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Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
1. Dado o empenho do Governo em cooperar com o Legislativo, mediante o envio, a esse poder soberano, de oportunas proposições no sentido da reforma de leis e complementação necessária do direito vigente, deliberou Vossa Excelência cometer a
um grupo de juristas e técnicos o encargo de elaborar anteprojeto
de Código Penitenciário.
A Comissão foi designada pela Portaria 95M, de 30 de julho
de 1956, dessa Pasta, ficando composta, sob a sua presidência,
dos seguintes membros : Professor Roberto Lira, catedrático de
direito penal, da Faculdade de Direito, da LIniversidade do Distrito Federal; Professor Oscar Penteado Stevenson, catedrático de
direito penal, da Faculdade Nacional de Direito, da Universidade
do Brasil, e docente na mesma disciplina, da Faculdade de Direito, da Universidade de São Paulo; Dr. Rodrigo Ulisses de
Carvalho, Diretor do Manicômio Judiciário Heitor Carrilho;
Dr. Justino Carneiro, Inspetor Geral Penitenciário do Distrito
Federal; Padre Fernando Bastos de Ávila S. J . , Professor da Pontifícia Universidade Católica, e Major Victório Caneppa, Presidente Perpétuo da Associação Brasileira de Prisões. Por estar
ausente do país não pôde colaborar o Professor Roberto Lira,
que, em sua volta, se exonerou da incumbência. Para completar-se a Comissão Vossa Excelência designou o Professor Aníbal
Bruno, catedrático de direito penal, da Faculdade de Direito de
Recife, tendo-me conferido o exercício da vice-presidência.
A Comissão realizou 65 reuniões, sob a minha direção, cabendo-me ainda funcionar como relator das matérias estudadas
e discutidas.
Na última sessão, a que Vossa Excelência presidiu, em 28
de abril deste ano, foi-lhe entregue o projeto concluído.
2. Data de quatro lustros o empenho, entre nós, de erigir
um Código Penitenciário. Em 1937, o Diário do Poder Legis-
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lativo, de 25 de fevereiro, publicou projeto a respeito, porém
este não teve andamento, em virtude dos acontecimentos políticos
supervenientes. Tornou-se desaconselhável a simples renovação
do projeto, por não se harmonizar com o novo Código Penal,
de 1940.
Mais recentemente, em 1951, o Deputado Carvalho Neto produziu o Projeto 636-A, relativo a normas gerais do regime penitenciário, projeto esse que, sob número 636-B, recebeu redação final,
em 1952, não se tendo entretanto convertido em lei.
O nosso diploma básico, no art. 5(), XV, b, deferiu à União
a competência de estabelecer as normas reiteras do regime penitenciário, cabendo assim aos Estados a função supletiva de ocorrer, nesse particular, às peculiaridade locais.
Atendendo aos precedentes aludidos e ao imperativo da Constituição, inspirado pelo reclamo da consciência jurídica nacional,
tomei a iniciativa, cujo fruto é o presente Projeto.
3. Desde o século XIX, generalizou-se o emprego da expressão — ciência penitenciária. Sob tal enunciado se amalgamaram
problemas criminológicos, controvérsias quanto às funções e formas preferíveis das medidas privativas da liberdade, teses referentes à execução penal, enfim matérias heterogêneas relacionadas, de qualquer modo, com o tema penitenciário. Essa pretendida ciência, não se fundando, senão parcialmente, em dados positivos, à falta de uma ordenação precisa de normas legisladas,
não poderia deixar de ser incerta e arbitrária, carecendo de valor
dogmático e de aplicabilidade. A ciência do direito, salvo para
o jusfilósofo, é e deve ser a ciência do direito positivo, erguida
sobre ele, para servi-lo, e com ele identificada. Assim a ciência
penitenciária não pode consistir em mera elaboração de conceitos
e teorias generosas que sobrepairam no espaço. Tão só terá
existência em função de um direito penitenciário, corporificado
em conjunto orgânico de prescrições normativas.
4. Essa conclusão pressupõe, obviamente, o caráter autônomo do direito penitenciário, que vive, entretanto, fragmentário
e defectivo, através de esparsas disposições legais, decretos e regulamentos.
O direito penitenciário não se reduz a mero direito penal
executivo, em que se conjuguem subsídios oriundos dos direitos
penal, processual penal e administrativo.
Incontestável a sua autonomia. Tem ele esfera própria e
específica finalidade, a ressocialização. Ao passo que o direito
penal, no tocante à pena, é primariamente retribuicionista, dentro
dos princípios da justiça comutativa e da necessidade, ditada
pelas exigências do bem comum, o direito penitenciário penetra

•o conteúdo da pena e erige como principal o escopo secundário
desta, a recuperação quanto possível do condenado. Todo ele
se ordena pela justiça distributiva, que dá em conformidade com
os carecimentos. Aliás, a mesma espécie de justiça ordena o
direito penal, no que tange às medidas de segurança, operando
na classificação e nas condições de aplicabilidade destas. Porém,
com amplitude maior, é a determinante do direito penitenciário,
porque preside à organização do regime e do procedimento concernente à execução individualizada das medidas jurídicas privativas da liberdade, pena, medida de segurança e prisão provisória.
Disso também resulta que o direito penitenciário se diferença
do judiciário penal, sistema de ritos, pelos quais se disciplina a
determinação em concreto dos fatos previstos como delito, o pronunciamento valorativo destes e as condições da interferência
judicial na execução ordenada. Porque o direito penitenciário
realiza e desenvolve em âmbito próprio determinadas imposições da
sentença, cuja execução material lhe é o ponto de partida. Num
símile aproximado, pode-se dizer que a sua constituição basilar
está no direito penal e a sua lei orgânica, no processual penal.
Por outro lado, não se assimila à ciência da administração,
pois a discrecionalidade que nele se consagra não visa ao interesse
administrativo, mas, dentro de limites estritamente jurídicos, aos
fins humanitários colimados pelas medidas jurídico-penais.
É assim diferenciada, distinta, hipostática, a existência do
direito penitenciário. E plenamente se justifica seja codificado.
5. O Projeto ora oferecido é obra de alcance cultural e
de valor prático. Desde que perfilhado pelo Congresso, poderá
orgulhar-se a nação de ser a primeira, dentre as demais, a ter o
seu Código Penitenciário.
À falta de padrões e fontes legislativas adequadas, encontrou a Comissão elaboradora dificuldades de grande monta para
levar a termo a tarefa que lhe foi atribuída. Entretanto, relativamente à matéria, examinou copiosas leis e regulamentos, do país
e do estrangeiro, conclusões de congressos internacionais e a
elaboração do órgão técnico das Nações Unidas, a CIPP, Comissão Internacional Penal e Penitenciária, e sua sucessora, a FIPP,
Fundação Internacional Penal e Penitenciária. E adotou, com
equilíbrio, para a exeqüibilidade do futuro Código, os subsídios
aproveitáveis, inclusive da experiência, entre nós e em organizações penitenciárias estranhas.
Porém o Projeto, em seu arcabouço, na distribuição das partes
componentes, no conteúdo da maioria das disposições que o informam, respeitadas as linhas gerais traçadas pelo Código Penal
e em concordância com o Código de Processo Penal, apresenta
coerência de estruturação e originalidade.
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6. No respeitante aos submetidos às medidas privativas
de liberdade, por inexistir nomenclatura firmada, seguiu-se o alvitre de dar-lhes a designação genérica de recolhidos, especificando-os com as denominações de apenados, internados e presidiários. O vocábulo apenado é preferível aos termos equívocos,
penado ou sentenciado. Conservou-se a expressão internado
quanto aos sujeitos das medidas de segurança detentiva. Como
nesta Capital se chama Presídio o estabelecimento destinado aos
que sofrem prisão provisória ou administrativa, perfilhou-se, para
nomeá-los, a palavra correspondente, presidiário. O enunciativo
usual, preso, não satisfaz, pois também são presos os apenados
e internados, além dos detidos nos xadrezes da Polícia. Aliás o
Projeto, no art. 15, usa do termo preso, como sinônimo de recolhido, isto é, o apenado, o internado e o sujeito passivo da prisão
provisória ou administrativa.
7. O Projeto compreende duas Partes, uma Geral e outra,
Especial. Consta aquela de cinco Títulos, subdivididos em Capítulos, com exceção do último. O Capítulo II, do Título I, contém
cinco Seções. A Parte Especial se compõe de sete Títulos dos
quais os três derradeiros com igual número de Capítulos.
Como complemento, e encerrando o Projeto, as Disposições
Finais, referentes a providências de caráter transitório e a questões
relacionadas com a execução do regime penitenciário.
Pelo empenho de simplicidade, só se empregaram versais
para a grafia das Partes, Geral e Especial. Na epígrafe dos
Títulos e na rubrica dos Capítulos, mantém-se a forma ordinária
de escrita.
Nas seriações, tal a extensão de algumas, como a do art. 32,
foram utilizados, não os algarismos romanos, porém os arábicos.
O mesmo sucede em várias leis, como a de número 1.079, de 10
de abril de 1950, sobre os chamados crimes de responsabilidade,
e a de número 1.164, de 24 de julho de 1950, que distendeu as
infrações eleitorais.

