denegatõria do li
vramento, os autos baixarão ao Juizo da Execução, para as provi
dências cabiveis.

Art. 135. Concedido o beneficio, serã expedida a
carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias,
remetendo-se uma ã autoridade administrativa incumbida da execu
ção e outra ao Conselho Penitenciãrio.

Art. 136. A cerimônia do livramento condicional s~

rã realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Cons~

lho )enitenciãrio, no estabelecimento onde esta sendo cumprida a.
pena, observando-se o seguinte:

I - a sentença serã lida ao liberando, na presença
dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciãrio
ou membro, por ele designado, ou, na falta, pelo juiz:

11 - a autoridade administrativa chamara a atenção
do liberando para as condições impostas na sentença de livramen
to;

III - o liberando dec1 arara se acei ta as condi ções.

§ lQ De tudo, em livro próprio, serã lavrado termo
subscrito por quem presidir ã cerimônia e pelo liberando, ou a1
guem a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.

§ 2Q Cópia desse termo devera ser remetido ao juiz
da execução.

Art. 137. Ao sair o liberado do estabelecimento pe-
nal, ser-1he-ã entregue, alem do saldo da seu pecúlio e do que
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lhe pertencer, uma caderneta, que exibirã à autoridade judiciária
.ou administrativa, sempre que lhe for exigida.

§ J9 A caderneta conterá:

a) a identificação do liberado;
b) o texto impresso do presente Capítulo;
c) as condições impostas.

§ 29 Na falta de caderneta, será entreg~ao libera
do um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento,p~

dendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pe
la descrição dos sinais que possam identificá-lo.

§ 39 Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver
espaço para consignar-se o cumprimento ~as condições referidas no
art. 131.

Art. 138. A observação caut~lar e a proteção reali
zadas por serviço social penitenciário, Pa\ronato ou Conselho da
Comunidade, terão a finalidadE de:

I - fazer observar o cumprimento das condições esp~

cificadaS na sentença concessiva do benefício;

11 - proteger o beneficiário, orientando-o na execu
ção de suas obrigações e auxiliando~o na obtenção de atividade l!
borativa.

Parágrafo único. A entidade encarregada da observa
ção cautelar e da proteção do liberado apresen~ará relatório ao
Conselho Penitenciãrio, para efeito da represen~ação prevista nos
arts. 142 e 143.

Art. 139. A revogação do livramentlp condicional dar
se-ã nas hipóteses previstas nos arts. 86 e 87 do Código Penal.

Parãgrafo unico. Mantido o livramentÓ condicional,
na hipótese da revogação facultativà, o jUiz dever~ advertir o
liberado ou agravar as condições.

Art. 140. Se a revogação for motivada ror infração
penal anterior à vigência do livramento, computar-selá como tem
.po de cumprimento da pena o período de pr;ova, sendo ~ermitida,P!

ra a concessão de novo livramento, a soma do tempo d~s duas pe-
nas.

Art. 141. No caso de revogação por outr6 motivo,não
se computará na pena o tempo em que esteve solto o li~erado, e
tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo llvramento.

. Art. 142. A revogação ser~ decretada are~uerimen
to do Mínistêrio Público, mediante representação do ConS{lho Pe
nitenciãrio, ou, de ofício, pelo juiz,ouvido o liberado.\

Art. 143. O juiz, de oficio, a reqUerimentJ do Mi
nisterio Püblico, ou mediante representação do Conselho p~niten
ciãrio, e ~uvido o liberado, poderã modificar as condiçõeF espe
cifiêadas na sentença, devendo o respectivo ato decisõrid ser
lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indica
dos no inciso I do art. 136, observado o disposto nos n9s 11 e
111 e §§ 19 e 29 do mesmo artigo.

Art. 144. Praticldo pelo liberado outra infração
penal, o juiz poderã ordenar a sua prisão, ouvidos Ó Conselho p~

nitenciãrio e o Ministêrio Público, suspendendo o curso do 1ivr!
mento condicional, cuja revogação, entretanto, ficarã dependendo
da decisão final.

Art. 145. O juiz, de ofício, a requerimento do in
teressado, do Ministerio Público ou mediante representação do
Conselho Penitenciãrio, julgarã extinta a pena privativa de li
berdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

CAPrTULO II

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Seção

Disposições Gerais

Art. 146. Transitada em julgado a sentença que apli
cou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício

ou a requerimento do Ministerio Público, promoverá a execução, p~

dendo, para tanto, requisitar, quando necessãrio, a colaboração
de entidades públicas ou solicitã-la a particulares.

Art. 147. Em qualquer fase da execução, poderá o
JU1Z, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das p~nas dé
prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de sema
na, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às caracte
rísticas do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitã
rio ou estatal.

Seção II

Da prestação de serviços à comunidade

Art. 148. Caberá ao juiz da execução:

I - designar a entidade ou programa comunitário ou
estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual
o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas
aptidões;

11 - determinar a intimação do condenado, cientifi 
cando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena;

111 - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la
às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

§ 19 O trabalho terã a duração de oito horas sema
nais e serã realizado aos sãbados, domingos e feriados, ou em
dias úteis, de.modo a não prejudicar a jornada normal de trabalh~

nos horários estabelecidos pelo juiz.

§ 29 A execução terã início a partir da data do pri
meiro comparecimento.

Art. 149. A entidade beneficiada com a prestação de
serviços encaminhará mensalmente, ao juiz da execução, relatório
circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer
tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar.

Seção II I

Da limitação de fim de semana

Art. 150. Caberá ao juiz da execução determinar a
intimação do condenado cientificando-o do loca~, dias e horãrio
em que deverã cumprir a pena.

Parágrafo unico. A execução terã início a partir
da data do primei ro comparecimento.

Art. 151. Poderão ser ministrados ao condenado, du-
rante o tempo de permangncia, cursos e palestras ou atribuídas
atividades educativas.

Art. 152. O estabelecimento designado encaminharã,
mensalmente, ao juiz da execução, relatório, bem assim comunicarã,
a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado.

Seção IV

Da interdição temporãria de direitos

Art. 153. Caberã ao juiz da execução comunicar ã
autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do
condenado.

§ 19 Na hipõtese de pena de interdição do art. 47,
n9 I do Código Penal, a autoridade deverã, em vinte e quatro ho
ras, contadas do recebimento do oficio, baixar ato, a partir do
qual a execução terá seu inicio.

§ 29 Nas hipóteses do art. 47, incisos I1eIII, do
Código Penal, o Juízo da Execução determinará a apreensão dos do
cumentos, que autorizam o exercício do direito interdit&do.

Art. 154. A autoridade deverã comunicar imediata
mente ao juiz da execução o descumprimento da pena.

Parâgrafo único. A comunicação prevista neste arti
go, poderá ser feita por qualquer prejUdicado.
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CAPITULO II I

DA SUSPENS~O CONDICIONAL

Art. 155. O juiz podera suspender, pelo período de
dois a quatro anos, a execução da pena privativa de 1iberdade,não
superior a dois anos, na forma prevista nos arts. 77 a 82 do Côdi
gOPena1.

Art. 156. O juiz ou Tribunal, na sentença que ap1i
car pena privativa de liberdade, na situação determinada no arti
go anterior, deverã pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspen
são condicional, quer a conceda, quer a denegue.

§ 19 Revogada a suspensão ou extinta a pena, sera
o fato averbado ã margem do registro.

~
§ 29 O registro e a averbação serão sigilosos, sal

vo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciario
ou pelo Ministerio Publico, para instruir processo penal.

CAPITULO IV

DA PENA DE MULTA

§ 19 De igual mode proceder-se-a quando o Tribu
nal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida.

§ 49 O beneficiario, ao comparecer periodicamente
i entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das con
dições a que estã sujeito, comunicarã, tambem, a sua ocupação e
os sa1ãrios ou proventos de que vive.

~
§ 59 A entidade fiscalizadora devera comunicarim~

diatamente ao õrgão de inspeção, para os fins legais, qualquer f~
to capaz de acarretar a revogação do beneficio, a prorrogação do
prazo ou a modificação das condições.

§ 69 Se for permitido ao beneficiario mudar-se,s~

rã feita comunicação ao juiz e ã entidade fiscalizadora do local
da nova res i dênci a, aos quais o primeiro deverá' apresentar-se imediata-·
mente.

Art. 157. Concedida a suspensão, o JU1Z especific~

rã as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado,
começando este a correr da audiência prevista no art. 159.

§ 19 As condições serão adequadas ao fato e ã si
tuação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas
a de prestar serviços ã comunidade, ou limitação de fim de semana,
salvo hipótese do art. 78, § 29, do CÕdigo Penal.

§ 29 O juiz poderã, a qualquer tempo, de ofício, a
requerimento do Ministêrio Público ou mediante proposta do Cons~

lho Penitenciario, modificar as condições e regras estabelecidas
na sentença, ouvido o condenado.

§ 39 A fiscalização do cumprimento das condições,
regulada nos Estados, Territôrios e Distrito Federal
por normas supletivas, sera atribuída a serviço social penitenci
ãrio, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição benefici!
da com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Peni
tenciãrio, pelo Ministerio Público, ou ambos, devendo o juízo da
éxecução suprir, por ato, a falta das normas supletivas.

Art. 165. Recaindo a penhora em outros bens, dar
se-a prosseguimento nos termos do § 29 do art. 163.

multa,
penhora

§ 19 Decorrido o prazo sem o pagamento da
ou o depôsito da respectiva importância, proceder-se-a ã
de tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Art. 168. Até o término do prazo a que se refere o
art. 163 podera o condenado requerer ao juiz o pagamento· da mul
ta em prestações mensais, iguais e sucessivas

Art. 166. A execução da pena de multa sera suspen
sa quando sobrevier ao condenado doença mental (art. 52 do Cõdi
go Penal).

Art. 164. Se a penhora recair em bem imóvel, os a~

tos apartados sêrão remetidos ao juizo cível para prosseguimento.

Art. 163. Extraída certidao da sentença condenatô
ria com trânsito em ju.gado, que valera como titulo executivo j~

dicial, o Ministério Publico requerera, em autos apartados, a ci
tação do condenado para, no prazo de dez dias, pagar o valor da
multa ou nomear bens ã penhora.

§ 2,9. A nomeação de ben~ ã penhora e a posteri or
execução seguirão o que dispuser a lei processual civil.

Art. 167. O juiz podera determinar que a cobrança
da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salario do
condenado, nas hipôteses do art. 50, § 19 do Cõdigo Penal, obse~

vando-se o seguinte:

I - o limite maximo do desconto mensal serã o da
quarta parte da remuneração e o mínimo o de um decimo;

11 - o desconto serã feito mediante ordem do juiz
a quem de direito;

111 - o responsãve1 pelo desconto sera intimado a
recolher mensalmente, atê o dia fixado pelo juiz, a importãncia
determinada.pena

condi-
Art. 158. Quando a suspensão condicional da

for concedida por Tribunal, a este caber~ estabelecer as
ções do beneficio.

§ 29 O Tribunal, ao conceder a suspensão condici~

nal da pena, poderã, todavia, conferir ao Juízo da Execução a in
cumbencia de 'stabe1ecer as condições do beneficio, e, em qual
quer caso, a de realizar a audiência admonitõria.

Art. 159. Transitada em julgado a sentença conden~

taria, o juiz a lera ao condenado, em audiência, advertindo-o das
consequências de nova infração penal e do descumprimento das
condições impostas.

§ 19 O juiz, antes de decidir, podera determinar
diligencias para verificar a real situação econômica do condena
do e, ouvido o Ministério Publico, fixara o nú~ero de prestaçõeL

§ 29 Se o condenado for i mpontua1 ou se melhorar de

situação econômica, o juiz, de oficio ou a requerimenro do Mini~

terio Público, revogara o beneficio executando-se a multa, na
forma prevista neste Capitulo, ou prosseguindo-se na execução j~

iniciada.

Art. 160. Se, intimado pessoalmente ou por edital
com prazo de vinte dias, o reu não comparecer injustificadamente
ã audiencia admonitôria, a suspensão ficara sem efeito e sera
executada imediatamente a pena.

Art. 169. Quando a pena de multa for aplicada cum~

1ativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta es.i
ver sendo executada podera aquela ser cobrada mediante desconto
na remuneração do condenado (art. 167).

Art. 161. A revogação da suspensão condicional da
pena e a prorrogação do período de prov~ dar-se-ão na forma do
art. 81 e respe~tivos paragrafos do GôdigoPenal.

§ 19 Se o condenado cumprir a pena privativa de
liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado
a multa, far-se-a i cobrança nos termos deste capitulo.

Art. 162. A sentença condenatôria sera registrada,
com a nota de suspensâo,.em livro especial do juizo a que couber
a execução da pena.

§ 29 Aplicar-se-a o disposto no parãgrafo ante-
rior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da
pena.
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TTTULO VI

DA EXECUÇAO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Art. 177. Nas hipóteses de desinternação
ração (art. 97, § 39, do Código Penal), aplicar-se-a o
nos arts. 131 e 132.

ou de.lib~

disposto

o

CAPTTULO I

DISPOSIÇOES GERAIS

Art~ 170. Transitada em julgado a sentença que ap1!

segurança, serã ordenada a expedição de guia paracar medida de
a execução.

Art. 171. Ninguém sera internado em Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiãtrico, ou submetido a tratamento am
bulatoria1, para cumprimento de medida de segurança, sem a guia
expedida pela autoridade judiciaria.

Art. 172. A guia de internamento ou de tratamento
ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricara em todas
as folhas e a subscreverã com o juiz, sera remetida ã autoridade
administrativa incumbida da execução e contera:

I - a qualificação do agente e o numero do regis 
tro geral do órgão oficial de identificação;

11 - o inteiro teor da denúncia e da sentença que
tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trâ~

sito e~ julgado;

111 - a data em que terminarã o prazo míni~o de in
. ternação, ou do tratamento ambulatorial.

§ 19 Ao Ministério Público sera dada ciéncia da
guia de recolhimento e de sujeição a tratamento.

§ 29 A guia serã retificada sempre que sobrevier
modificação quan~ ao prazo de execução.

Art. 173. Ap1icar-se-a, na execução da medida de
segurança, naquilo que couber, o disposto nos arts. 89 e 99.