PARTE GERAL
8. Nessa primeira divisão, deparam-se normas que visam a
três fins : contextuar princípios basilares, dispor sobre as condições funcionais dos estabelecimentos penitenciários, firmar as
regras aplicáveis não só a todos os recolhidos, como por vezes,
de modo restrito, aos apenados e internados em conjunto e, ainda,
mais particularizadamente aos recolhidos de qualidade especial.
São estes os condenados por crimes políticos ou sociais, os militares e as mulheres.
Cumpre salientar a orientação traçada na feitura do Projeto.

DA ORGANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA

9. A execução das medidas privativas de liberdade, bem
como das providências correlatas, assim a de amparo aos egressos,
opera-se através de um complexo de procedimentos, diversificados, porém harmônicos. Neles se concretiza a atuação dos órgãos
integrantes do regime penitenciário. Entre os órgãos aludidos,
assumem relevância primacial os estabelecimentos penitenciários,
por terem a seu cargo a terapêutica de adaptação e readaptação
social. Contudo a proficiência desta depende de condições propícias, razão por que devem os setores administrativos dos estabelecimentos funcionar com regularidade, em ambiente de ordem
e cooperação. Eis os termos em que se concebe a organização
penitenciária.
10. Do Regime Penitenciário — O Projeto insculpe as regras
fundamentais e invioláveis que representam, a bem dizer, o embasamento do regime penitenciário. Em primeiro lugar, a norma,
declarativa e teleológica, de que o regime adotado colima a eficácia na execução das medidas privativas da liberdade, mediante
o tratamento ressocializador em todos os seus aspectos, até disciplinar.
Em seguida se discriminam os órgãos estruturais, e por isso
mesmo indispensáveis, a saber, a Superintendência Geral Penitenciária, o Conselho Penitenciário e os Estabelecimentos Penitenciários. Como complementares, o Instituto de Recuperação e
os Patronatos. É óbvio que as prescrições relativas a cada um
desses órgãos sediam-se na Parte Especial.
Não obstante, por se tratar de formulação compreensiva, prescreve-se que a atividade dos órgãos em apreço deve tender à
recuperação social dos recolhidos, buscando infundir-lhes sentimento de responsabilidade, amor ao trabalho e respeito às obrigações decorrentes da convivência.
Nos estabelecimentos penitenciários em geral, importa que,
ao cuidar-se dos recolhidos se procure atenuar as diferenças
entre a existência enclausurada e o viver livre, bem como inculcarIhes a convicção alentadora de ainda integrarem a sociedade. E, de
acordo com a doutrina, jã pacífica, da individualização judicial
e executiva das medidas jurídico-penais, faz-se mister que o tratamento dos recolhidos obedeça ao critério individualizador, ao qual
se acrescenta, por nexo íntimo, o dever positivo de respeitar-se
a digna condição humana.
Desses pontos ocupa-se o Projeto.
11. Ao demais, para que o direito penitenciário não seja
mera elocubração teórica, desmentida pela realidade, imprescin-
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13. Nessa conformidade os dispositivos que proíbem recolher
ou conservar qualquer indivíduo, sem ordem legal, em estabelecimento penitenciário; recolhê-lo a estabelecimento inadequado;
impor ou prolongar a pena ou a prisão provisória, sem causa legítima, e também a medida de segurança, quando inexistente ou
cessada a periculosidade; valer-se de recolhido para mister de
fâmulo ou outro, de interesse particular. E ainda, o previdente
dispositivo de que, afora os processados que tenham direito a
prisão especial, ninguém poderá ser recolhido a não ser em estabelecimento penitenciário, para cumprir medida privativa de
liberdade.

nistrados. Não se torna permissível o porte de armas, exceto
em serviço externo e com a devida licença. Tampouco a interrupção do trabalho em geral, dos recolhidos ou mesmo dos funcionários por motivo da presença de visitantes.
O repouso noturno, as visitas ao recolhido gravemente enfermo, os funerais na eventualidade de falecimento, a custódia das
cousas pertencentes aos recolhidos, a criação de empório para fornecimento de artigos usuais à população penitenciária, todos esses
pontos são convenientemente focalizados. Fora o caso das visitas
comuns ou extraordinárias que o recolhido tem o direito de receber
(arts. 18 e 147, n" 2), o Projeto dispõe sobre a dos advogados e,
sendo estrangeiro o recolhido, a dos agentes diplomáticos ou consulares de sua nação de origem. A fim de evitar situações e conseqüências pelo menos desagradáveis, apenas os patronos constituídos ou solicitados poderão entrevistar-se com os recolhidos, aliás
em sala apropriada e dentro de horário que o Diretor do estabelecimento fixará. Os agentes diplomáticos e consulares terão
ingresso a qualquer hora do dia. E essa franqueza de visita se
estende ao representante de nação ou entidade, encarregada dos
interesses do recolhido que se origine de Estado sem representação no país.
Atribuições hierarquizadas e capacidade para o cargo são dois
supostos impreteríveis para o profícuo rendimento de toda organização funcional. Ante essa evidência, determina-se no Projeto
que a atividade administrativa dos estabelecimentos penitenciários
seja exercida com a observância da hierarquia, sem no entanto
assumir caráter militar. Para os lugares administrativos se exigirá
prova de qualidades morais e aptidão. A chefia dos serviços ou
seções de trabalho não será confiada senão a funcionários que
primem pela experiência, correção e lhaneza de trato. No tocante aos estabelecimentos para mulheres, o seu funcionalismo
deverá constar exclusivamente de elementos femininos. Nas seções de estabelecimentos para homens, destinadas entretanto a mulheres, também o serviço administrativo tem de estar a cargo de
elementos femininos. Em ambas as hipóteses, não há permitir
o ingresso de homens na parte reservada às recolhidas, salvo a
titulo excepcional e mediante acompanhamento de funcionária.

14. Da Ordem Interna dos Estabelecimentos — O Projeto,
sem descer a supérfluas minudências, planifica a organização funcional dos estabelecimentos penitenciários e enuncia as atribuições
mais importantes do pessoal administrativo destes, para se alcançarem resultados compensadores.
Pelo prisma funcional, põe em relevo a disciplina e a ordem
com que, em justa medida, os estabelecimentos deverão ser admi-

15. Dos Funcionários e Seus Deveres •— Os servidores que
pertencem à administração dos estabelecimentos penitenciários,
além de regidos pelo Estatuto do funcionalismo em geral, estão
sujeitos a deveres especiais, enunciados no Projeto. Por exemplo,
concorrer para a aplicação do regime penitenciário, tratar com
justa firmeza e espírito de humanidade os recolhidos, abster-se
•de avençamentos com estes, inclusive para transmissão de recados

dível se torna que a lei ou o código respectivo implantem o postulado da reserva legal. Não se concebe regime penitenciário,
sem rigor de juridicidade e sem demarcações para o arbítrio dos
seus executores. Não basta criar em lei o sistema progressivo e do
cumprimento das medidas de segurança defensiva, deixando à
administração e aos regulamentos internos amplitude descomedida
de discricionarismo. O administrador do estabelecimento penitenciário e o próprio juiz das execuções apenas devem ter o alvedrio
que for conferido por lei e nos limites nesta prefixados. No terreno penitenciário, é essencial o princípio da legalidade, de sorte
que o poder discricionário, até mesmo para a competência regulanientadora, se exerça dentro de divisas definidas e intransponíveis,
o humano escopo do regime em referência e a garantia dos direitos
individuais contra o arbítrio sem peias e os excessos de poder.
Assim, por exemplo, as faltas disciplinares e as sanções correspondentes têm de ser elencadas, de modo taxativo, em normas
legisladas. Relegar a questão para regimentos ou decretos regulamentares será formalizar direito penitenciário defectivo, sem o
requisito impreterível da certeza.
12. O Projeto não incide nesse vício. Outorga à administração dos estabelecimentos o arbítrio necessário para que ela se
realize com eficiência, mas lhe circunscreve a liberdade de atuação,
ao assinar-lhe obrigações peremptórias e ao vedar expedientes e
práticas abusivas. Do que é defeso não se exime nem ao próprio
juiz, cujo poder discricional, definido no direito substantivo e
judiciário, é confinado por deveres categóricos.
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ou entrega de objetos. Por seu turno, o Diretor, dada a magnitude de suas funções, como responsável pela administração e pelo
bom cumprimento do regime penitenciário, tem numerosos deveres específicos. Entre estes, v.g., o de cientificar a autoridade
competente, para os fins cabíveis, o advento de causa extintiva
da medida infligida ou superveniência de estado perigoso; fazer
transferir o apenado ou internado para outro estabelecimento nos
casos legais; promover, nas ocasiões adequadas, festas solenes e
esportivas, dirigindo a palavra aos recolhidos, para despertar-lhes
idéias e sentimentos dignificadores. Como o serviço de portaria
tem a seu cargo a fiscalização das comunicações de entrada e saída
do estabelecimento, os deveres que lhe são próprios se acham
expressos no Projeto.
16. Do Transporte em Custódia — Não é de secundária
importância a condução externa dos recolhidos, quer de um a outro
•estabelecimento, quer para apresentações em juízo. O Projeto,
nesse assunto, ocupa-se tão-só do transporte e remoção dos apenados e internados. Não se refere aos submetidos à prisão provisória ou administrativa, porque, permanecendo eles à ordem da
autoridade judiciária, compete a esta escolher o meio, inclusive
requisição de força pública (Código de Processo Penal, art. 251),
para fazê-los comparecer ao pretório ou internar em hospital.
Os apenados e internados, de acordo com o Projeto, serão
conduzidos por elementos da Polícia, fora do estabelecimento.
Poderá confiar-se a incumbência a funcionários deste, na hipótese de inadiável remoção para hospital; ou de circunstâncias
extremas, como incêndio, rebelião, e situações análogas; ou de
transferência de recolhido para gozar de semiliberdade em outro
estabelecimento.
O Projeto arrola formalidades e cautelas prudenciais, para
que o transporte seja resguardado da curiosidade popular e do
perigo de agressões a recolhido ou fuga deste.
Uma de suas normas, ditada pelo reclamo de humanidade,
prescreve que os veículos empregados para o transporte em custódia devem obedecer aos requisitos de arejamento, iluminação e segurança.
17. Do Destacamento Militar — Cabe a este a vigilância
externa dos estabelecimentos penitenciários, com exceção da
prisão aberta. O contingente é, em regra, fornecido pela forra
pública, no Distrito Federal, nos Estados e Territórios.
Seus componentes, qual se frisa no Projeto, ficam obrigados
pelos deveres impostos ao funcionalismo do estabelecimento, com
as modificações resultantes da natureza de seus encargos e sem
prejuízo da obediência devida à respectiva corporação militar.

É-lhes vedado penetrar no interior do estabelecimento, a não ser
com a licença do Diretor, para missão excepcional.
Quanto ao comandante do destacamento, o Projeto lhe atribui deveres especiais, como executar as ordens de serviço emanadas do Diretor do estabelecimento, percorrer as dependências
deste para observar as condições de vigilância, tomar imediatas
providências quando convocado para conter levantes, tentativa de
evasão e sucessos de gravidade equivalente.
DO TRATAMENTO PENITENCIÁRIO