CAPlTULO II

DA CESSAÇAO DA PERICULOSIDADE

Art. 174. A cessação da periculosidade sera averi
guada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança,
pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o se
guinte:

I - a autoridade administrativa, até um mês antes
ne expirar o prazo de duração mínima da medida, remetera ao juiz
minucioso relatório, que o habilite a resolver sobre a revoga
ção ou permanência da medida;

~

11 - O relat~rio sera instruído com o laudo psiqui~

trico;
111 - juntado aos autos o relatório ou realizadas as

diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Publico
e o curador ou defensor, no prazo d~ três dias para cada um;

I~ - o juiz nomeara curador ou. defensor para o age~

te que nao o tiver;

V - o juiz, de ofício ou a requerimento de qual
quer das partes, poderã determinar novas diligências, ainda que

expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;

VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências
a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirã a sua deci
são, no prazo de cinco dias.

Art. 175. Em qualquer tempo, ainda no decorrer, do
prazo mlnlmo de duração da medida de segurança, pode rã o juiz da
execução, dia:lte de requerimento fundamentado do Ministério Pú
blico ou do interessado,. seu procurador ou defensor, ordenar o
exame para que se verifique a cessação da periculosidade, proce
dendo-se nos termos no artigo anterior.

Art. 176. Nos exames sucessivos para verificar-se
a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for apli
cavel, o disposto no artigo anterior.

Art. 178. Transitada em julgado a sentença, o juiz
expedirã ordem para a desinternação ou a liberação.

T1TULO VII
DOS INC~DENTES DE EXECUÇAO

CAPITULO I
DAS CONVERSõES

Art. 179. A pena privativa de liberdade, não sUpe
rior a dois anos, podera ser convertida em restritiva de direi
tos desde que:

- o condenado a esteja cumprindo em regime aber-
to;

11 -·tenha sido cumprido pelo menos um quarto da p~

na;
111 - os antecedentes e a personalidade do condenado

indiquem ser a conversão recomendave1.

Art. 180. A pena restritiva de direitos sera con -
vertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
art. 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 19 A pena de prestação de serviços ã comunidade
sera convertida quando o condenado:

a)- não for encontrado por estar em lugar incerto
e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

b)- não comparecer, injustificadamente, ã entidade
ou programa em que deva prestar serviçQ:

c)- recusar-se, injusti·icadamente, a p~estar

serviço que lhe foi imposto;

.d)- praticar falta grave;

e)- sofrer condenação por outro crime ã pena priv~

tiva de liberdade. cuja execução não tenha sido suspensa.

§ 29 A pena de limitação de fim de semana será co~

vertida quando o condenado não comparecer ao estabeJecimento de
signada para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a ativ!
dade determinada pelo juiz ou se oçorrer qualquer das hipõteses
das letras ~, d e ~ do parágrafo anterior.

§ 39 A pena de interdição temporaria de direitos
sera convertida quando o condenado exercer, injustificadamente,o
direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipõteses d~s le
tras ~ e ~ do § 19 deste artigo.

Art. 181. A pena de multa sera convertida em deten
ção, na forma prevista pelo art. 51 do Côdigo Penal.

§ lQ ~a conversão, a cada dia-multa corresponderã
um dia de detençao, cujo tempo de duraçao não pode rã ser supe
rior a um ano.

s ~y A conversa0 tornar-se-a sem efeito se, a qual
quer tempo, for paga a multa.

Art. 182. Quando, no curso da execução da pena pri·
vativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da
saúde mental, o juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Pu
blico ou da autoridade administrativa, poderá determinar a subst!
tuição da pena por medida de segurança.

Art. 183. O tratamento ambulatorial poderã ser con
vertido em internação se o agente revelar incow)atibi1idade com
a medida.

Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo minimo de
internação serã de um ano.
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CAPTTULO II
DO EXCESSO OU DESVIO

Art. 184. Haverâ excesso ou desvio de execução 3em
pre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sen
tença, em normas legais ou regulamentares.

Art. 185. Podem suscitar o incidente de excesso ou
desvio de execução:

I - o Ministério Püblico;
11 - o Conselho Penitenciârio;

111 - o sentenciado.

CAPITULO 111

DA ANISTIA E DO INDULTO

Art. 186. Concedida a anistia, o juiz de oficio, a
requerimento do interessado ou do Ministério Público, por propos
ta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciârio,

declararã extinta a punibi.l idade.

Art. 187. O indulto individual poderâ ser provocado
por petição do condenado, por iniciativa do Ministerio Publico,
do Conselho Penitenciãrio, ou da autoridade administrativa.

Art. 188. A p0tição do indulto, acompanhada dos
documentos que a instruírem, serã entregue ao Conselho Peniten
ciãrio, para a elaboraçâo de parecer e posterior encaminhamento
ao Ministério da Justiça.

Art. 189. O Conselho Penitenciãrio, ã vista dos
autos do processo e do prontuário, promoverá as diligencias que
entender necessãrias e fara, em relatõrio, a narração do ilíci
to penal e dos fundamentos da sentença condenatõria, a exposi -

.ção dos antecedentes do condenado e do procedimento deste de
pois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido
e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na
petição.

Art. 180. Processada no Ministerio da Justiça com
documentos e o relatório do Conselho Penitenciãrio, a petiçãos!
rã submetida a despacho do Presidente da República, a quem se
rão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de
suas peças, se ele o determinar.

Art. 191. Concedido o indulto e anexado aos autos
cópia do decreto, o juiz dec1ararã extinta a pena ou ajustarã a
execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

§ 29 Entendendo indispensãvel a realização de pro-o
va pericial ou oral, o juiz a ordenarã, decidindo apõs a produ 
ção daquela ou na audiência designaoa.

Art. 196. Das decisões proferidas pelo juiz caberã
recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

T1TULO IX

DAS DISPOSIÇUES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 197. t defeso ao integrante dos órgãos da ex!
cução penal,e ao servidor, a divulgação de ocorrên~ia que pertu!
be a segurança e a disciplina dos estabelec~mentos, bem como
exponha o preso a incónveniente notoriedade, durante o cumprime~

to da pena.

Art. 198. O emprego de algemas serã disciplinado
por decreto federal.

Art. 199. O condenado por crime político não estã
obrigado ao trabalho.

Art. 200. Na falta de estabelecimento adequado, o
cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efeti
varã em seção especial da Cadeia Publica.

·Art. 201. Cumprida ou extinta a pena, não constarã
da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autorida
de policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer noticia ou re=
ferencia.a condenação, salvo para instruir processo pela prãtica

de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.

Art. 202. No prazo de seis meses, a contar da/p!:!.
blicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou
regulamentares, necessãrias à eficãcia dos dispositivos não aut~

-aplicãveis.

§ 19 Dentro do mesmo prazo deverão as unidades f!
derativas, em convênio com o Ministêrio da Justiça, projetar a
adaptaçao, construção e equipamento de estabele:imentos e servi
ços penais previstos nesta lei.

Art. 192. Se o sentenciado for beneficiàdo por
indulto coletivo, o juiz, de ofício, a requerimento do interes
sado, do Ministerio Publico, ou por iniciativa do Conselho Peni
tenciãrio ou da autoridade administrativa, providenciarã de
acordo com o disposto no ?rtigo anterior.

§ 29 Também, no mesmo
ciada a aquisição ou desapropriação
de casas de albergado.

prazo, deve rã ser provide~

de prédios para instal~ção

§ 39 O prazo a que se refere o caput deste artigo
podera ser ampliado, por ato do Conselho Nacional de Política Cri
minal e Penitenciãria, mediante justificada solicitação, instrui
da com os projetos de reforma ou de construção de estabelecime~

tos.

TITULO VIII

DO PROCEDIMENTO JUDICIAL

Art. 193. O procedimento correspondente às situa
ções previstas nesta lei, serã judicial, desenvolvendo-se peran
te o Juízo da Execuçãp.

Art. 194. O procedimento judicial in~r-se-ã de
oficio, a requerimento do Ministério Publico; a pedido do inte 
ressado, mediante proposta do Conselho Penitenciãrio ou, ainda,
da autorid~e administrativa.

§ 49 O descumprimento injustificado dos
estabelecidos para as unidades federativas implicarã na
são de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela
para atender as despesas de execução das penas e medidas

rança,

deveres
suspe~

União,
de seg.!!

Art. 195. A portaria ou petição serã autuada ouvi~

do-se,em try;s dias, o condenado e o Ministerio Publico, quando não
figurem como requerentes da medida.

§ 19 Sendo desnecessãria a produção de prova, o
juiz decidirã de plano, em igual prazo.

Art. 203. Esta lei entrarã em vigor concomitante
mente com a lei de reforma da Parte Geral do Cõdigo Penal, revo
gadas as disposições em contrario, especialmente a Lei n9 3.274,
de 2 de outubro de 1957.
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LEI N.· 3.214 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1951
[H5PÕE SõBRE NORMAS GERAIS DO REGIME
PENITENCIÁR-IO, EM CONfORMIDADE DO QUE
E51AfUI O ART. 5,., N.• XV, LETRA "8", DA
COlibTlTUIÇÁO FEOERAL E AMPLIA AS ATRI·
BUIÇõES DA INSPETORIA GERAL PENITENCIÁ.

RIA I")

Art. L. Sàó normas gerais de regime peni·
t~,",iário, reguladoras <la execução <las ,penas crl
,ninais e das medidas de segurança detenti~as, em
todo o terrlt6rio nacional.

I - A individualização das penas, de mOdo
q~e a cada sentenciado, conhecida a sua persa·
nctlid.de, correspanda o trmamento penitenciário
adequado.

li - A classificação dos sentencIados, para
d"ito de cumprimento das penas'.

UI - A internação, em estabelecimentos apro·
~"ados, dos que estiverem passiVéis de prisão
pr.ventlva oU provis6rla.

IV - O traballlo obrigat6rlo dos sentencia·
dos, segundo os preceitos da pslcotécnica e o
objetivo corretivo e educacional dos ntesll1os.

V - A percepção de salário, conforme a es·
pécie de trabalho executado, sua perfeição e
rl:ndlntento, levado ell1 conta, ainda, o procedi.
menta do sentenciado.

VI - A fonnação do pecOllo penitenciário, de.
d~lido do salário percebido no trabalho executado.

VII - O seguro contra acidentes no trabalho
. Interno, ou externo, dos estabe~ecimentos peniten.
ciário••

VIII ., A separação .dos sentenciados em es
tabel,t1:imentos adequatlos, consoante a natureza
e gravidade das penas - prisão simples, deten·
ção oU reclusão.

IX - O isolamento e tratamento, em estabe.
lecimento, para êsse fim, dos sentenciados que
sofrerem oU revelarem comêço, infiltração, oU
contaminação de tuberculose' ou lepra.

X -- A separação das mulheres sentenciadas
em estabel.clmentos apropriados, tendo·s. em vis.
ta o di,sposto nos Incisos VIII e IX dêste ar.
tlgo. .

'XI - A Internação, em estabelecimentos apro.
prlados, dos menores infratores Que tiverem mais
de lB anos e menos de 21.

XII -.A Internação, em estabelecimento, ade·
quados, dos que forem atingidos por medidaS de
Segurança detentivas.

XIII - A educação moral, Intelectual, flslca e
profissional dos sentenciados.

XiV - O Hvramento condicional, p~ncbldos os
requisitos enumerados nas leis penais e proces.
suals·penais.

XV - A asslst@ncla social, aos sentenciados,
aos liberados condicionais, aos egressos definitivos
da prbão, e às famlllas dos mesmos e das vi.
tlmas.

Art. 2.. Constituem erementos necessárfos pa.
ta a aplicaçãO destas normas.

I -' (Vetado). .
11 - O preparo tél:nico especializado em nor.

mas e administração penitenciárias, ministrado
aos diretores e pessoal de vigilância Interna dos
respectivos estabelecimentos.

111 - O cadastro penitenciário como base da
estallstlca criminal, para efeito de ser acom·
panhada a curva da reincidência, segund,o a na·

tureza dos crimes e a classificação dos crimlno.
50S, de JlI(ldo que p<lssam ser traçados OS melas
de prevenção e defesa social.

IV - A centralização técnico-cientffica de to·
dos os serviços penitenciários, de tal sorte Que
fique assegurada a unidade de sua execução no
regime estabelecido no 'c6dlgo Penal.

V - A padronização dos estabelecimentos pe·
nltenclárlos no mlnhno estabelecido por esta lei.

VI - A' uniformização dos regulamentos dês,
ses estabelecimentos, segundo ,a categoria res
pectiva, salvantes as adaptações de caráter lo·
cal.

Art. 3.9 A classificação dos sentenciados, com
o objetivo de estudar.lhes a personalidade, Indl
viduallzar'lhes o tratamento corretivo e educacio·
nal lart. I .•, Incisos t, 11 e IV) e distribul·los
pelos estabelecimentos adequados, será feita no
Distrito Federal, nos Estados e nos Terrltó'
rios.
. Art. 4.9 Na Capital de c'ada uma dessas Uni
dades Federativas ou onde estiverem sediados OS
principais estahel~lmentos penitenciários, funclo·
nará uma Comissão de Classificaçao.

Art. 5.. (Vetado).
I - IVetado).
al IVeladol.
b) IVetado).
c) Netado).
d) (Vetado).
e) (Vetadol.
11 - (Vetado).
Art: 6.. (Vetado).

Parágrafo Onlco. (VetadO)~

Art. 7.9 IVetado>'
a) (Vetado).
Art. B.. (Vetado>'
Parágrafo Onico. (Vetado).
Art. 9.. O trabalho penitenciário (art. 1.•,

inciso IV) será racionalizado, tendo·se em conta
os Indlces 'psicotécnlcos de cada sentenciado.

§ I.. Visando a habilitar o sentenciado ao
aprendizado, ou aperf~içoal1tento, de uma profis·
são, que lhe assegure subsistência honesta na
recuperação da vida livre, atenderá o trabalho
às circunstãncias ambientais do seu futuro em·
prêgo: melo urbano ou melo rural.

§ 2.. Conforme o dispOSto no parágrafo an
tecedente o trabalho será industrial, ministrado
em oficina de Reformatórios desta atividade: agro
pecuário, em Reformat6rios ou Colônias dessa
especialidade, ou de pesca, em Colônias que se
lhe destinem.

Art. 10. Tralando-se do t:rabalho de mull>e.
res, serão seguidas, pr~lpuamente, as atividades
profissionais compaUveis com o seu sexo, em
estabelecimentos apropriados larl. 1.•, Inciso Xl,
tendo.se ainda em conta o disposto no art. 9.0

e se~s p~lg:afos.

Arl. 11. Quando se tratar ~ menores Infra·
tores (artigo 1.•, Inciso XIl, regular·se-Ihes.á o
trabaiho de acôrdo oom o eslatuldo para os Ins.
titutos ou Escolas de Reforma, que lhes forem
destinados.