18. A ação educativa e sanadora sobre os recolhidos, para
curar-lhes os males do corpo e da alma, incutir-lhes hábitos morais,
estimulá-los pelo trabalho, prestar-lhes assistência, é a função
primordial e indescurável dos setores técnicos dos estabelecimentos penitenciários. Os pervertidos, os desviados, os deficientes, os morbosos, até mesmo os ocasionais, devem receber tratamento individualizado, médico e pedagógico, aprendizagem profissional, solicitude de assistência e cuidados na alimentação e
higiene, para ser factível o seu ajustamento e reajustamento à
sociedade. Essa multifária terapêutica reabilitadora representa
a causa instrumental da prevenção específica.
Por todos os ângulos se acha encarado, no Projeto, o tratamento penitenciário, cujo escopo é transformar o ser anti-social
em um homem capaz de conviver, em liberdade, com os homens
livres.
19. Da Recuperação Social — O Projeto prevê a existência de um organismo técnico, o Serviço de Recuperação, nos estabelecimentos para apenados e internados. Pela própria denominação e pela amplitude de suas funções, o mesmo Serviço não
se coaduna com a natureza dos Presídios, onde a permanência dos
recolhidos é geralmente de escassa duração. Nestes haverá um
organismo análogo, o Serviço de Observação Preparatória, de
atribuições menos extensas (cf. art. 226).
O Serviço de Recuperação tem por mister o estudo da personalidade dos recolhidos, distribuí-los em classes e grupos, determinando-lhes o tratamento conveniente. A apreciação anamnéstica da personalidade deve atender ao critério multilateral, o
estudo do indivíduo pelos aspectos clínico, somático, neuropsiquiátrico e psicológico, a abranger pesquisas quanto à vida pregressa, à ambiência familiar, ao nível intelectual e, ainda, às circunstâncias do fato praticado. Daí o juízo sobre a personalidade,
a diagnose, a prognose e a indicação do tratamento.
No que tange à distribuição dos recolhidos em classes e grupos, não pode deixar de diferir conforme se trate de apenados
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ou internados. Por isso a matéria passou para os títulos da Parte
Especial, concernentes a essas duas ordens de recolhidos.
O Serviço de Recuperação compõe-se do Diretor do estabelecimento, de um jurista, um psiquiatra, um biotipologista, se
houver, e dois assistentes sociais.
20. Outras atribuições de monta são conferidas ao Serviço
de Recuperação.
Cabe-lhe escolher apenados ou internados, afeitos à vida em
comum, para trabalharem juntamente com o recolhido que relute
em acomodar-se. Continuando o desajuste, malgrado a influência
do exemplo, o Serviço prescreverá para o recalcitrante um regime
conveniente que será imposto enquanto persistir a renitência.
Compete-lhe indicar os casos especiais em que apenados ou
internados não poderão receber visita íntima do outro componente
de seu casal. Com esse dispositivo, o Projeto procurou dar solução correta e corajosa à vexata quaestio do problema sexual das
populações penitenciárias. Pelo argumento ex contrario sensu,
processo hermenêutico de auto-integração da norma, dessume-se
que todos os apenados e internados de ambos os sexos, podem
receber visita com intimidade, desde que o seja do outro componente
do casal. Este vocábulo foi empregado propositadamente, com o
sinônimo de par, união de fato, e não apenas a resultante do
matrimônio. Os que não estão em tais condições ficam excluídos
da franquia. Razão curial : para não ensejar abusos. Quanto
a esses outros, permanece o tremendo problema. À prudência
aconselha a restrição, embora seja difícil a regeneração moral
de homens que mais se aviltem moralmente no hábito solitário ou
vivam revoltados da forçada continência.
Dispositivo inovador e valioso é o que condiciona ao parecer
do Serviço de Recuperação a transferência de apenado ou internado para outro estabelecimento. Justifica-se a limitação do arbítrio judicial, pois aquele organismo é o que, pelo conhecimento
integral do recolhido, pode opinar com acerto sobre a conveniência
da remoção.
Por outro dispositivo similar o Serviço de Recuperação, pertencente à Casa de Custódia e Tratamento ou à Colônia Agrícola,
deverá proceder, desde logo, ao exame do transgressor das obrigações resultantes da liberdade vigiada que o juiz, ex vi do art. 96,
do Código Penal, haja revogado, decretando a internação daquele,
como medida de segurança, em um dos referidos estabelecimentos.
Note-se que, soante ao art. 94, do mesmo diploma, a medida
assegurativa da liberdade vigiada se aplica não só a agentes perigosos, como aos liberados condicionais, desprovidos de periculosidade. Daí, por esse fato e devido à índole da liberdade vigiada,
o imediato exame do transgressor, que, sendo internado, fica

submetido a regime especial. Ainda o Projeto dispõe que o Serviço
de Recuperação enviará ao juiz o laudo de suas conclusões, para
que seja mantida ou revogada a ordem de internação ou transferido o internado para outro estabelecimento.
21 . Do Trabalho Penitenciário — Para muitos a redenção
pelo trabalho consubstancia todo o penitenciarismo. Com efeito,
é o trabalho instrumento por excelência, conquanto não seja o único
•e exclusivo, da obra ré formadora. A ociosidade forçosa enerva e
abastarda, ao passo que o trabalho gera hábitos salutares, ergue
o moral e dá ao homem a convicção alentadora de valer alguma
cousa.

O Projeto regula com esmero o trabalho penitenciário, emprestando-lhe finalidade educativa, com a função prática, também, de
proporcionar habilitações para o exercício de profissão condigna.
Torna-o compulsório, pois o trabalho, tanto é direito garantido
pela Constituição, como constitui um dever derivado da coexistência na sociedade. Desse dever, nos estabelecimentos penitenciários, ficam eximidos os enfermos e os maiores de setenta anos,
a menos que possam dedicar-se a atividades consentâneas. A obrigação é mitigada no caso de condenados por delito político ou
social (art. 157) e os presidiários (art. 230), aos quais será concedida ocupação condizente.
Incumbe ao Diretor do estabelecimento determinar o trabalho
dos apenados e internados, em consonância com as indicações do
Serviço de" Recuperação. São critérios por atender a conveniência
do regime penitenciário, a escolha e a aptidão do recolhido, bem
como a idade, nos limites de 18 a 21 anos. O que revele cultura
e especial habilitação terá trabalho compatível.
Segundo o Projeto o trabalho será organizado por moldes
técnicos e com adoção, quanto possível, dos métodos da indústria
livre. Devem equipar-se as oficinas para o trabalho mecânico
de preferência, sem exclusão contudo de indústrias manuais que
habilitem para profissão remunerada. O mesmo rigor técnico
deverá presidir à organização do labor nos estabelecimentos agrícolas ou mistos.
Prescreve-se, para garantia do homem, que o trabalho dos
recolhidos obedeça aos requisitos de segurança e higiene, previstos na legislação trabalhista. Às linhas gerais desta se acomoda
o Projeto. Assim, ao consagrar o trabalho de oito horas, com
exceções necessárias, os dias para descanso e o salário adicional
ou dia de folga, no caso de excesso de horas em domingos e
feriados.
Veda-se, por outro lado, a locação do trabalho dos recolhidos a empresas privadas. A enfreprise, ou contract system, a
direta sujeição do recolhido a contratantes particulares é sistema
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que a experiência condenou. Acolhe-se de modo implícito um sistema semelhante ao da régie, ou public account system. A administração fornecerá a matéria-prima, sendo vendido o produto do
trabalho a particulares ou à pública administração, compelida que
é a dar-lhe preferência.
O Projeto relaciona as graduações em que se deve classificar os recolhidos, pelo critério de aptidão, do esforço e do rendimento no trabalho. E introduz, em termos hábeis e exeqüíveis,
o seguro contra os acidentes de trabalho.
22. Da Assistência Social - Nos estabelecimentos para
apenados e internados, institui-se um Serviço de Assistência Social, com um chefe, dois assistentes sociais, dois membros auxiliares e representantes de comunhões religiosas. Tem esse organismo a finalidade de promover meios de amparo à família dos
recolhidos e orientar a vida comunitária destes por condições
condignas e à semelhança, quanto possível, da existência livre.
São múltiplas e afanosas as tarefas que lhe incumbem. Exemplificativamente, entrar em entendimento com patronatos ou entidades congêneres para auxílio aos recolhidos e suas famílias ; organizar sessões recreativas para estes, como cinema, rádio e televisão;
promover conferências educativas, inclusive de caráter religioso,
festividades cívicas, jogos esportivos; pôr os recolhidos a par dos
acontecimentos mais importantes do mundo externo; distribuir à
família necessitada dos demais recolhidos o pecúlio do que tiver
falecido sem herdeiros ou legatários. Et coetera,
23. Da Instrução e Educação - - À primeira vista essa
matéria parece versada com temerária audácia no Projeto. Não há
tal. Apenas se desdobrou em seqüência lógica o exato raciocínio
de que todo homem tem o direito de progredir pelo esforço próprio,
não se devendo cortar-lhe os anseios de aperfeiçoamento. Se a
sociedade segrega de seu meios os malfeitores e os agentes perigosos, corre-lhe o dever de ajudá-los no cultivo da inteligência e
das faculdades morais.
Ora, no esquema do Projeto, a instrução primária, aliás moldada pelo sistema oficial vigente, é obrigatória para os recolhidos
que não a tenham. Ministra-se o ensino na escola do estabelecimendo, concedendo-se dispensa de freqüentá-la em casos excepcionais, indicados pelo Serviço de Recuperação. Quanto ao ensino
aplicável aos deficitários e doentes mentais, é organizado pelo
Diretor do estabelecimento, ouvido o citado Serviço.
Os recolhidos que já concluíram o currículo primário, formam
classe especial, para estudo mais adiantado, de português, aritmética, história geral, contabilidade e noções de direito. Além disso,
em todas as séries e cursos deve ensinar-se instrução moral e cívica.

A instrução religiosa ficará a cargo do sacerdote ou representante
de crença, encarregado da assistência espiritual.
Afinando-se pelos consectários da justiça distributiva, admite
o Projeto que os recolhidos de maiores aptidões intelectuais façam
curso das disciplinas da escola de comércio ou dos ciclos secundários, com exames perante bancas requisitadas aos estabelecimentos de ensino oficial. Por estes serão expedidos os documentos ou certificados de aprovação. Quando o apenado de comportamento e mérito excepcional estiver com os preparatórios concluídos, poderá, a juízo do Serviço de Recuperação, prestar provas
em escola superior, embora sem freqüência. O favor legal não
deve ampliar-se aos internados, porque, sendo perigoso, trazem
consigo a probabilidade de praticarem novos fatos definidos como
delito. Sua virtualidade ofensiva implica, por evidente, a contraindicação.
O Projeto proteciona os recolhidos de notável pendor artístico, prescrevendo-lhes sejam liberalizados os meios para desenvolvê-lo .
Prevê prêmios de livros, medalhas e utilidades, para distribuição, na festa de encerramento do período escolar, aos recolhidos de bom ou excelente comportamento que se hajam distinguido nos estudos.
E, como não poderia deixar de ser, impõe a organização de
biblioteca, nos estabelecimentos penitenciários.
Relativamente aos serviços industriais, agrícolas e congêneres,
o Projeto lhes imprime o caráter de curso técnico, permitindo-se,
contudo, a criação de escolas dessa índole. Os chefes atribuirão notas de aproveitamento ao recolhido, para efeito de promoção nas graduações de trabalho e reconhecimento da habilitação
adquirida.
Norma interessante e valiosa é a que obriga a Superintendência
Geral Penitenciária, ou seus órgãos locais, a entrar em acordo
com instituições de ensino profissional, oficiais ou não, para estas
conferirem os certificados de aproveitamento ou habilitação, nos
quais não se aluda à origem do curso.
24. Da Alimentação e Higiene. - - É imperioso prover os
recolhidos do bem-estar possível, nutrimento saudável e ambiente
de salubridade « limpeza. Quem vive de estômago vazio ou insatisfeito e c chafurdado no desasseio, não pode ter a predisposição
de ânimo, a receptividade, para aceitar como plausíveis as obrigações que advêm do tratamento e da disciplina penitenciária. A
melhora ou a reforma do homem decaído está na dependência, parcialmente ao menos, daqueles fatores materiais.
Assim atinando, o Projeto interpõe, nos estabelecimentos penitenciários, uma Comissão de Alimentação e Higiene, composta
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de três funcionários, entre os quais um médico e, se possível, um
dietista. Nos estabelecimentos para apenados, integra-se com três
representantes destes, eleitos anualmente pelos demais companheiros; nos estabelecimentos para internados, poderão estes escolher
três representantes como auxiliares da Comissão; nos Presídios,
é completada com três representantes dos presidiários, por eles
eleito com igual número de suplentes; nos estabelecimentos em
que, por necessidade, se executam penas e medidas de segurança,
funcionam, junto à Comissão, como auxiliares, dois representantes,
dos apenados e igual número de representantes dos internados,
escolhidos por eleição dos próprios companheiros.
Justifica-se a variedade de formação. Nos estabelecimentos
para internados, os representantes destes não devem compor a
Comissão, pois do contrário teriam ensejo de praticar novos fatos
previstos como delito. A periculosidade é incompatível com a condição ativa de membros do organismo. Nos Presídios, também são
eleitos três suplentes, por ser imprevisivelmente transitória a permanência dos presidiários no estabelecimento, de modo que, à
súbita saída de qualquer dos representantes eleitos, se opere a
imediata substituição. Nos estabelecimentos mistos, recomendável
se torna que os representantes eleitos pelos apenados e internados
tenham a mesma posição de auxiliares. Evitam-se deste modo as
desigualdade de funções.
A evidência, é útil e conveniente a participação dos recolhidos
como membros ou auxiliares, conforme o caso. Forma de remover
causas de queixas e protestos coletivos.
São relevantes as atribuições da Comissão. Por exemplo, fiscalizar o asseio e a higiene; acompanhar o recebimento dos gêneros
alimentícios, verificando-lhes a qualidade; orientar o serviço de
cozinha, copa e refeitório, com exame do preparo e distribuiçãode alimentos; organizar as tabelas de alimentação e submetê-las ao
Diretor; sugerir, quanto à conserva, os melhoramentos e reparos,
inclusive de móveis e utensílios.
Como regra absoluta, a alimentação do recolhido deverá ser
agradável e sadia.
DA DISCIPLINA PENITENCIÁRIA