Art. 12. Verificando·se pela vida' pregressa
dos sentenciados que os mesmos exercIam atlvi- .
dades Intelectuais, oU arUsticas, ser·lhes·á perml.
tida, nos estabelecimentos onde cumprirem pena
(art. I .•, Inciso IX) e dentro em limites com·
patrvels com os respectivos Regulamento~, a con
tinuação dessas atividades, ou sua adaptação a
atividades congêneres.

Art. 13. O trabalho externo dos sentencia·
'lias obedecerá às mesmas regras e será cercallo
das mesmas garantias que se atribuem ao traba·
lho realizado no Inlerlor dos estabelecimentos pe·
nais.

Art. 14. Far-se·á o pagamento do salário aos
sentenciados mediante prél.tla tabela de valôres,
deduzidas as percentagens marcadas nesta lei.

§ L. Essa tabela, que levará em conta, as·
sim a espécie de trabalho, sua perfeição e ren·
dlmento lart. I .•, inciso V), como as condições
do meio ou local onde o mesmo fôr execulado,
será organizada, no Distrito Federal, nos Esta·
dos e nos Territórios, Delas diretores dos res
pectfvos eSlabel.cimentos penilenciários.

§ 2.. (Velado>'
Arl. 15. Deduzidas do salário, em percenta

gens mensais, as quantias que se destinam a
compor as indenizações previstas em lei e mar·
cadas na sentença, o restante será o que há de
formar o pecOlia do senlenciado.

Parágrafo único. (Vetado).
al (Vetado>'
b) (Vetadol.
c) (Velado).
Art. 16. Quando o sentenciado não tIver fa.

mlHa a quem deva assistir, a parcela do pe·
cúlio que lhe era destinada será dividida em
duas partes iguais, sendo uma levada a crêdito
de pecúlio de reserva, e a outra acrescida à
parte de auxilio à manutenção do pr6prlo seno
tenciado no estabelecimento penitenciáriO.

Art. 17. (Velado>'
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 18. O pecOlio de res.rva será mandado

deposilar pl:l0 diretor do estabelecimento penl·
tenclárlo, em nome do sentenciado, em caderne·
la da Caixa Econômica Federal, a qual s6 lhe
será entregue em caso de livramento condicio
nai, OU de cumprImento da pena.

Parágrafo único. Sempre que oi) sent~nclado

jU,tificar a necessidade do levanlamento de de·
terminada qUàJ,tia do pecOllo de reserva, para
seu uso particular, poderá autorizá·lo o diretor
do estabelecimento penitenciário.

Arl. 19. PaI a cumprimento do disposto no
arl. 1.•, inciso VII, o Dlrelor do eSlabeletimen.

§ 2.9 Sempre que se tornar n~essárlo, )lOde
rão ser criadas subseções de Patronatos nos Mu·
nielpios.

Art. 29. A lei estabelecerá a maneira r:!e com·
posição jurfdica e administrativa dos Patrona
tos, definir-lhes·á as atribuições e indIcar·lhes-á
a fonte de receita.

Art. 30. (Vetado).
Parágrafo Onico. IVetado).
Art_ 31. (Vetado).
Art. 32. (Vetado).
§ 1.9 (Vetado).
§ 2.9 (Vetado).
Art. 33. (Vetado).
Art. 34. (Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 35. Constituem mfnimo de esta~lecimen

tos penitenciári~s pa1ironizados, ou adaptadoS. e

de ,-órgãos técnicos necossa(los ao cumprimento'
das orestacões desta lei:

aI' Reformatórios para homens;
b) Reformatórios para mulheres,
c) Institutos, ou Escolas, para menores infra·

toresi
ti) COlônias Penais;
e) .colônias para Liberados;
f) Sanatórios Penais;
gJ Casas di! Cust6dia e Tratamento;
h) Manicômios Judiciários;
!) Institutos, ou Gabinetes de &iotlpologia CrI·

minaI.

Parágrafo único. Enquanto não houver estabe'
lecimentos adequados à p.xecução das medidas de
;equrança. serão os segurandos colocados em se
çõ~s esppciais dos Manicômiôs Judiciários, ou
jas Colôn;as Penais.

.:\rt. 36. É aumentado de Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) o valor do sêio penitenciário apôsto
nos requerimentos e certidões de que tratam os
11":S. 31 e 32 do dec. n•• 1.441, de 8 de few-
reiro de 1937. l

Art. 37. O produto da venda do s@lo peni
tenciário, será aplicado, (vetado) em percentagem
nunca inferior a 80% (oitenta por cento), nas
obras e serviçoS penitenciários das Unida.des da
Federação onde tiver sIdo arrecadado, (vetado).

Art. 38. Do Orçamento Geral da União ~ons.

tará rubrica especial para a renda prO'Jemente
da venda do S@lo Penitenciário, de acôr:fo com
a estimativa fixada pela Diretoria de Rendas
Internas, consignando-se no Orçamento da ~espe.
sa, com dotação, no Anexo do 'IlJnlst~"o da
Justiça e Neg6cios Interiores, ã InspetorIa Geral
P.!nitenciária correspondente à mesma ren~a.

Art. 39. É o Poder Executivo 'lutoritado 'l fa.
zer, nOlo'a emissão d@sse s@lo, atendendo à eleva·
~ão' do ~f!!U valor.

"'rt. 40. Esta :el e.trará em vigor na data
oe sua publicaçáo. revogadas as disposrções em
:ont:ário.

to penitenciãrio, onde se acI1a trabalhando o
sentenciado, promoverá o respectivo seguro em
Instituto, Empr@Sa ou Companbia seguradora, ten·
do em vista a legislação da espécie.

Art. 20. Quando não efetuado êsse seguro nos
t@rmos do artigo antecedente, a Indenização 'do
acidente correrá por conta do poder público.

Art. 21. (Vetado).
Parágrafo Único. (Vetado).

Art. 22. Tôda a:' educação dos sentenciados
(art. 1.°, Inciso XIIll, levando·se-Ibes em conta
os fndites psicopedagógicos (art. 9••) e orien.
tada a sua vocação na escolha de uma profis.
são 6U1, obI~tivará readaptá·los ao meio social.

Parágrafo Onlco. Nesse sentido serão organiza.
dos os respediWJS programas, de modo que a
educação intelectual, artlstica, profissional e fi.
sica se processem em equilfbrio no desenvolvi.
menta eugênico das faculdades mentais em canso·
nância com a saOde e fortalecimento do corpo.

Art. 23. Na educação mOraI dos sentenciados,
infundindo-5O'lhes bábitos de disciplina e de or
dem, também se compreendem 05 principias ~
civism" e amor à Pátria, bem como os ensina·
mentos de religião. respeitada, quanto a êstes, a
crença de cada Qual. '

Art. 24. Quando pela classificação dos seno
tenciados (vetado) se registrar a presença de
retardados mentais, dar-se-Ihes-!i, em curso se·
parado, e em eslabel~imentos oU pavilhão à
parte, a educação compatfvel com as suas fa
culdades.

Art. 25. O livramento condicional (art. 1.•,
inciso XIV) e bem assim, outras medidas tia
competência dos Con'ielhQs Penite'lc:,lt'ó:),; 10 Ois·
trito Federal, nos E:itados a nos Te-rrltlÍr:as, coo·
tinuam a' ser proces.acas e dec:";éos 1a forma
das leis penais.

Ar!. 26. A assistência social aos sentenciados,
aos liberados condicionais, aos egressos oefi
nitivos da prisão e às f<irnlilas dos mesmos e
das vltlmas (art. 1.0, Inciso XY>, começa desde
o inicio do cumprimento da pena nos estabele
cimentos penitenciários.

Parágrafo único. Essa assistência abrange os
Que forem atlngidos por medidas de segurança de.
tentivas e de liberdade viqllfda.

Art. 27. A assistência, a que se refere o ar.
tlgo anterior, será moral, material e jurldica,
compreendendo todos 05 meios de prevenção con·
tra a ~incid@ncia, de modo que assegure, aos
assistidos e às suas famflias, lar honraoo, pro·
fissão hooesta e amoieme de bons costumes.

Art. 28. São órgãos dessa assi~tência as Pa.
tronatos, •que s!!ráa criados, onde 0$ não I)oUYel',

no Distrito Federal e nas capitais das Estados
e dos Territ6rios.

§ 1.. Os Patronatos podem ser ofitials ou
'articulares.
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MENSAGEM N9 242, DE 1983 (Do poder Executivo)

EXCELENT!SSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

ciário. Com efeito, se a etapa de cumprimento das penas ou medi

dasde segurança"não se dissocia do Direito Penal, sendo, ao con

Nos termos do artigo 51 da Constituição, t~

nho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas EXC~

lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mini~

tro de Estado da JUstiça, o anexo projeto de lei de Execução

Penal.

de 1 983.

trário, o esteio central de seu sistema, não há como sustentar a
ç

idéia de um Código Penal unitário e leis de regulamentos regionais

de execução penar'. Uma lei específica e abrangente atenderá "a' t~

dos os problemas relacionados com a execução penal, equacionando

matérias pertinentes aos organismos administrativos, à interve~

ção jurisdicional e, sobretudo, ao tratamento penal em suas diver

sas fases e estágios, demarcando, assim, os limites penais de se

gurança. Retirará, em suma, a execução penal do hiato de legalid~

de em que se encontra' (Diário do Congresso Nacional, Suplemento

ao n9 61, de 4-6-1976, pág. 9).

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N9 213, DE 9 DE MAIO DE 1983
8. O tema relativo à instituição de lei específica

(Do Senhor Ministro de Estado da Justiça)

A edição de lei específica para regular a exe

des de Almeida, José Gabriel de Lemos Brito e Heitor Carrilho

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

das

Em nosso entendimento pode-se denominar esse r~

mo Direito de Execução penal, para abrangência do conjunto

Estudios criminológicos, Mendoza, 1968, págs. 29 e seguintes).

à semelhança dos penalistas franceses, embora se restrinja essa

para regular a execução penal vincula-se à autonomia científica

da disciplina, que em'~azão de sua modernidade não possui desi~

ção definitiva. Tem-se usado a denominação Direito penitenciário,

expressão à problemática do cárcere. outras, de sentido nais abra~

gente, foram propostas, como Direito Penal Executivo por Roberto

Lyra ("As execuções penais no Brasil", Rio de Janeiro, 1963, pág.

13) e Direito Executivo Penal por ítalo' Luder ("El principio de

legalidad en la ejecución de la pena", in Revista deI Centro de

9.

Em 1933, a Comissão integrada por Cândido Men2.

apresentou ao Governo o Anteprojeto de Código Penitenciário da

República, encaminhado dois anos depois à câmara dos Deputados

por iniciativa da bancada da Paraíba, e cuja discussão ficou im

pedida com o advento do Estado NovÓ.

por numerosos especialistas.

cução das penas e das medidas de segurança tem sido preconizada

3. Em 1955 e 1963, respectivamente,. os eminentes normas jurídicas relativas à execução das penas e das medidas de

vol. lI, tomo I, pág, 773; Jorge de Figueiredo Dias, "Direito Pr~

cessual Penal", Coimbra, 1974, pág. 37).

juristas Oscar Stevenson e Roberto Lyra traziam a lume os Ante

projetos de Código das Execuções Penais, que haviam elaborado,

e que não chegaram à fase ,de. revisão. Objetava-se, então, à con~

segurança (cf. Cuello Calón, "Derecho Penal", Barcelona,. 1971,

titucionalidade da iniciativa da União para legislar sobre as
10. Vencida a crença histórica de que o direito re

regras jurídicas fundamentais do regime penitenciário, de molde

a instituir no País uma política penal executiva.

4. Contentou-se, assim, o Governo da República com

gulador da execução é de índole predominantemente administrativa,

deve-se reconhecer, em nome de sua própria autonomia, a imposs!

bilidade de sua inteira submissáo aos domínios do Direito Penal

a sanção, em 2 de outubro de 1957, da Lei n9 3.274, que dispõe e do Direito Processual Penal.

sobre as normas gerais de regime penitenciário.
11. Seria, por outro lado, inviável a preténsão de

dor da Comissão de Estv~os Legislativos, Professor José Carlos

5. Finalmente, em 29 de outubro de 1970 o Coorden~ confinar em diplomas herméticos todas as situações jurídicas oriU!!. ..

das das relações estabelecidas por uma disciplina. Na Constitui

Moreira Alves, encaminhou ao Ministro Alfredo Buzaid o texto do ção existem normas processuais penais, corno as proibições de d~

tenção arbitrária, da pena de morte, da prisão perpétua e da pr!

são por dívida. A Constituição consagra ainda. regras caracterís

ticas da execução ao estabelecer a personalidade e a individual!

Anteprojeto de Código das Execuções Penais elaborado pelo profe~

sor Benj~min Moraes Filho, revisto por comissão composta dos pr~

fessores José Frederico Marques, José salgado Martins e José CaE

los Moreira Alves. zação da pena como garantias do homem perante o Estado. Também

6. Na Exposição de Motiv~s desse último Anteproj~ no Código Penal existem regras de execuçáo, destacando-se, dentre

to já se demonstrou com bastante clareza a pertinência constit~

cional da iniciativa da União para editar um Código de Execuções

elas, as pertinentes aos estágios de cumprimento da pena e respe!!.

tivos regimes prisionais.