25. O Projeto, na importante matéria da disciplina, apresenta
inovações que não se deparam nos sistemas positivos dos vários
países. Assim não deixa ao arbítrio dos regimentos ou decretos
regulamentares a definição das infrações de disciplina, com a
medida correspondente. Insculpe nesse terreno, o princípio de legalidade, postando em perspícuo plano jurídico o direito penitenciário.
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Denominando falta à infração disciplinar e sanção à medida
correspectiva, distingue uma das outras, porque diversificadas
pelo prisma ontológico, as sanções aplicáveis aos apenados, internados e presidiários. Em relação aos apenados, as sanções têm
caráter repressivo, já que se trata de condenados ao cumprimento
de pena. São assegurativas as que se impõem aos internados, porque as medidas de segurança não se confundem com a, pena, tendo
a natureza de meios de defesa social, impostos para esse fim e, a
um tempo, em benefício do agente, não contra ele. Donde as sanções
que se lhes infligem não podem senão ser de índole assegurativa.
Quanto aos presidiários, por não se tratar de sentenciados, porém
de submetidos à prisão provisória, que perdura com o processocrime, ou administrativa, nas hipóteses de descumprimento de determinados deveres legais (Código de Processo Penal. art. 319),
também a sanção conseqüente à falta disciplinar deve ser tão-somente de cunho assegurativo.
26. Do Sistema Disciplinar. No Projeto, como regra inviolável, exige-se princípio análogo ao do nullum crimen, nulla
poena sine /ege: não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa previsão legal. A juridicidade do direito penitenciário postula a reserva legal, mormente no terreno das faltas e sanções
disciplinares, para a garantia dos recolhidos.
Ainda, para proteger-se o homem que existe nos recolhidos e
obrigar a tratá-los com humanidade, o Projeto proscreve os meios
atentatórios da dignidade, a coação moral, os castigos corporais,
as restrições de alimentos, os instrumentos de sujeição, como a
golilha ou a algema, e as vestes listadas. Estas desmoralizam a
quem se vê compelido a usá-las, mas, acima de tudo, os foros de
cultura da nação que as conserva. Coibe-se o constrangimento físico e o emprego de armas, a não ser em casos extremos e taxativos.
O Projeto acrescenta às formas do crime de abuso de poder
a inflição de sanções não previstas formalmente e a violência arbitrária ou provocação de funcionário contra recolhido, punindo-se
também como co-autor o funcionário que prestar obediência a
ordem eivada de manifesta ilegalidade.
27. D.a Organização da Disciplina - - Notável avanço peculiariza o Projeto, ao cometer, não ao Diretor do estabelecimento,
mas a um Conselho Disciplinar, a função que deve ser impessoal
de decidir sobre faltas e sanções.
A constituição desse organismo varia, como é natural. Nos
estabelecimentos para apenados, o Conselho Disciplinar se compõe
do Diretor, como presidente, três funcionários, entre os quais um
médico, preferencialmente psiquiatra, e três representantes dos recolhidos, dentre os companheiros de bom ou excelente comporta-
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mento ( c f . ar.t. 271 e § 1.°) . Nos estabelecimentos para internados,
do Diretor e dois funcionários entre os quais um médico psiquiatra
(cf. art. ,297). No Presidio, do Diretor, três funcionários e um
médico, prefcientemente psiquiatra (cf. art. 2 4 1 ) .
É de enorme alcance que os apenados participem do colégio
disciplinar. Desconvém alargar a representação dos recolhidos ao
caso dos internados e presidiários, aqueles porque perigosos, com
a probabilidade de cometerem novas ofensas, e estes porque instável
a sua permanência no Presídio.
O Conselho pronuncia-se por maioria, tendo o Diretor, no
caso de empate, o voto de qualidade. Não se nega defesa ao
imputado. No caso de urgência, pode o Diretor ordenar-lhe a separação preventiva. Suspende-se o cumprimento de sanção quando
sobrevier perigo à saúde física ou mental do faltoso.
28. Das Sanções DiscipHnares -- No Projeto classificam-se
as faltas em três graus, com o caráter de infrações leves, graves
ou gravíssimas da disciplina, tornando-se aplicáveis as sanções,
insulada ou cumulativamente, de acordo com o grau, a reiteração
e a personalidade do faltoso, além de outros elementos de apreciação.
Tal sistema diz respeito aos apenados e internados. Ademais,
quanto a estes, a elencação das faltas de primeiro grau poderá ser
restringida por iniciativa do Conselho Disciplinar e mediante aprovação da Superintendência Geral Penitenciária (cf. art. 300 e parágrafo único) . E' razoável que assim seja, pois o regime de disciplina em estabelecimentos assegurativos deve ser menos rigoroso,
exceto no tocante a faltas graves ou gravíssimas.
São 28 as espécies das faltas de primeiro grau, como a atitude
de acinte ou inconsideração propositada perante guardas, vigilantes ou visitas; a conversação em voz baixa, para frustrar a vigilância; o emprego de linguagem imprópria ou desrespeitosa; a dissimulação ou provação de doenças, para eximir-se a obrigações; a
prática de compra ou venda não autorizada; o porte ou manutenção
na célula de objetos não permitidos, etc.
Em número de 19 as de segundo grau, como desobediência a
ordem legítima, desacato, resistência, inclusive por atitude passiva,
à execução de ordem ou ato administrativo; ocultamento, ainda que
tentado, de cousa relacionada com a falta de outrem; vilipendio,
ameaça ou violência a outrem; aquisição, uso ou fornecimento de
entorpecentes; incitação a motim ou a procedimentos ilícitos; prática
de jogos proibidos; fuga, pelo menos tentada, etc.
As de terceiro grau são os fatos constitutivos de crime ou
contravenção, independentemente do processo cabível no juízo
criminal.
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Correspondem às faltas de primeiro grau as sanções consistentes em repreensão, suspensões várias, de recreio, leitura, exercícios, aquisições facultadas, recebimento de visitas, até 30 dias, e
confinamento na própria célula, até 10 dias. Para as faltas de
segundo grau, perda de pontos, necessários à obtenção de favores,
rebaixamento de classe, mudança de trabalho, confinamento até
30 dias e qualquer das sanções previstas para as faltas de primeiro
grau, com o dobro de duração. As aplicáveis em razão das faltas
de terceiro grau são o confinamento em célula disciplinar e mais
três, pelo menos, das anteriores, com a duração das temporais até
o triplo do máximo previsto.
A célula disciplinar não deve diferir das demais, senão por
ser guarnecida com o mínimo indispensável para o sono e satisfação
dos reclamos de higiene. Com isso, o Projeto condena as masmorras
e as solitárias em que a dignidade de homem se degrada. Dando
arras ao humanitarismo que deve bafejar as instituições penitenciárias modernas, prescreve-se que o faltoso, confinado em célula
disciplinar, receba visita diária do médico e, após dez dias, tenha
recreio de uma hora, sem contato com outros recolhidos.
No prontuário são registradas as sanções. O registro fica
invalidado se não cometida, dentro de dois anos, outra violação da
disciplina. Com esse dispositivo, abre-se oportunidade de alcançar
melhor situação àqueles que infringirem a orarem disciplinar, cousa
freqüente nos primeiros tempos de clausura.
29. Da Qualificação pelo Comportamento - - Nos estabelecimentos para apenados ou internados, impende ao Conselho Disciplinar a qualificação dos recolhidos em categorias de comportamento, -- indiscernido, bom, excelente, regular, mau e péssimo.
Atende-se ao critério do tempo e da comissão de faltas. O Projeto
prefine as condições em que os recolhidos são melhorados de categoria. Estabelecendo a distribuição de distintivos para estes, em
correspondência com a categoria de comportamento, incumbe da
tarefa o Conselho Disciplinar. Não recebem distintivo os qualificados como maus ou péssimos e não podem ser escolhidos para
trabalho externos. Nas reuniões solenes, formaturas, sessões de
divertimento e no refeitório comum, os recolhidos têm de guardar
a ordem de sua qualificação.
DOS DIREITOS E RECOMPENSAS

30. Os penitenciaristas e cultores da ciência penal, filiados
à tese de autonomia normativa do direito penitenciário, invocam,
para comprová-la, o argumento da existência efetiva dos direitos
subjetivos que assistem aos recolhidos.
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O singular é que as leis vigorantes nos vários países não individuam esses direitos, os quais, via de regra, jazem inexpressos
em formulações legisladas.
Qual desbravador de um mundo novo, o Projeto lançou-se à
faina de descerrar esse domínio, ainda inexplorado.
31. Dos Direitos Comuns e Condicionados -- Como cânon
reitor do status do recolhido, proclama-se a subsistência dos seus
direitos, os quais não contrastem com as restrições decorrentes da
execução da medida imposta e que por esta não forem atingidos.
É evidente que esses direitos não revestem caráter privatístico. São direitos subjetivos, públicos, individuais, de personalidade
c civis, ou cívicos. Têm os recolhidos como titulares, na qualidade
de cidadãos, embora privados e suspensos do gozo de outros direitos, pessoais e cívico-políticos. No tocante aos estrangeiros, estão
parificados aos nacionais, com as restrições prescritas na Constituição e na lei ordinária. Uns e outros, a despeito de recolhidos,
conservam direitos intangíveis. Assim os pessoais, de igualdade
perante a lei, de recusa às imposições ilegais, de livre pensamento
e crença; e assim, ainda, os civis, de pretender prestações positivas
da parte do poder público.
O Projeto enumera os direitos comuns dos apenados ou internados, sem prejuízo dos que são implícitos. Por exemplo, de
tratamento condigno; de proporcionalidade na distribuição das
horas do dia, para trabalho, descanso e recreações; de escolha de
trabalho, quando facultada; de salário e ressarcimento por acidente;
de proteção jurídica, para efetivação das garantias legais e contra
o abuso de poder.
Em seguida, os direitos comuns de exercício condicionado ao
comportamento, como o de correspondência epistolar. de recebimento de visitas, de saída do estabelecimento para cerimônia da
família e visitas, nos casos determinados e mediante precauções de
vigilância, etc.
Por seu turno, os submetidos à prisão provisória ou administrativa e os condenados por crime político ou social têm os direitos
acima, compatíveis com a sua condição jurídica.
32. Da Concessão de Recompensas — Em razão do mérito,
se concedem recompensas ao recolhido. O Projeto as enuncia, tais
os prêmios instituídos, diplomas de cursos, menções honrosas em
solenidade e no prontuário; a designação para auxiliar de confiança; a colaboração em periódico publicado no estabelecimento,
etc.
Duas formas de recompensas releva salientar, porque representativas de incentivo poderoso: a) os apenados de excelente
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comportamento, classificados como sociáveis pelo Serviço de Recuperação (cf. arts. 253, § l 9 , e 254), passam a cumprir, em Prisão
Aberta, a quinta parte restante do tempo necessário ao livramento
condicional, sucedendo o mesmo quanto aos outros classificados
como sociáveis, cuja pena seja inferior ao mínimo exigido para a
liberdade condicional; b) o apenado de exemplar comportamento
e de mérito excepcional é bonificado com dez dias ao mês, para
Aberta, a quinta parte restante do tempo necessário ao livramento
condicional.
33. Da Constituição do Pecúlio -- O Projeto mantém as
linhas essenciais do instituto em apreço. Entretanto nomeia como
pecúlio o saldo do salário percebido pelos apenados e internados,
depois de feitas deduções, mandando depositá-lo, com as cláusula:;
de impenhorabilidade e indisponibilidade, na Caixa Econômica,
para ser levantado pelo recolhido ao término da pena ou da medida
de segurança.
Previdentemente se firma que o saldo da conta aberta a prol
do recolhido será entregue aos herdeiros deste, no caso de falecimento, e, na falta de sucessores, ficará ao dispor do Serviço de
Assistência Social, para auxílio à família dos demais apenados ou
internados.
DOS RECOLHIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS

34. Essa a epígrafe do Título V, o derradeiro da Parte
Geral.
No Projeto, os recolhidos em questão se compreendem nos
seguintes grupos:
a) Os condenados por delito político ou social, que devem
cumprir a pena em estabelecimento próprio ou cômodo diverso de
célula, podendo os de bom comportamento ser transferidos para
Colônia Agrícola, onde, se possível, lhes será permitido convívio
com a família. Não estão èlzs adstritos ao trabalho, como os apenados e internados, sendo de conceder-lhes ocupação condizente.
b) Os militares, condenados sem perda de patente ou posto,
por fato previsto como delito comum, os quais devem cumprir em
estabelecimento militar a medida aplicada. É prejudicial ao interesse das Forças Armadas e à própria ordem interna dos estabelecimentos penitenciários constrangê-los a viverem de permeio
com os outros apenados ou internados.
c) A mulher, apenada ou internada, que, em circunstâncias
particulares, tem de ser tratada diferentemente do modo estabelecido
para os demais.
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d) Os apenados ou internados, com a idade entre 18 e 21
anos, que devem cumprir, em separado dos demais adultos, a
medida imposta.
e) Os recolhidos a Presídio, sob prisão provisória ou administrativa, que ficarão sujeitos a regime próprio de disciplina e tratamento. A matéria é objeto do Título V, da Parte Especial (artigos 225 e 240).
Os dispostivos atinentes à mulher, quer a apenada, quer a
internada, quer a submetida à prisão provisória ou administrativa,
merecem considerados.
Quando qualificada pelo Serviço de Recuperação como elemento corruptor, deverá ser, quanto possível, separada das restantes recolhidas. Meio de impedir o contágio das perversões
morais.
Estando em gestação ou aleitamento, terá trabalho conveniente, além de ser isentada do cumprimento de sanção disciplinar,
de que redunde risco à sua saúde ou à do filho. Porém a sanção
constará do prontuário, com a nota de não executada.
Para o parto, a gestante deve ser colocada em maternidade ou
hospital apropriado, guardando-se precauções de vigilância.
A recolhida que for mãe tem o direito, salvo no caso de incapacidade física ou mental, de continuar com o filho menor de
quatro anos. Depois dessa idade e na hipótese de incapacidade
materna, o menor será levado para instituição adequada ou entregue
a responsáveis idôneos, por iniciativa do Serviço de Assistência
Social, mediante aprovação do Juiz de Menores.
As gestantes devem ser transportadas a juízo ou para outro
estabelecimento, em viaturas confortáveis, sob a guarda de vigilantes femininos.