Penais. 12. O Projeto reconhece o caráter material de muitas

7. Foi essa a posição que sustentamos no Relatório de suas normas. Não sendo, porém, regulamento penitenciário ou

da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída em 1975 na Câma estatuto do presidiário, avoca todo o complexo de princípios e

ra dos Deputados para apurar a situação penitenciária do país. ~

centuávamos, ali, que a doutrina evoluíra no sentido da constit~

regras que delimitam e jurisdicionalizarn a execução das medidas'

de reação criminal. A execução das penas e das medidas de seg~

cionalidade de um diploma federal regulador da execução, alija~

do, assim, argumentos impugnadores da iniciativa da União para

legislar sobre as regras jurídicas fundamentais do regime peni~

rança deixa de ser um Livro do Código de Processo para ingressar

nos costumes jurídicos do País com a autonomia inerente à .dign!

dade de um novo ramo jurídico: o Direito de Execução Penal.
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DO OBJETO ~ ~ APLICAÇ1l.0 DA LEI
DE EXECUÇÃO PENAL

tatal, sino todo lo contrario. Mientras la ejecución penal hum~

nizada es un apoyo deI orden y la seguridad estatal, una ejecucián

a correta efetivação dos mandamentos existentes nas sentenças ou

outras decisões, destinados a reprimir e a prevenir os delitos,

13. contém o artigo 19 duas ordens de finalidades:
penal deshumanizada atenta precisamente contra la seguridad est~

tal" ("Principios para la Reforma de la Ejecución Penal", Buenos

Aires, 1977, pág. 55).

e a oferta de meios pelos quais os apenados e os submetidos às 23. Com a declaração de que não haverá nenhuma dis

tinção de natureza racial, social, religiosa ou política, o Promedidas de segurança venham a ter participação construtiva na co

munhão social.
jeto contempla o princípio da isonomia, comum à nossa tradição

14. Sem questionar profundamente a grande temática jurídica.

das finalidades da pena, curva-se o Projeto, na esteira das con 24. Nenhum programa destinado a enfrentar os probl~

cepções menos sujeitas à polêmica doutrinária, ao princípio de mas referentes ao delito, ao delinq~ente e à pena se completaria

e do Código de Processo Penal".

será exercida, no processo de execução, na conformidade desta lei

no artigo 29, se estabelece que a "jurisdição penal dos juízes ou

ponde o exercício de uma jurisdição especializada, razão pelaqual,
deticipa ativamente do procedimento da execução" quer através

ção quanto às vítimas mortas ou traumatizadas, a comunidade paE

um Conselho, quer através das pessoas jurídicas ou naturais que

assistem ou fiscalizam não somente as reações penais em meio fe

chado (penas privativas da liberdade e medida de segurança dete~

tiva) como também em meio livre (pena de multa e j?enas restritivas

de direitos).

sem o indispensável e contínuo apoio comunitário.

25. Muito além da passividade ou da ausência de rea
proteção

nacional,

A autonomia do Direito de Execução Penal corre~15.

tribunais da justiça ordinária, em todo o território

que as penas e medidas de segurança devem realizar ~

dos bens jurídicos e a reincorporaçáo do autor ~ comunidade.

16. A aplicação dos princípios e regras do Direito

Processual Penal constitui corolário lógico da interaçãq existen DA CLASSIFICAÇÃO DOS CONDENADOS

tificável diversidade de tratamento disciplinar a presos recolh!

sório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quan1or~

to discriminatório de presos ou internados submetidos a jurisd!

cões diversas.

dos ao mesmo estabelecimento, aos quais se assegura idêntico reg!

me jurídico.

da

A classificação dos condenados é requisito fun

Reduzir-se-á a mera falácia o princípio da ind!

26.

constitucionais. A exigência dogmática da proporcionalidade

a recuperação social, se não for efetuado o exame de personalid~

vidualização da pena, com todas as proclamações otimistas sobre

pena está igualmente atendida no processo de classificação, dem~

do que a cada sentenciado, conhecida a sua personalidade e anal!

sado o fato cometido, corresponda o tratamento penitenciário ade

da personalidade da pena, inserido entre 9s direitos e garantias

damental para demarcar o início da execução científica das penas

privativas da liberdade e da medida de segurança detentiva. Além

de constituir a efetivação de antiga norma geral do regime pen!

tenciário, a classificação é o desdobramento lógico do princípio

de no início da execução, como fator determinante do tipo de trat~

mento penal, e se não forem registradas as mutações de comport~

mento ocorridas no itinerário da execução.

quado.

27.

O princípio da legalidade domina o corpo e o es

A igualdade da aplicação da lei ao preso prov!

Com o texto agora proposto, desaparece a inju~18.

19.

17.

pírito do Projeto, de forma a impedir que o excesso ou o desvio

da execução comprometam a dignidade e a humanidade do Direito P~

colhidos a estabeleci~ento sujeito à jurisdição ordinária, asse

gurada no parágrafo único do artigo 29, visa a impedir o tra~

te entre o direito de execução das penas ~ das medidas de segu

~ e os demais ramos do ordenamento jurídico, principalmente

os que regulam em caráter fundamental ou complementar os probl~

mas postos pela execução.

nal. 28. O Projeto cria a Comissão Técnica de Classifica

20. ~ comum, no cumprimento das penas privativas da ção com atribuições específicas para elaborar o programa de in

sões e as regressões dos regimes, bem como as conversões quecon~

da liberdade e restritivas de direitos. Cabe-lhe propor as progre~

tituem incidentes de execução resolvidos pela autoridade judiei!

~iberdade, a privação ou a limitação de direitos inerentes ao p~

trimônio jurídico do homem e não alcançados pela sentença conde

natória. Essa hipertrofia ~a puniçáo não só viola a medida da pr~

porcionalidade como se transforma em poderoso fator de reincidên

cia, pela fc.rmação de focos criminógenos que propicia.

dividualização e

ria competente.

acompanhar a execução das penas privativas

21. o projeto torna obrigatória a extensão, a toda
29. Fiel aos objetivos assinados ao dinamismo do

a comunidade carcerária, de direitos sociais, econômicos e cultu procedimento executivo, o sistema atende não somente aos dire!
rais de que ora se beneficia uma restrita percentagem da popul~

cão penitenciária, tais como segurança social, saúde, trabaiho
tos do condenado, como também, e inseparavelmente,aos interesses

da defesa social. O mérito do sentenciado é o critério que coman
remunerado sob regime previdenciário, ensino e-desportos. da a execução progressiva, mas o projeto também exige o cumpr!

humanizada no solo no pone en peligro la seguridad y el orden e~

22. Como reconhece Hilde Kaufman "la ejecución penal mento de pelo menos um sexto do tempo da pena no regime inicial

ou anterior. Com esta ressalva, limitam-se os abusos a que conduz
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tem permitido a transferência de reclusos para o regime de semi

liberdade ou de prisão-~lbergue,bemcomo a concessão de livramen

to condicional, sem que eles estivessem para tanto prepar~

dos, em flagrante desatenção aos interesses da segurança social.

cência, o exame criminológico, pelas suas peculiaridades de in

vestigação, somente é admissível após declarada a culpa ou a p~

riculosidade do sujeito. O exame é obrigatório para os condena

dos à pena privativa da liberdade em regime fechado.

31. A gravidade do fato delituoso ou as condições

pessoais do agente, determinantes da execução em regime fechado,

aconselham o exame criminológico, que se orientará no sentido de

conhecer a inteligência, a vida afetiva e os princípios morais

do preso, para determinar a sua inserção no grupo com o qual con

viverá no C\lrso da execução da pena.

grande

psicológ.!

Penitenciário

DA ASSISTE:NCIA

No Relatório da CPI do Sistema

A assistência aos condenados e aos internados é

Para evitar esse tratamento discriminatório, o

39.

38.

37. Trata-se, portanto, de individualizar a observa

ção como meio prático de identificar o tratamento penal adequado,

em contraste com a perspectiva massificante e segregadora, res

ponsável pela avaliação feita "através das grades: "olhando" para

um delinqüente por fora de sua natureza e distante de sua condi

ção humana" (René Ariel Dotti, "Bases e alternativas para o sis

tema de penas", Curitiba, 1980, págs. 162/3).

36. O trabalho a ser desenvolvido pela Comissão Téc

nica de Classificação não se limita, pois, ao exame de peças ou

informações processuais, o que restringiria a visão do condenado

a certo trecho de sua vida mas não a ela toda. Observando aspre~

crições éticas, a Comissão poderá entrevistar pessoas e requis~

tar às repartições ou estabelecimentos privados elementos de in

formação sobre o condenado, além de proceder a outras diligê~

cias e exames ~ue reputar necessários.

35. O exame criminológico e o dossiê de personalid~

de constituem pontos de conexão necessários entre a Criminologia

e o Direito Penal, particularmente sob as perspectivas da causa

lidade e da prevenção do delito.

nitenciárias,tem assistência clinica, psiquiátrica e

exigência básica para se conceber a pena e a medida de segurança

como processo de diálogo entre os seus destinatários e a comuni

dade.

dois tipos de análise, sendo o exame de personalidade submetido

a esquemas técnicos de maior profundidade nos campos morfológico,

funcional e psíquico, como recomendam os mais prestigiados--esp~

cialistas, entre eles Di Tullio ("Principi di criminologia gener~

le e clinica", Roma, V ed., págs. 213 e seguintes).

ca nas diversas fases da execução da pena, tem cela individual,

projeto institui no Capítulo 11 a assistência ao preso e ao inter

maioria, porém, vive confinada em celas, sem trabalho, sem estu

dos, sem qualquer assistência no sentido da ressocialização" ("Di~

rio do Congresso Nacional", Suplemento ao n9 61, de 4-6-76, pág. 2).

40.

trabalho e estudo, pratica esportes e tem recreação. A

acentuamos que "a ação educativa individualizada ou a individua

lização da pena sobre a personalidade, requisito inafastável para

a eficiência do tratamento penal, é obstaculizáda na quase tota

lidade do sistema penitenciário brasileiro pela superlotação caE

cerária, que impede a classificação dos prisioneiros em grupo e

sua conseqüente distribuição por estabelecimentos distintos,onde

se concretize o tratamento adequado" .•. , "Tem, pois, esta singul~

ridade o que entre nós se denomina sistema penitenciário: const~

tui-se de uma rede de prisões destinadas ao confinamento do re

cluso, caracterizadas pela ausência de qualquer tipo de tratamen

to penal e penitenciãrias entre as quais há esforços sistematiza

dos no sentido da reeducação do delinqüente. Singularidade, esta,

vincada por característica extremamente discriminatória: a mino

ria ínfima da população carcerária, recolhida a inStItuições ~

cautelas

Em homenagem ao princípio da presunção de ino-

A ausência de tal exame e de outras

30.

32.

a execução arbitrária das penas privativas da liberdade em mani

festa ofensa aos interesses sociais. Através da progressão, ev~

lui-se de regime mais rigoroso para outro mais brando (do reg~

me fechado para o semi-aberto; do semi-aberto para o aberto). Na

regressão dá-se o inverso, se ocorrer qualquer das hipóteses ta

xativamente previstas pelo Projeto, entre elas a prática de

fato definido como crime doloso ou falta grave.

33. Com a adoção do exame criminológico entre as re

gras obrigatórias da execução da pena privativa da liberdade em

regime fechado, os projetos de reforma da Parte Geral do Código

Penal e da Lei de Execução Penal elimi,am a controvérsia ainda

não exaurida na literatura internacional acerca do momento pr2

cessual e dos tipos criminológicos de autores passíveis desta

forma de exame. Os escrib)res brasileiros tiveram o ensejo de ana

lisar mais concretamente este ângulo do problema cem a edição do

Anteproj,eto do código de Processo Penal elaborado pelo Professor José Fre

derico Marques, quando se previu o exame facultativo de categ2

rias determinadas de delin~üentes, no curso do processo ou, con

forme a condiçâo do autor, no período inicial do cumprimento da

sentença (Álvaro Mayrink da Costa, "Exame Criminológico", são

Paulo, 1972, págs. 255 e seguintes). As discussões amplama~tetr~

vadas a partir de tais textos revelaram que não obstante as natu

rais inquietações a propósito dos destinatários das investig~

ções e da fase em que se deve processá-las, a soma das divergê~

cias não afetou a convicção da necessidade desse tipo de exame

para o conhecimento mais aprofundado não só da relação delito-d~

linqüente, mas também da essência e da circunstância do evento

anti-social.

34. O projeto distingue o~ criminológico do

exame da personalidade como a espécie do gênero. O primeiro paE

te do binómio delito-delin~üente, numa interação de causa e efei

to, tendo como objetivo a investigação médica, psicológica e so

cial, como o reclamavam os pioneiros da Criminologia. O segundo

consiste no inquérito sobre o agente para além do crime anetido.

Constitui tarefa exigida em todo o curso do procedimento crimi

nal e não apenas elemento característico da execução da pena

ou da medida de segurança. Diferem também quanto ao método esses
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nado, concebendo-a como dever do Estado, visando a prevenir o rado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social".

delito e a reincidência e a orientar o retorno ao convívio social.
50. A remuneração obrigatória do trabalho prisional

nal, social e religiosa - e a forma de sua prestação pelos esta

Enumera o artigo 11 as espécies de assistência a que terão dire!

to o preso e o internado - material, à saúde, jurídica, educaci~

belecimentos prisionais, cobrindo-se, dessa forma, o vazio

gislativo dominante neste setor.

le-

foi introduzida na Lei n9 6 416, de 1977, que estabeleceu também

a forma de sua aplicação. O Projeto mantém o texto, ficando assim

reproduzido o elenco das exigências pertinentes ao emprego da

remuneração obtida pelo preso: na indenização dos danos causados

pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados

.41. Tornou-se necessário esclarecer em que consiste por outros meios; na assistência à própria família, segundo a

cada uma das esp~cies de assistência em obediência aos princípios

e regras internacionais sobre os direitos da pessoa presa, esp~

cialmente as que defluem das regras mínimas da ONU.

lei civil; em pequenas despesas pessoais; e na constituição de

pecúlio, em caderneta de poupança, que lhe será entregue à saida

do estabelecimento penal.

42. Em virtude de sua importãncia prática e das pr~ 51. Acrescentou-se a essas obrigações a previsão do

jeções naturais sobre a atividade dos estabelecimentos penais, o

tema da assistência foi dos mais discutidos durante o I Congre~

so Brasileiro de Política Criminal e Penitenciária (Brasília, 27

ressarcimento do Estado quanto às despesas de manutenção do cond~

nado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação pr~

vista nas letras anteriores (artigo 28, § 19 e 29).

em tabela ?rópria e não poderá

quartos do salário mínimo (artigo 28).

previamentea 30/9/81) por grande número de especialistas. Reconhecido o aceE

to das disposições contidas no Anteprojeto, nenhum dos part!

cipantes fez objeção ã existência de textos claros sobre a maté

52. A remuneração é

ser

estabelecida

inferior a três

ria. Os debates se travaram em torno de seus pormenores e de seu 53. Essas disposições colocam o trabalho penitenci~

alcance,.o mesmo ocorrendo em relação às emendas recebidas pela

do necessários, estendendo à vítima essa forma de atendimento.

do preso e do internado, consistente em orientação e a~xrro,qua~

Comissão Revisora.

rio sob a proteção de um regime jurídico. Até agora, nas penite~

ciárias onde o trabalho prisional é obrigatório, o preso não re

cebe remuneração e seu trabalho não é tutelado contra riscos nem

amparado por seguro social. Nos estabelecimentos prisionais de

qualquer natureza,os Poderes Públicos têm-se valido das aptidões

profissionais dos presos em trabalhos gratuitos.

à famíliaO projeto garante assistência social

Nesta quadra da vida nacional, marcada pela ex44.

43.

54. O Projeto adota a idéia de que o trabalho pen!

tenciária deve ser organizado de forma tão aproximada quanto po~

sível do trabalho na sociedade. Admite, por isso, observado o

grau de recuperação e os interesses da segurança pública, o tra

tensão de benefícios previdenciários a faixas crescentes da .pop~

lação, devem ser incluídas entre os assistidos, por via de le

gislação específica, as famílias das vítimas, quando carentes de

recursos. A perda ou lesão por elas sofrida não deixa de ter co

mo causa a falência, ainda que ocasional, dos organismos de pr~

venção da segurança pública, mantidos pelo Estado.Se os Poderes

Públicos se preocupam com os delinqdentes, com mais razão devem

balho externo do condenado, nos estágios finais de execução

pena.

da

preocupar-se com a vítima e sua família.

lador da execução, lei específica sobre o processo de reintegrar

à vida social as pessoas liberadas do regime penitenciário.

proposta, ao cuidar minuciosamente dos problemas da execução em

geral, cuida também da questão do egresso, ao qual se estende a

assistência social nele estabelecida.
presos como dever social e condição de dignidade humana - tal co

condenadosO Projeto conceitua o trabalho dos56.

55. O trabalho externo, de natureza excepcional, d~

pende da aptidão, disciplina e responsabilidade do preso, além

do cumprimento mínimo de um sexto da pena. Tais exigências imp~

dirão o favor arbitrário, em prejuízo do sistema progressivo a

que se submete a execução da pena. Evidenciado tal critério, o

Projeto dispõe sobre os casos em que deve ser revogada a autori

zação para o trabalho externo.

O projeto unifica os sistemas. A legislação ora

Adotam alguns países,além do diploma legal reg~

46.

45, .

Projeto reconhece como egresso o liberado definitivo, pelo prazo

de um ano, a contar da saída do estabelecimento penal, e o libe

rado condicional,durante o período de prova (artigo 25).

48. A assistência ao egresso consiste em orientação

e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se

necessária, de alojamento e alimentação em estabelecimento ade

quado, por dois meses, prorrogável por uma única vez mediante

comprovação idônea de esforço na obtenção de emprego.
fundamental, de que O preso foi despojado pela sentença condena

tória, a liberdade para a formação do contrato.

renças entre a vida nas prisões e a vida em liberdade, os textos

propostos aplicam ao trabalho, tanto interno como externo, a or

ganização, métodos e precauções relativas à segurança e à higi~

ne, embora não esteja submetida essa forma de atividade à cons~

condição

assentan

Procurando, também nesse passo, reduzir as dife57.

lidação das Leis do Trabalho, dada a inexistência de

mo dispõe a Constituiçào, no artigo 160, inciso II -,

do-o em dupla finalidade: educativa e produtiva.

DO TRABALHO

Para impedir distorção na aplicação da lei, o47.

49 •. No Projeto de reforma da Parte Geral do Código 58. Evitando possíveis antagonismos entre a obrig~

Penal ficou previsto que o trabalho do preso "será sempre remun~ ção de trabalhar e o princípio da individualização da pena, o pr~
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jeto dispõe que a atividade laboral será destinada ao, preso

na medida de suas aptidões e capacidade. serão levadas em conta

a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do pr~

so, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.

59. O conjunto de normas a que se subordinará o tra

balho do preso, sua remuneração e forma de aplicação de seus fru

tos, sua higiene e segurança poderiam tornar-se inócuas sem a

previsão de mudança radical em sua direção e gerência, de forma a

protegê-lo ao mesmo tempo dos excessos da burocracia e da impr~

visão comercial.

60. O Projeto dispõe que o trabalho nos estabeleci

mentos prisionais será gerenciado por fundação ou empresa públ!

ca dotada de autonomia administrativa, com a finalidade específ!

ca de se dedicar à formação profissional do condenado. Incumbirá

a essa entidade promover e supervisionar a produção, financiá-la

e c~lBrcializá-la,bem como encarregar-se das obrigações salariais.

61. O Projeto limita o artesanato sem expressão ec~

nõmica, permitindo-o apenas nos presídios existentes em regiões

de turismo.

62. Voltado para o objetivo de dar preparação pr~

fissional ao preso, o Projeto faculta aos órgãos da administração

direta ou indireta·da União, Estados,Territórios, Distrito Fede

ral e Municípios a adquirir, com dispensa da concorrência públ!

ca, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não

for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.

DOS DEVERES

63. A instituição dos deveres gerais do preso (art!

go 37) e do conjunto de regras inerentes à boa convivência (art!

go 38), representa uma tomada de posição da lei em 'face do fenõ

meno da prisionalização, visando a depurá-lo, tanto quanto po~

sível, das distorções e dos estigmas que encerra. Sem caracterí~

tica infamante ou aflitiva, os deveres d.o condenado se inserem

no repertório normal das obrigações do apenado como ônus naturais

da existência comunitária.

64. A especificação exaustiva atende ao interesse

do condenado, cuja conduta passa a ser regulada rrediante regras disc!

plinares claramente previstas.

DOS DIREITOS

65. Tornar-se-á inútil, contudo, a luta contra os

efeitos nocivos da prisionalização, sem que se estabeleça a gara!!,

tia jurídica dos direitos do condenado.

66. O Projeto declara que ao condenado e ao interna

do serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sente!!,

ça ou pela lei (artigo 39). Trata-se de proclamação formal de g~

rantia, que ilumina todo o procedimento da execução.

67. A norma do artigo 39, que impõe a todas as auto

ridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e

presos provisórios, reedita a garantia constitucional que inte

gra a Constituição do Brasil desde 1967.

68. No estágio atual de revisão dos métodos e meios

de execução penal, o reconheqimento dos direitos da pessoa presa

configura exigência fundamental.

69. As regras mínimas da ONU, de 1955, têm como an

tecedentes remotos as disposições do Congresso de Londres, de

1872, e as da =eunião de Berna, de 1926. Publicadas em 1929noBo

letim da Comissão Internacional Penal Penitenciária, essas disp~

sições foram levadas ao exame do Congresso de Braga em 1930 e

submetidas à Assembléia Geral da Liga das Nações, que as aprovou

em 26 de setembro de 1934.

70. Concluída a 2~ Grande Guerra, foram várias as

sugestões oferecidas pelos especialistas no sentido da refusão

dos textos. Reconhecendo que nos últimos vinte anos se promovera

acentuada mudança de idéias sob~e a execução penal, a Comissão In

ternacional Penal Penitenciária propôs no Congresso de Berna de

1949 o reexame do elenco de direitos da pessoa presa. Multiplic~

ram-se, a partir de então, os debates e trabalhos sobre o tema.

Finalmente, durante o I Congresso das Nações Unidas sobre a Pre

venção do Delito e Tratamento do Delinqüente, realizado em Gene

bra, em agosto de 1955, foram aprovadas as novas regras mínimas

que progressivamente se têm positivado nas legislações dos pai

ses membros.

71. O terna foi novamente abordado pelo Grupo Consu!

tivo das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do

Delinqüente, que recomendou ao Secretário Geral da ONU a necessi

dade de novas modificações nas regras estabelecidas, em face do

progresso da doutrina sobre a proteção dos direitos humanos nos

domínios da execução di" pena ("Pacto Internacional de Direitos

Civis e Políticos", Nova Iorque, 1956).

72. Cumprindo determinação tornada no IV Congresso

da ONU sobre Prevenção do Delito e Tratamento doDelinqüente,re~

lizado em Kioto, em 1970, a Assembléia Geral recomendou aos Esta

dos membros, pela Resolução n9 2.858, de 20 de dezembro de 1971,

reiterada pela Resoluçãon9 3.218, de 6 de novembro de 1974, a

implementação das regras mínimas na administração das institui'

ções penais e de correção. A propósito dessa luta pelos direitos

da pessoa presa, retomada, ainda, no V Congresso da ONU, realiza

do em Genebra, em 1975, mereca~ leitura a pesquisa e os comentá

rios de Helena Fragoso, Yolanda Catão e Elisabeth Sussekind, em

"Direitos dos Presos", Rio de Janeiro, 1980, págs. 17 e segui!!,

teso

73. As regras mínimas da ONU constituem a expressão

de valores universais tidos corno imutáveis no patrimônio juríd!

co do homem. Paul Cornil observa a semelhança entre a redação do

texto final de 1955 e as recomendações ditadas por John Howard

dois séculos antes, afirmando que são "assombrosas as analogias

entre ambos os textos" ("Las reglas internacionales para el Tra

tamento de los delinquentes", in Revista Internacional de Polí

tica Criminal, México, 1963, n9 26, pág. 7).

74. A declaraçáo desses direitos não pode conser

var-se, porém, como corpo de regras meramente programáticas. O

problema central está na conversão das regras em direitos do pr!

sioneiro, positivados através de preceitos e sançôes.
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80. Com relação às faltas graves, porem, o Projeto

adota solução diversa. Além das repercussõcs que causa na vida

do estabelecimento e no quadro da execução, a falta grave just!

criminalidade , mutante quanto aos meios e modos de execução, a

natureza do bem jurídico ofendido e outros aspectos sugerem tra

tamentos disciplinares q'"e se harmonizem com as características do

ambiente.

cia do condenado para regime mais rigr.roso. A falta grave, para

tal efeito, é equiparada à prática de fato definido como crime

(artigo 117, I) e a sua existência obriga a autoridade adminis

trativa a representar ao juiz da execução (parágrafo único do

artigo 47) para decidir sobre a regressão.

81. Dadas as diferenças entre as penas de prisão e

'as restritivas de direitos, os tipos de ilicitude são igualmente

considerados como distintos.

75. o Projeto indica com clareza e precisão o repe!

tório dos direitos do condenado, a fim de evit, r a fluidez e as

incertezas resultantes de textos vagos ou omissos: alimentação

suficiente e vestuário; atribuição de trabalho e sua remuneração;

previdência social; constituição de pecúlio; proporcionalidade

na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recrea

ção; exercício das atividades profissionais, intelectuais, artí~

ticas e desportivas anteriores, quando compatíveis com a execução

da pena; assistência material, à saúde, jurídica, educacional,

social e religiosa;proteção contra qualquer forma de sensaciona

lismo; entrevista pessoal e reservada com o advogado; visita do

cônjuge, da companheira, de parentes e amigos; chamamento nomi

nal; igualdade de tratamento; audiência com o diretor do estabe

lecimento; representação e petição a qualquer autoridade em defe

sa de direito; contato com o mundo exterior através de correspo~

dência escrita, da leitura e de outros meios de informação (art!

go 40).

fica a regressão, consistente, como jã se viu, na transferên

concreta das sanções disciplinares, na exigência da motivação do

ato determinante do procedimento e na garantia do direito de de

fesa.

82. As sanções disciplinares - advertência verbal,

repreensão, suspensão, restrição de direito e isolamento na pr~

pria cela ou era local adequado, com as garantias mínimas de salubri

dade (artigo 52) - demonstram moderado rigor.

76. Esse repertório, de notãvel importãncia para o

habitante do sistema prisional, seja ele condenado ou preso pr~

visório, imputãvel, semi-imputãvel ou inimputãvel, se harmoniza

não somente com 'as declarações internacionais de direitos mas

também com os princípios subjacentes ou expressos de nosso siste

ma jurídico e ainda com o pensamento e idéias dos penitenciaris

tas (Jason Soares de Albergaria, "Os direitos do homem no Proces

so Penal ~ na execução da pena", Belo Horizonte, 1975).

83. Teve-se extremo cuidado na individualização

DA DISCIPLINA

77. O projeto enfrenta de maneira adequada a torme~

tosa questão da disciplina. Consagrá o princípio da reserva le

gal e defende os condenados e presos provisórios das sanções co

letivas ou uas que possam colocar em perigo sua integridade fís!

ca, vedando, ainda, o emprego da chamada cela~ (artigo 44

e §§).

78. Na Comissão Parlamentar de Inquérito que levan

tou a situação penitenciária do País, chegamos à conclusão de

que a disciplina tem sido considerada "matéria vaga por excelén

cia, dada a interveniência de dois fatores: o da superposição da

vontade do diretor ou guarda ao texto disciplinar e o da conceE

ção dominantemente repressiva do texto. Com efeito, cumulativa

mente atribuídos à direção de cada estabelecimento prisional a

competência para elaborar o seu código disciplinar e o poder de

executá-lo, podem as normas alterar-se a cada conjuntura e se sub~

tituírem as penas segundo um conceito variável de necessidade, o

que importa, afinal, na prevalência de vontades pessoais sobre a

eficácia da norma disciplinar. O regime disciplinar, por seu tur

no, tem visado à conquista da obediência pelo império da pun!

ção, sem a tônica da'preocupação com o despertar do senso de res

ponsabilidade e da capacidade de autodomínio do paciente". (Di~

rio do Congresso Nacional, Suplemento ao n? 61, de 6-4-76,pág.6l.

79. O 'projeto confia a ,enumeração das faltas leves e

médias, bem como as respectivas sanções, ao poder discricionário

do legislador local. As peculiaridades de cada região, o tipo de

84. O Projeto elimina a forma pela qual O sistema

disciplinar, quase sempre humilhante e restritivo, é atualmente

instituído nos estabelecimentos prisionais. Abole o arbítrio ex~

tente em sua aplicação. Introduz disposições precisas, no lugar

da regulamentação vaga e quase sempre arbitrária. Dá a definição

legal taxativa das faltas. Prevê as regras do processo discipl!

nar, assegura a defesa e institui o sistema de recursos. Submete,

em suma, O problema da disciplina, a tratamento legislativo cien

tífico e humanizado.

DOS 6RGÃOS DA EXECUÇAo PENAL

85. De forma incomparavelmente superior às dispos!

ções atuais, que indicam os órgãos encarregados da execução e

regulamentam as suas atribuições, o Projeto abre a relação indi

cando o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

86. Hoje não mais se admite que o fenõmeno da exe

cução das penas e das medidas de segurança se mantenha neutro

em relação aos aspectos variados e dinâmicos da delinqüência e

da Justiça Criminal, nos quadros da prevenção e repressão dos ilí

citos penais. Nem que persista como processo indiferente ou mar

ginal ãs preocupações do Estado e da comunidade quanto aos pr2

blemas de Política Criminal e penitenciária, de Estatística, de

planificação geral de combate ao delito, de avaliação periódica

do sistema criminal para sua adequação às necessidades do País,

de estímulo e promoção das investigações criminológicas, de ela

boração do programa nacional penitenciãrio e de formação e apeE

feiçoamento do servidor, de estabelecimento de regras sobre ar

quitetura e construção de estabelecimentos penais, de inspeção e
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fiscalização dos estabelecimentos penais e dos poderes de repr~

sentação, sempre que ocorra violação das normas de execução

quando o estabelecimento estiver funcionando sem as

adequadas.

87.

ou

condições

o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Co~

em regime fechado; 29 - a Colônia Agrícola, Industrial ou simi

lar, reservada para a execução da pena de reclusão ou detenção

em regime ~-aberto; 39 - a Casa do Albergado, prevista para ~

colher os condenados à pena privativa da liberdade em regimeabeE

to e à pena de limitação de fim de semana; 49 - o Centro de Ob

selho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patrona

to e o Conselho da Comunidade (artigos 64 e seguintes) são os d~

mais órgãos da execução, segundo a distribuição feita no Projeto.

órgãos foram estabelecidas de forma a evitar conflitos, realça~

do-se, ao contrário, a possibilidade da atuação conjunta, desti

nada.a superar os inconvenientes graves; resultantes do antigo e

generalizado conceito de que a execução das penas e medidas

segurança é assunto de natureza eminentemênte administrativa.•

servaçào, onde serão realizados os exames gerais e o crimin61~

gico; 59 - o Hospital de Custódia e Tratamento Ps·iquiátrico, que

se destina aos doentes mentais, aos portadores de desenvolvime~

to mental incompleto ou retardado e aos que manifestam perturb~

ção das faculdades mentais; e, 69 - a Cadeia Pública, para onde

devem ser remetidos os presos provisórios (prisão em flagrante,

prisão temporária, prisão preventiva ou em razão da pronúncia e,

finalmente, os condenados enquanto não transitar em julgado a se~

tença (artigos86 e seguintes).
de

taisAs atribuições pertinentes a cada um de88.

ministrativa do processo executivo.

execução e do conseqüente hiato de legalidade nesse terreno,

Diante das dúvidas sobre a natureza jurídica' da

Essa compreensão sobr~ o caráter administrativo

pe~O Projeto regulou as diferentes situações

soais, dispondo que "a mulher será recolhida a estabelecimento

próprio e adequado à sua condição pessoal", "o preso provisório

ficará separado do condenado por sentença transitada emjulgado",

"o preso primário cumprirá a pena em seção distinta daquela ·re

servada para os reincidentes" e "o preso que, ao tempo do fato,

era funcionário da Administração da Justiça Criminal ficará' em

95.

o

mani

ferir a suposta .IautoIiomia a a!;!

89.

festado timidamente para não

90.

controle jurisdicional, que deveria ser freqüente, tem-se

da execução tem sua sede jurídica na doutrina política de Montes

quieu sobre a separação dos poderes. Discorrendo sobre a "indivi

dualização administrativa", Montesquieu sustentou que a lei deve

dependência separada" (artigos 81. § 19 83, e §§)

presidiários a superlotação dos estabelecimentos penais.
conceder bastante elasticidade para o desempenho da administra

96. Relaciona-se com o problema da separaçáo dos

ção penitenciária, "porque ela individualiza a aplicação da pena
97. Na CPI do Sistema Penitenciário salientamos que

às exigências educacionais e morais de cada um" ("L' individuali- o "dramático problema da vida sexual nas prisões não se resume

sation de la peine", Paris, 1927, págs. 267/268).

91. o rigor metodológico dessa divisão de poderes tem

na prática do homossexualismo, posto que comum. Seu aspecto mais

grave está no assalto sexual, vitimador dos presos vencidos pela

sido, ao longo dos séculos, uma das causas marcantes do enfraqu~ força de um ou mais agressores em celas superpovoadas. Trata-se

cimento do direito penitenciário como di~ciplina abrangente de de conseqüência inelutável da superlotação carcerária, já que o

todo o processo de execução. problema praticamente desaparece nos estabelecimentos de semi-I!

92. A orientação estabelecida pelo projeto, ao de
berdade, em que se faculta aos presos saídas periódicas. Sua

penitenciária, deveria ser relegado como "irracional e danoso·I • O

ria concorriam para um fim comum - valendo a condenação, princ!

marcar as áreas de competência ·dos órgãos da execução, vem cons~

grar antigos esforços no sentido de jurisdicionalizar, no que for

possível, o Direito de Execução Penal. Já em 1893, no Congresso

promovido pela recém-fundada União Internacional de Direito P~

pelo Direito do final do século, entre as funções repressiva

O Projeto adota, sem vacilação, a regra da cela

do Congresso Nacional", Suplemento ao n9 61, de 4-6-76, pág. 9).

existência :.orna imperiosa a adoção de cela individual" ("Diário

individual, com requisitos básicos quanto à salubridade e área

mínima. As Penitenciárias e as Cadeias Públicas terão, necessa

riamente, as celas individuais. As Colõnias, pela natureza de e~

tabelecimento de regime semi-aberto, admitem o alojamento em co~

partimentos coletivos, porém com os requisitos legais de salubr!

dade ambiental (aeração, insolação e condicionamento térmico ade

98.

e

consumado

penitenci~

palmente, pelo seu modo de execução - o divisionismo

concluiu-se que como os tribunais e a administração

quado à existência humana).texto da conclusão votada naquele conclave já deixava antever a

figura do juiz de execução, surgido na Itália em 1930 e em Fran 99. Relativamente ao Hospital de Custódia e Trata

ça após 1945. mento Psiquiátrico não existe a previsão da cela individual, já

em algumas Unidades da Federação. Com a transformação do Projeto

em lei, estamos certos de que virá a ser criado, tão celoremen

te quanto possível, nos demais Estados e Territórios.

padrôes

dependê~

gara~

cada

que a estrutura e as divisões de tal unidade estão na

cia de planificação especializada, dirigida segundo os

da medicina psiquiátrica. Estabelecem-se, entretanto, as

tias mínimas de salubridade do ambiente e área física de

Esse juízo especializado já existe, entre nós,93.

aposento.

~ ESTABELECIMENTOS PENAIS
100. t de conhecimento geral que "grande parte da p.'?

94. Os estabelecimentos penais compreendem: 19 - a pulação carcerária está confinada em cadeias públicas,presídios,

Penitenciária, destinada ao condenado à reclusão, a ser cumprida casas de ?etençáo e estabelecimentos análogos, onde prisioneiros
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segundo a sua natureza, deverá contar em suas dependências com

tos presídios, nos quais se conservam a arquitetura e o cl1eiro de

lho, recreação e prática desportiva. Trata-se de norma destinada

a desartificializar o cenário que ainda hoje transparece em mui

áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, traba

o artigo 82 dispõe ~ue o estabelecimento penal,108.
de alta periculosidade convivem em celas superlotadas com crimi

nosos ocasionais, de escassa ou nenhuma periculosidade, e pacie~

tes de imposição penal prévia (presos provisórios ou aguarda~do

julgamento), para quem é um mito, no caso, a presunção de inocê~

cia. Nestes ambientes de estufa, a ociosidade é a regra 1. a inti

midade, inevitável e profunda. A deterioração do caráter, resul

tante da influência corruptora da subcultura criminal, o hábito

da ociosidade, a alienação mental, a perda paulatina da aptidão

antigüidades medievais. Com grande propriedade, Eberhard Schmidt

se referiu ao arcaísmo do sistema ortodoxo mundial, impregnado de

"erros monumentais talhados em pedra" (cf. Peter Aebersóld, "Le

"sementeiras de reincidências", dados os seus efeitos criminóg.§:

conseqüênciaspara o trabRlho, o comprometimento da saúde, são

desse tipo de confinamento promíscuo, já definido alhures como
Projet alternatif alleman D'une loi sur l'exêcution des peines"

(A.E.); trabalho divulgado na Revue Internationalê de DroitP&~,

n?s 3/4 de 1975,págs. 269 e seguintes) •

ra·e finalidade" (artigo 84).

nos" (cf. o nosso Relatório à CPI do Sistema Penitenciãrio, loco

lecimento penal deverá ter lotação, compatível com a sua estrutu

urbano, separada dos demais estabelecimentos, caracterizando-se

pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga (artigo 93). Tr~

tando-se de estabelecimento que recolhe os condenados à pena pr!

vativa da liberdade em regime aberto e também os apenados com a

A Casa do Albergado deverá situar-se em centro109.

o projeto é incisivo ao declarar que "o estabe101.

cito pág. 002:.

102. Para evitar o inconveniente de se prefixar, atra
limitação de fim de semana, há necessidade de conter, além dos

vés da lei, o número adequado de presos ou internados, defere-se
aposentos para acomodar os presos, local apropriado para cursos

ao Conselho Nacional de política Criminal e Penitenciária a atri
e palestras (artigo 94).

buição para determinar os limites máximos de capacidade de cada

receptividade no Estado de são Paulo, quando Secretário da Just!

ça o Professor ~lanoel Pedro Pimentel. Até o mês de outubro de 1977

estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades

rágrafo único, artigo 84).

(pl'!:

110. A experiência da prisão-albergue obteve grande

103. A violação da regra sobre a capacidade de lota já estavam instaladas 59 Casas do Albergado com uma população de

çào é punida com a interdição do estabelecimento, a ser determi

nada pelo juiz da execução (inc. VIII, artigo 65). O Projeto igual.

mente prevê a sanção a ser imposta às unidades federativas, con

sistente na'suspensão de qualquer aju~a financeira a elas desti

2.000 sentenciados. A propósito, o ilustre penalista iniciou uma

grande campanha, "convocando as forças vivas da comunidade" (Cl~

bes de Serviço, Lojas Maçônicas, Federações Espíritas, Igrejas!

vangêlicas, Igreja Católica), de maneira a ensejar uma pergunta:

nadas pela União, a fim de atender às despesas de execução das "por que o Estado, que já arrecada impostos para a prestação de

penas e medidas de segurança (§ 49, artigo 202). serviços, não se encarrega da construção e manutenção das Casas

do Albergado?" A resposta é simples. Trata-se da necessidade de

tabelecimento penal pertecente a outra unidade federativa é uma

possibilidade já consagrada em nossos costumes penitenciários pelo

104. A execução da pena privativa da liberdade em e~ modificação da atitude da sociedade frente ao preso e da atitude

do preso frente à sociedade. Estas atitudes jamais se modificarão

se a sociedade não ficar conhecendo melhor o preso e este conhe

Código Penal de 1940 (§ 39, artigo 29). cendo melhor a sociedade. Não devemos esperar que o sentenciado

teresse público da administração penitenciária como também ao in

punha que a prisão celrlar poderia ser cumprida em qualquer esta

do condenado (artigo 54).

belecimento especial ainda que não fosse no local do

apropri~

Com a finalidade de melhor apurar o senso de re~

ponsabilidade dos cond~nados e promover-lhes a devida orientação,

tas, são Paulo, 1978, pág. 43)

passo deve ser dado pela sociedade" (Prisões Fechadas - Prisões ."UxJE

111.

das. Esta providência é uma das cautelas que, aliadas à rigorosa

seja o primeiro a estender a mão, por óbvias razões. O primeiro

a Casa do Albergado deverá ser dotada de instalações

dis

domicílio

o artigo 85 do Projeto atende não somente ao in

Anteriormente, o código republicano(1890)

106.

105.

teresse do próprio condenado.
análise dos requisitos e das condições para o cumprimento da pena

107. Em pr~ncípio, a pena deve ser executada nacomaE privativa da liberdade em regime aberto (artigo 113e seguintes),

ca onde o delito se consumou, em coerência, aliás, com a regra permitirá à instituição permanecer no sistema, já que ao longo dos

da competência jurisdicional. Existem, no entanto, situações que anos tem sido consagrada nos textos da reforma, como se poderá

determinam ou recomendam, no interesse da segurança pública ou ver pelas Leis n9s 6.016, de 31 de dezembro de 1973, e 6.416, de

do próprio condenado, o cumprimento da pena em local distante da

condenação. Sendo a~sim, a previsão legal de que se cogita (§ 19

24 de maio de '1977, e pelo projeto de revisão da Parte Geral do

Código Penal.

artigo 85) é pertinente à categoria especial de presidiários su 112. O funcionamento satisfatório da prisão-albergue

jeitos a pena superior a quinze anos. O recolhimento depende de depende, portanto, de regulamentação adequada quanto às condições

decisão judicial e poderá ocorrer no inicio ou durante a execução.

Os estabelecimentos a serem construídos pela União podem ser tag

de concessão e ao sujeito a que se destina. Além disso, a necess!

dade de efetivo controle jurisdicionpl, que impeça abusos, se co

to penitenciárias, como colônias agrícolas, industriais ou simi

lares.

loca como providência indispensável para a estabilidade da inst!

tuição. O Projeto cuidou de tais aspectos visando a fazer da casa
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do Albergado um estabelecimento idôneo para determinados tipos de gressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no re

condenados (cf., para maiores detalhes sobre o tema, AlípioSilve.!.

ra, Prisão Albergue - Teoria e prática).

gime semi-aberto, além da demonstração do mérito, compreendido

tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstra

dos no curso da execução.

DA EXECUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS
DALIBERi5ÃDE 121. Segundo a orientação do Projeto, a prisão-albeE

113. O Título V do projeto abre a parte que se pod~

ria reconhecer como especial, em cotejo com uma parte geral.

gue é espécie do regime aberto. O ingresso do condenado em talr~

gi;re poderá =rer no início ou durante a execução. Na primeira hip~

tese, os requisitos são os seguintes: a) pena igualou inferior

cio do trabalho ou comprovação da possibilidade de trabalhar ime

Inicia-se com disposições sobre a execução das penas em espécie,

particularmente as penas privativas da liberdade.

a quatro anos; b) não ser o condenado reincidente; c) exercí

colhido, para cumprimento da pena privativa da lIberdade, sem a

guia expedida pela autoridade judiciária" (artigo 106).

to da pena com a declaração da garantia de que "ninguêm será re

respeito às exigências formais relativas ao início do

diatamente; d) apresentar, pelos antecedentes ou resultado dos

exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá aju~

tar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo

regime (Projeto de revisão da Parte Geral do Código Penal, letra

~, § 29, artigos' 33 e 113 do presente Projeto).

cumprimeE;

gerais dizA matéria tratada nas disposições114.

Penal, a carta de guia deve conter:

conteúdo da carta de guia, documento que deve servir de

dor e roteiro primários para o procedimento da execução.

tação do programa de execução e as condições impostas pelo juiz,

de um sexto da pena no regime anterior (artigo 111).

requis.!.

O deferimento do regime aberto pressupõe a acei

Para a segunda hipótese, isto é, a passagem do

123.

122.

tos indicados nas letras ~ e ~, exige-se, também, o cumprimento

regime ~-aberto para o aberto (progressão), além dos
indica

O projeto evoluiu sensivelmente, ao ampliar o

Nos termos do artigo 676 do Código de Processo116.

115.

I - o nome do réu e a alcunha por que for co que se classificam em especiais e gerais. As primeiras serâo im

nhecido; postas segundo o prudente arbítrio do magistrado, levando em CO!!

II - a sua qualificação civil (naturalidade, fi ta a natureza do delito e as condições pessoais de seu autor.

a data da terminação da pena.

III - o teor integral da sentença condenatória e

núrrero do registro geraldoInstituto de Identificação e Estatística ou

de repartição congênere;

conReconhecendo que a prisão-albergue não se124.

tificar as atividades (artigo 114).

As outras têm caráter obrigatório e consistem: 1~ - na permanêE;

cia, no local designado, durante o repouso e nos dias de folga;

2~ - na saída para o trabalho e no retorno, nos horários fixa

dos; 3~ - em não se ausentar da cidade onde reside, sem autoriz~

ção judicial; 4~ - no comparecimento a juízo, para informar eju~

lho menor ou deficiente físico ou mental ou, finalmente, de con

setenta anos ou acometido de grave doença e de condenada com fi

funde com a prisão-domiciliar, o Projeto declara, para evitar d~

vidas, que o regime aberto não admite a execução da pena em res.!.

dência particular, salvo quando se tratar de condenado maior de

o

Segundo a redação agora proposta, a carta de117.

liação, idade, estado, profissão), instrução e, se constar,

prõprios no processo executivo (artigos 66 e 67).

guia conterá, além desses dados, informações sobre os anteceden

tes e o grau de instrução do condenado. Ao Ministério Público se

dará ciência da guia de recolhimento, por lhe incumbir a fiscali

zação da regularidade formal de tal documento, além dos deveres

118. O 'projeto dispõe que o regime inicial de exe denada gestante (artigo 116). Trata-se, aí, de exceção plenamente

grafos do Código Penal (artigo 109). Mas O processo de execução d~

cução da pena privativa da liberdade é o estabelecido na

tença de condenação, com observância do artigo 33 e seus

sen

par~

justificada em face das condições pessoais do agente.

125. A regressão (transferência do condenado de reg.!.

me menos rigoroso para outro rnaisrigoroso) será determinada pelo juiz

ve ser dinâmico, sujeito a mutações. As mudanças no itinerário quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou

da execução consistem na transferência do condenado de regime falta grave; sofrer condenaçâo, por delito anterior, cuja pena,

mais rigoroso para outro menos rigoroso (progressão) ou de reg.!.

me menos rigoroso para outro mais rigoroso (regressão).

somada ao restante da pena em execução, torne incabível o

me. Relativamente à execução em regime aberto, a regressão

reg.!.

tam

119. A progressão deve ser uma conquista do condena bêm poderá ocorrer se o condenado frustraros fins de execução

rios de recolhimento e dos dias de folga.

ou, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.

plementares para o cumprimento da pena privativa da liberdade em

regime aberto, no que tange à regulamentação das atividades exer

cidas fora do estabelecimento penal, bem como dos dias e dos horá

do pelo seu mérito e pressupõe o cumprimento mínimo de um sexto

da pena no regime inicial ou anterior. A transferência é determi

nada somente ?elo juiz da execução, cuja decisão será motivada e

precedida de parecer da Comissâo Técnica de Classificação. QuaE;

do se tratar de condenado oriundo do sistema fechado, é impre~

cindível o exame criminológico (artigo 111 e parágrafo único) .

126. A legislação local poderá estabelecer Th)rmas co~

120. Se o condenado estiver no regime fechado não p~ 127. As autorizações de saída (permissão de saída e

derá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta pr~ saída temporária) constituem notáveis fatores para atenuar o ri
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gor da execução contínua da pena de prisão. Não se confundem tais

autorizações com os chamados favores gradativos ~ue são caracte

rísticos da matéria tratada no Capo IV do Tít. 11 (mais especia!

mente dos direitos e da disciplina).

nismo em nosso sistema, o Projeto adota cautelas para a concessão

e revogação do benefício; dependente da declaração judicial e au

diência do Ministério Público. E reconhece caracterizado o crime

de falsidade ideológica quando se declara ou atesta falsamente a

128. As autorizaçõ.~s de saída estão acima da categ2.
prestação de serviço para instruir o pedido de remição.

Relativamente ao iivramento condicional as alteria normal dos direitos (artigo 401, visto que constituem, ora as

pectos da assisténcia em favor de todos os presidiários, ora eta

135".

rações são relevantes·, conforme orientação adotada pelo Projeto

pa da progressão em favor dos condenados que satisfaçam determi de revisão da Parte Geral do Código Penal (artigos 83 e seguintes).

nados requisitos e condições. No primeiro caso estão as permi5!. 136.
. .

No quadro da execução (artigos 130 e seguintes)otewa

e

sões de saída (artigo 119 G incisos) que se fundàm em razões huma

nitárias.

As saídas temporárias são restritas aos condena

dos que cumprem pena em regime semi-aberto (colõnias). Consistem

do livramento condicional acampanhou as importantes modificações

introduzidas pela Lei n9 6.416/77, que alterou os artigos 710

seguintes do código de Processo Penal. Além do minucioso e adequ~

do repertório de obrigaçÕ~s, deu-se ênfase à solenidade da audiên

na autorização para sair do estabelecimento para, sem vigilância cia de ·concessão da medida e adotaram-se critérios de revogação

ao convívio social (artigo 121 e incisos). A relação é exaustiva. a

direta, vlsitar a família, freq~entar cursos na Comarca

cução e participar de atividades que concorram para o

da exe

retorno

fiéis ao regime de legalidade, de necessidade e de oportunidade.

A observação cautelar e a proteção social do liberado constituem

medidas de grande rep~rcussão humana·e social ao substituírem

de revogação e recuperação do benefíCio, além da motivação do ato

judicial, após audiéncia do Ministério Público e da administração

130. A limitação do prazo para a saída, as hipóteses chamada "vigilãncia da autoridade policial" prevista pelo Côdigo

de 1940 onde não existisse (e não existe em quase lugar àlgum do

País!) patronato oficial' ou particular.

penitenciária, conferem o necessário rigor a este mecanismo de 137. .Esses são alguns dos aspectos de acentuado va

progressão que depende dos seguintes requisitos: 19 - comportame~ lor para maior flexibilidade do livramento condicional, que é uma

to adequado; 29 - cumprimento mínimo de um sexto da pena para o das medidas alternativas ao encarceramento.

primário e um quarto para o reincidente; e 39 - a compatibilidade

do benefício com os objetivos da pena (artigo 122 e incisos).

131. Na lição de Elias Neuman, as autorizações de saí

DA EXECUCAo DAS PENAS RESTRITIVAS

DE DIREITOS

A atividade judicial ê de notável relevo na exeda representam um considerável avanço penalõgic? e os seus resul

tados são sempre proveitosos quando outorgados mediante bom senso

e adequada fiscalização (prisiõn abierta, Buenos Aires, 1964 págs.

138.

cução destas espécies de pena. Como se trata de inovação

ta, inexistem paràmetros rigorosos a guiá-la. Cabe-lhe,

absolu

assim,

entre outros méritos, o de abreviar, pelo trabalho, parte do tem cur

136/137),

132. A remição é uma nova proposta ao sistema e tem,

designar entidades ou programas comunitários ou estatais; determi

nar a intimação do condenado e adverti-lo das obrigações; alterar

a forma de execução; verificar a natureza e a qualidade dos

po da condenação. Três dias de trabalho correspondem a um dia de

resgate. O tempo remido será computado para a concessão do livra

mento' condicional e do induI to, que a exemplo da remição consti

sos a serem ministrados; comunicar à autoridade competente a exis

tência da interdição temporária de direitos; determinar a apree~

são dos documentos que autorizem o direito interditado, etc artigos

tuem hipóteses práticas de sentença indeterminada como fenômeno 148 e se~uintes).

que abranda os rigores da pré-fixação invariável, contrária aos 139. Na execução das penas restritivas de direitos

objetivos da política Criminal e da reversão pessoal do delinqüe~

te.

domina também o princípio da individualizaçâo, aliado às caracte

rísticas do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitá

133. o .instituto da remição é consagrado pelo Código
rio ou estatal (artigo 147).

Penal Espanhol (artigo 100). Tem origem no Direito Penal Militar 140. A responsabilidade da autoridade judiciária no

da guerra civil e foi estabelecido por decreto de 28 de maio de cumprimento das penas restritivas de direitos é dividida com as

1937 para os prisioneiros de guerra e os condenados por crimes es

peciais. Em 7 de outubro de 1938 foi criado um patronato central

pessoas jurídicas de direito público ou privado ou com os part!

culares beneficiados com a prestação de serviços gra~uitos. Mas

o seu desempenho não é minimizado pelo servidor ou pela burocrapara tratar da "redenci5n de penas por €lI trabajo" e a partir d~

14 de março de 1939 o benefício foi esteBdido aos crimes comuns. cia, como sucede, atualmente, com a execução das penas privat!

Após mais alguns avanços, a prática foi incorporada ao código Pe

nal com a Reforma de 1944. Outras ampliações ao funcionamento da

remição ver.ificaram-se em 1956 e 1963 (cf. Rodriguez Devesa, "Der~

cho Penal Espanol", parte geral, Madrid, 1971,págs.763 e S':l':lUintes).

vas da liberdade. O caráter pessoal e indelegável da jurisdição

é marcante na hipótese de conversão da pena restritiva de direi

to em privativa da liberdade (artigo "80) ou desta para aquela (~

ga 179).

134. Com a finalidade de ~e evitarem as distorções 141. Tais procedimentos revelam o dinamismo e a pe~

que poderiam comprometer a eficiência e o crédito deste novo meca sanalidade da execução.
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revelado com freqUência a perda do poder aflitivo que constitui

a essência da reação anticriminal. Considerado como garantia de

lário do condenado, com a intimação do responsável pelo desconto

para que proceda ao recolhimento mensal da importãncia determin~

da, até o dia fixado pelo juiz. A recusa ou a simples omissão ca

racteriza o delito de desobediência.

142.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL

A prática da suspensão condicional da pena tem

150. o desconto, porém, é limitado (no máximo, a qua~

impunidade para o primeiro delito ou como expressão de clemência
ta parte da remuneração, e no mínimo, um décimo) a fim de impedir

judicial, o instituto não tem atendido aos objetivos próprios

sua natureza.

143. o problema, visto pelos escritores

à

italianos

que a e~cução da pena de multa alcance expressão aflitiva exagerada
i

ou desproporcional, com sacrifício do objetivo da prevenção esp~

cial, tanto em se tratando de condenado em meio livre (artigo 167)

como a debolezze della repressione, tem contribuído para o descré

dito da medida sob os ângulos da proporcionalidade e da intimida

como de condenado que cumpre, cumulativamente, a pena privativa

da liberdade (artigo 169).

ção. Marc Ancel analisa essa corrente crítica em obra vertida

para a língua italiana sob o título ~ sospensione dell'esecuziQ
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

~ della sentenza, Milão, 1976, pãg. 80 e seguintes.
151. Extremamente simplificada é a execução das medi

144. Na rotina forense, o procedimento da suspensão
das de segurança em face da revisão imposta pelo projeto que aI

neiras que, distanciadas da realidade e do ccndenado, permanecem

condicional da pena se encerra com a leitura de condições roti tera a Parte Geral do Código Penal, com a supressão de

espécies de medidas e estabelecimentos.

algumas

depois como naturezas mortas nos escaninhos dos cartórios.
152.

145. Reagindo, porém, a essa letargia, o projeto con

O sistema agora proposto contém apenas dois tipos

de medidasde segurança: internamento e sujeição a tratamento am

sagra as linhas da reforma introduzida pela Lei n9 6.416/77 que bulatorial.

na privativa da liberdade, mediante condições.Além de alterações

exige que o juiz, ao impor pena privativa da liberdade não sup~

emprestou novos contornos materiais e formais à suspensão da p~

que deram mais amplitude, como a aplicação geral aos casos de r~

independént~

A guia expedida pela autoridade judiciária cons153.

liberdade que deve existir para todas as pessoas,

mente de sua condição, salvo as exceções legais.

titui o documento indispensável para a execução de qualquer uma

das medidas. Trata-se da reafirmação da garantia individual da
sistema

rior a dois anos, se pronuncie, obrigatória e motivadamente, so

clusão e aos reincidentes, salvo exceção expressa, o

bre o sursis, quer o conceda, quer o denegue.
154. A exemplo do que ocorre com o procedimento exe

zações incompatíveis com o princípio da individualização.

tuação pessoal do condenado, evitando-se dessa forma as general!

146. As condições devem ser adequadas ao fato e à si
cutivo das penas privativas da liberdade, a guia d~ internamento

ou tratamento ambulatorial contém as indicações necessárias à boa

e fiel execução fiscalizada pelo }1inistério Público, que deverá

manifestar a ciência do ato no próprio documento.

colhem, no balcão, a assinatura do condenado.

nia dignidade compatível com o ato, evitando-se que a sentença e

do instituto, que não se pode manter como ato de rotina. A audiên

as condições sejam anunciadas por funcionários do cartório, que

Tanto o exame criminológico como o exame geral

de personalidade são, conforme as circunstâncias do caso concre

155.

exame criminológico é obrigatório. ~ facultativo - na dependência

to, necessários ou recomendáveis em relação aos destinatários das

da natureza do fato e das condições do agente - quanto aos subme

medidas de segurança. Daí porque o Projeto expressamente consi~

na a realização de tais pesquisas. Em relação aos, internados, o

tidos a tratamento ambulatorial.

cerimô

descum

mecânica

advertênA leitura da sentença pelo juiz, com147.

primento das condições (artigo i 59), confere dignidade à

cia formal sobre as conseqüências de nova infração e do

cia especial presidida pelo magistrado visa a emprestar à

DA EXECUÇÃO ~ PENA ~ MULTA

156. Findo o prazo mínimo de duração da medida de s~

1411. A pena de multa fixada em dias constitui grande gurança, detentiva ou não detentiva, proceder-se_á à verificação

evolução no sistema ora proposto à consideração de Vossa Excelên do estado de periculosidade. Trata~se, em tal caso, de proced!

cia. Para compatibilizar tal progresso com os meios para efeti menta ex-officio. A decisão judicial será instruída com o relató

var a cobrança, o Projeto prevê que a nomeação de bens à penhora rio da autoridade administrativa, laudo psiquiátrico e diligê!!

e a posterior execução (quando o condenado, regularmente citado, cias. O Ministério Público e o curador ou defensor do agente se

não paga o valor da multa e nem indica bens à penhora) se proce~

sem segundo as disposições do código de Processo Civil {§29, artigo

rão necessariamente ouvidos, exigência que caracteriza a legali

dade e o relevo de tal procedimento.

163). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, os autos de execução
157. Significativa é a alteração proposta ao pistema

(que se formam em apartado) serão remetidos ao juízo cível para atual, no sentido de que a averiguação do estado de periculosid~

o devido prosseguimento (artigo 164). de, antes mesmo de expirado o prazo mínimo, possa ser levada a

149. Melhor flexibilidade para o instituto da multà cabo por iniciativa do próprio juiz da execução (artigo 175). Atual

advém da forma de cobrança mediante desconto no vencimento ou sa mente, tal investigação somente é promovida por ordem do Trib:!:!



.028 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I - Suplementq, "B") Julho de 1983
--------------------------------------

nal (CPP artigo 777) suprimindo-se, portanto, a instância origin~

ria e natural,visto que a cessação da periculosidade é proced!

mento típico de execução.

dos submetidos a tr,atamento ambulatorial deve ser estimulada com

rigor científico e desvelo humano. O problema assume contornos

dramáticos em relação aos internamentos que não raro ultrapassam

os limites razoáveis de durabilidade, consumando, em alguns casos,

a perpétua privação da liberdade.

pena privativa da liberdade pela medida de segurança, sempre que,

no curso da execução, sobrevier doença mental ou perturbação da

saúde mental.

166. Limitando a conversã·J da pena de multa em priv~

tiva da liberdade somente quando o condenado solvente deixa de

pagá-la ou frustra a sua execução (artigo 181 ), o Proj eto se coloca

em harmonia com a melhores lições que consideram desumana a pr!

são por insuficiência econômica.

A conversão também ocorre quando se substitui a167.

ouA pesquisa sobre a condição dos internados158.

DO EXCESSO OU~

DOS INCIDENTES DE EXECUÇÃO

sões, o excesso ou desvio de execução, a anistia e o indulto, sa

lientando-se, quanto a estes dois últimos, o caráter substantivo

de causas de extinção da punibilidade.

160. A conversão se distingue da transferência do CO!!

denado de·um regime para outro, como ocorre com as progressões e

as regressões.

168. Todo procedimento está sujeito a desvios de ro

ta. Em harmonia com o sistema instituído pelo Projeto, todos os

atos e termos da execução se submetem aos rigores do princípio

de legalidade. Um dos preceitos cardeais do texto ora posto ã

alta consideração de Vossa Excelência proclama que "ao condena

do e ao 2nternado serão assegurados todos os direitos não ating!

gos pela sentença ou pela lei" (artigo 39).

O excesso ou desvio na execução caracterizaln fe169.

Os incidentes de execução compreendem as conveE159.

prática de qualquer ato fora dos limites fixados pela sentença,

por normas legais ou regulamentares.

nômenos aberrantes não apenas sob a perspectiva individualista do

status jurídico do destinatário das penas e da,. medidas de seg~

rança. Para muito além dos direitos, a normalidade do processo

de execução é uma das exigências da defesa social.

161. Enquanto a conversão implica alterar de uma

pena para outra (a detenção não superior a dois anos pode ser

convertida em prestação de serviços à comunidade; a limitação de

fim de semana pode ~er convertida em detenção), a transferência ê

um evento que ocorre na dinâmica de execuçáo da mesma pena (a r~

clusão ê exeqülvel em etapas: desde o regime fechado até o aber

to, passando pelo semi-aberto).

170. O excesso ou o desvio de execução consistem na

processo civil, guarda mais fidelidade aos limites da sentença,

vlsto que se movimenta pelos caminhos rigorosamente traçados p~

la lei, o que nem sempre ocorre com o acidentado procedimento

executivo penal. A explicação maior para essa diferença de trata

mento consiste na provisão de sanções específicas para neutrali

zar o excesso de execução no cível - além da livre e atuante pr~

sença da parte executada -,o que não ocorre quanto ã execução p~

nal. A impotência da pessoa presa ou internada constitui poder~

so obstáculo ã autoproteção de direitos ou ao cumprimento dos

Pode-se afirmar com segurança que a execução, no162. As hipóteses de conversão foram minuciosamente

indicadas no Projeto (artigoSl79 e seguintes) de rrcdo a se cumprir fie!

mente o regime de legalidade e se atenderem amplamente aosintere~

ses da defesa social e aos direitos do condenado.

163. A conversão, isto é, a alternatividade de uma

pena por outra no curso da execução, poderá ser favorável ou pr~

judicial ao condenado. Exemplo do primeiro caso é a mudança da

privação da liberdade para a restrição de direitos; exemplo do

segundo caso ê o processo inverso ou a passagem da multa para a

detenção.

171.

princípios de legalidade e justiça que devem nortear o proced!

tram a orientação da reforma como um todo, consistente em dinami

zar o quadro da execução de tal maneira que a pena finalmente

cumprida não ê, necessariamente, .a pena da sentença. Esta poss!

bilidade, permanentemente aberta, traduz o inegável empenho em

dignificar o procedimento executivo das medidas de reação ao de

lito, em atenção ao interesse público e na dependência exclusiva

da conduta e.das condições pessoais do condenado. Todas as hip~

teses de conversão, quer para agravar, quer para atenuar, resul

tam, necessariamente, do comportamento do condenado, embora sejam

ta@bém considerados os antecedentes e a personalidade, mas de mo

do a complementar a investigação dos requisitos.

165. Uma das importantes alteraçóes consiste em se

eliminar a conversão da multa em detenção quando o condenado rein

cidente deixa de pagá-la, conforme prevê o artigo 38, primeira

parte,do Código Penal. nhecimento de todos os atos praticados por qualquer autoridade,

menta executivo. Na ausência de tal controle, necessariamente j~

dicial, o arbítrio torna inseguras as suas próprias vítimas e o

descompasso entre o crime e sua punição transforma a despropoE

cionalidade em fenômeno de hipertrofia e de abuso de poder.

(artigo 186 e sC'Juintes) aprim:>ra'Tl sensivelmente os respectivos procedime!!

tos e se ajustam também ã orientação segundo a qual o instituto

da graça foi absorvido pelo indulto, que pode ser individual ou

coletivo. A Constituição Federal, a~iás, não se refere ã graça

mas somente ã anistia e ao ~ndulto (artigo 89, XVI; 43,VIII; 57,

VI;81, XXII). Em sentido amplo, a graça abrangeria tanto a anis

tia como o indulto.

DO PROCEDIMENTO JUDICIAL

O Juízo da Execução é o foro natural para o co

As disposições em torno da anistia e do indulto172.

173.

A instituição e a prática das conversões demons164.
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na execução das penas e das medidas de segurança (artigos 193 e policial ou por auxiliares da Justiça, nenhuma notícia ou refe

seguintes).

174. A legitimidade para provocar o procedimento se

rência à condenação, salvo para instruir processo pela
ç

de nova infração penal" (artigo 201).

prática

estende para além da iniciativa judicial, cabendo, também, ao 183. O artigo 202 e seus parágrafos contêm preceitos

Ministério Público, ao interessado, ao Conselho Penitenciário e de absoluta necessidade a fim de se prover a execução das penas

às autoridades administrativas invocar a prestação jurisdicional e das medidas de segurança dos meios materiais e humanos e dos

em face da natureza complexa da execução. mecanismos indispensáveis à fiel aplicação do futuro diploma.

175. o procedimento iudicial comporta a produção de 184. Atualmente o chamado Direito Penitenciário em

oriundasprova pericial ou oral e as decisões são todas recorríveis (art!

gos194 e seguintes). O agravo, sem efeito suspensivo, é o recur

nosso País é reduzido a meras proclamações otimistas

de princípios gerais e regras de proteção dos condenados ou in

so adequado. ternados. As normas gerais do regime penitenciário,

zadasna Lei n9 3.274/57, não são verdadeiras normas

caracteri-

jurídicas:

DISPOSIÇÕES~~ TRANSITÓRIAS materialmente, porque ineficazes nos casos concretos e, assim,

palmente fora dos limites físicos dos estabelecimentos prisionais,

A segurança pública e individual é comprometida

ignorado, e ao longo de sua existência - mais de vinte anos -não

inaplicáveis; formalmente, porque não contêm'o elemento de coer

Juízes,

sistematicamente

ensejou o desenvolvimento da doutrina nem sensibilizou

tribunais e a própria administração pública.

do emergente da norma. O referido diploma é

cibilidade, consistente na sanção para o descumprimento do coma~

do

a ne

princ!

176.

quando a redução do número de guardas e as circunstâncias

quando as fugas ou as tentativas de fuga se manifestam,

transporte dos presos impedem o melhor policiamento. Daí

vo diploma, devem prestar a necessária contribuição para que a

cessidade do emprego de algemas como instrumentos de constrição

física.
185. As unidades federativas, sob a orientação do n2

segundo o qual "o emprego de algemas será disciplinado por decre

nado por delito político de tratamento penitenciário idéntico ao Cos

ter geral e uniforme. Esta é a razão do disposto no artigo 198,

delinqüentes comuns é hoje dominante. Daí a orientação do Proj~

frente de luta aberta contra a violência e a criminalidade possa

alcançar bons resultados no campo prático, atenuando o sentime~

to de insegurança oriundo dos índices preocupantes da reincidê~

cia. O apoio da União é também fator poderoso para que o sistema

de execução das penas e das medidas de segurança possa contar com

os padrões científicos e humanos apropriados ao progresso social

e cultural de nosso País.

O uso de tal meio deve ser disciplinado em cará

A preocupação generalizada em preservar o cond~178.

to federal".

. 177.

to.

179. O cumprimento da prisâo civil ou administrativa CONCLUSÃO

não se darâ nos estabelecimentos do sistema. Até que se construa

ou adapte o estabelecimento adequado, tais formas não criminais
186. O Projeto que tenho a honra de apresentar à co~

o instituto do confinamento imposto pelo atual sistema, tratado

timidamente entre as causas de extinção da punibilidade. Alcan

do o Projeto de reforma da Parte Geral do Código Penal libertou

çando quaisquer penas e também os efeitos da condenação (artigo 93

e parágrafo único) a reabilitação deve ser preservada contra a

devassa pública ou particular que compromete o processo de aju~

tamento social do condenado.

sideração de Vossa Excelência constitui a síntese de todo um pr2

cesso histórico no conjunto de problemas fundamentais à comun!

dade. A contribuição prestada por magistrados, membros do Mini~.

tério Público, professores de Direito, advogados e especialistas

na questão penitenciária foi extensa e constante durante o tempo

de maturação do Anteprojeto de Lei de Execução Penal, até o est~

gio final da revisão. As discussões abertas com a divulgação na

cional do documento foram ensejadas pela Portaria n9 429, de 22

de julho de 1981, quando se declarou ser "do interesse do Governo

o amplo e democrático debate sobre a reformulação das normasref~

rentes à execução da pena". O I Congresso Brasileiro de Política

da

A reabilitação ganhou autonomia científica qua~180.

de privação da liberdade serâo efetivadas em seção especial

Cadeia Pública.

181. O Código Penal de 1969 previa o cancelamento, Criminal e Penitenciária, realizado em Brasília (27 a 30/9/1981),

mediante averpação, dos antecedentes criminais, uma vez declara

da a reabilitação. Em conseqüência, o registro oficial das con

foi o ponto de convergência das discussões entre os melhores e~

pecialistas, oportunidade em que o texto de reforma sofreu minu

policial ou judiciária, ou ao representante do Ministério Públi

co para instrução do processo penal que viesse a ser instaurado

denações penais não poderia ser comunicado senão à autoridade dente e judiciosa apreciação crítica para aprimorá-lo. A elabor~

ção do Anteprojeto foi iniciada em fevereiro de 1981, por Comis

são integrada pelos Profressores FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, CooE

contra o reabilitado (artigcs 119 e 120). denador, REN~ ARIEL DOTTI, BENJAMIN MORAES FILHO, MIGUEL REALE

182. O Projeto adota solução mais econômica e efi JúNIOR, ROG~RIO LAURIA TUCCI, RICARDO ANTUNES ANDREUCCI, S~RGIO

ciente. Dispõe que cumprida ou extinta a pena "não constará da MARCOS DE MORAES PITOMBO e NEGI CALIXTO. Os trabalhos de revisão,

folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade de que resultou o presente Projeto, foram levados a bom termo, um
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ano após, por Comissão Revisora composta pelos Professores FRAN 189. Vencidas quatro décadas, durante as quais vig~

CISCO DE ASSIS TOLEDO, Coordenador, REN~ ARIEL DOTTI, JASON SOA

nas reuniões preliminares, com a colaboração dos Professores StR

RES ALBERGARIA e RICARDO ANTUNES ANDREUCCI. Contou esta última,

rou o regime penal-processual--penitenciário amoldado ao pensameE.

to e -à experiência da Europa do final do século passado e do co

meço deste, abre-se agora uma generosa e fecunda perspectiva. A

GIO MARCOS DE MORAES PITOMBO e EVERARDO DA CUNHA LUNA.

187. Merece referência especial o apoio dado às Co

pesar de inspirado também nas modernas e importantes contribu!

ções científicas e doutrinárias, que não têm pátria, o sistema

missões pelo Conselho Nacional de Política Penitenciária.

órgão, eficientemente presidido pelo Doutor PIO SOARES

Este

CANEDO,

ora proposto nào desconhece nem se afasta da realidade brasilei

ra.

tem proporcionado, desde a sua recente instalação, em junho do 190. A sua transformação em lei fará com que a obra

ano de 1980, valioso contingente de informações, de análises, de

deliberações e de estímulo intelectual e material às atividades

de reforma legislativa de Vossa Exceléncia seja inscrita

os grandes monumentos de nossa história.

entre

de prevenção da criminalidade.

188. Devo recomendar especialmente a Vossa Excelén

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa

Excelência ~s expressões do meu profundo respeito.

cia os juristas mencionados, que tudo fizeram, com sacrifício de

suas atividades normais, para ~ue o-Projeto alcançasse o estágio

agora apresentado. Os trabalhos sintetizam a esperança e os es

forços voltados para a causa universal do aprimoramento da pe~

soa humana e do progresso espiritual da comunidade.

I b-ft'VL .A h-; -.)r).u A
IBRAHIM ABI-ACKEL --"----

Ministro da Justiça
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