PARTE ESPECIAL
35. Nesta segunda divisão do Projeto, descrevem-se os
órgãos do regime penitenciário, com a sua constituição e condições
de atividade, a Superintendência Geral Penitenciária, a Conselho
Penitenciário, os Estabelecimentos Penitenciários e os Patronatos,
cuidando-se consecutivamente das matérias particularizadas: a
prisão provisória z administrativa, com o concernente ao regime e
à disciplina; a execução das penas privativas de liberdade e a das
medidas de segurança detentivas, com as questões peculiares sobre
o exame e tratamento, o trabalho e disciplina dos apenados e dos
internados, aqueles e estes nos capítulos respectivos.
DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL PENITENCIÁRIA

36. Esse órgão é a cúpula do sistema. Exercita funções as
mais elevadas nos planos das competências outorgadas no Projeto.
Cumpre-lhe zelar a execução do Código Penitenciário. Expedir
determinações normativas, nas hipóteses indicadas por este. Atuar
de modo direto no Distrito Federal, onde tem sede, e, nos Estados
e Territórios, por intermédio de Superintendências ou delegados
locais, em harmonia com o estabelecido pelos respectivos governos.
Dar aplicação ao fundo especial, fornecido pelo selo penitenciário.
Proceder ao levantamento de estatísticas e do cadastro penitenciário nacional. Enfim, promover a fiel observância e o aperfeiçoamento do regime penitenciário em todo o território da nação.
37. A Superintendência deve ser aparelhada com unidades
técnicas, que o Projeto especifica. Suas atribuições, já vistas algumas, estão condensadas em 15 itens. De mencionar outras mais,
porque relevantes: informar-se por inspeções ou outros meios
quanto à execução do regime penitenciário e expedir instruções
ou circulares para o seu melhoramento; determinar a atuação de
seus órgãos locais; traçar diretivas para a padronização dos estabelecimentos penitenciários segundo a espécie destes, inclusive com
uniformidade de regimentos; prestar assistência técnica aos demais
órgãos do regime penitenciário; orientar o ensino c a educação
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profissional do funcionalismo dos estabelecimentos penitenciários
e assistenciais.
Deve ela concluir acordos com os governos dos Estados sobre
o cumprimento de obrigações impostas pelo Código Penitenciário
e sobre a constituição dos órgãos locais.
38. O Superintendente Geral tem a seu cargo as atividades
peculiares à Superintendência, além de lhe competirem providências
relevantíssimas em casos emergentes de extrema gravidade, para
os quais não se oferece remédio eficaz na legislação.
Passemos-lhes revista:
a.) «Fazer transferir, em casos de urgência comprovada, o
apenado ou internado de um estabelecimento para outro, com imediata comunicação ao juiz competente, para efeito de homologação.»
Normalmente a mudança é ordenada pela autoridade judiciária. Só por via de exceção, na hipótese de urgência absoluta, procede o Superintendente, ratificando-se a posteriori o seu ato.
b) «Autorizar, com informação motivada ao juiz competente,
a precedência para o cumprimento da medida de segurança, no
caso do art. 22, parágrafo único, do Código Penal, desde que a
imediata execução da pena possa tornar-se prejudicial ao estado
do agente.»
A C.I.I.P. encomendara a Marc Ancel um estudo sobre as
medidas de segurança que poderiam ser adotadas em lugar da pena,
como única medida jurídica aplicável. O jurista opinou no sentido
de ser aconselhável suprimir certas penalidades, com substituição
automática por medidas de segurança (cf. Douziéme Congrès Penal
et Pénitentiaire International La Haye, H-19 A°üt 1950, Actes,
Berne, 1951, vol. I, pág. 550). Posto isso, aprovou aquela entidade
da ONU a seguinte resolução a propósito: «que em todos os
casos, o dualismo da pena e da medida de segurança, o qual se
atenua cada vez mais na prática dos sistemas penitenciários modernos, deveria ser evitado quanto possível; que conviria renunciar
à aplicação cumulativa da pena e da medida de segurança no
tocante a um mesmo delinqüente, e seria desejável deixar ao juiz
ou ao organismo encarregado de determinar o tratamento a maior
liberdade na escolha da medida ou da sanção que pareça apropriada,
uma vez igualmente possível e conveniente».
Esse voto assinala uma tendência crescente na hodierna concepção do direito penal dualísta. Com efeito, na hipótese de psicopatas constitucionais e certos oligofrênicos, agentes de culpabilidade minorada, que sofrem pena em conjunto com medida de
segurança (Código Penal, arts. 22, parágrafo único, 79 e 92, I-III),

a precedência na execução da pena, como ordena o nosso estatuto
penal (art. 82, I ) , pode carrear-lhes danos quiçá irreparáveis. O
que se recomenda para esses recolhidos é, por vezes, inadiável
tratamento médico específico, não estando aprestado para isso o
estabelecimento em que se cumpre a pena privativa de liberdade.
Sem mutuar-se a pena pela medida assegurativa, tal como preconizou a CIIP seria de adotar, com indiscutível utilidade prática,
a solução do problema, contida no art. 220, do código italiano vigente: o juiz, atendendo às condições particulares de enfermidade
psíquica do condenado, pode ordenar a internação antes de iniciada ou finda a execução da pena.
Complanando nesse ponto a lacuna do nosso direito penal positivo, o Projeto bem andou em autorizar a prioridade para a
execução da medida de segurança, desde que o cumprimento da
pena em primeiro lugar ponha em risco a saúde do fronteiriço
condenado.
c) «Promover pelos meios cabíveis, inclusive habeas corpus.
a restituição de liberdade ao internado que, embora não mais perigoso, continue submetido a medida de segurança detentiva.»
Esse é outro ponto em que o Código Penal pátrio pelo ângulo
de interpretação literal, se mostra demasiado rigoroso. Não se atina
por que o internado que deixe de ser perigoso, deva permanecer no
Manicômio Judiciário ou estabelecimento congênere, enquanto não
expire o prazo mínimo de lei (Código Penal, arts. 91, 92 93). Se
as medidas de segurança, ao reverso da penalidade, não têm conteúdo repressivo, sendo impostas a favor do agente, e não contra
ele, será transmudá-las em castigo odioso, procrastinar-lhes o
cumprimento, depois e apesar de cessada a periculosidade. Aliás é
•do próprio espírito do nosso direito penal que esta não constitui
mero pressuposto para inflição da medida assegurativa, mas funciona como causa determinante e condição síne qua non de sua
•execução. Não há como, por que e para que prosseguir no tratamento de uma periculosidade que já inexiste e, conseqüentemente,
manter a medida de segurança quando internado deixou de ser
perigoso.
Nessa hipótese, o Código da Itália, para obviar a iniqüidade
de prolongar-se a medida de segurança detentiva a despeito de
cessada a periculosidade, defere ao Ministro da Justiça a prerrro•gativa de revogação por decreto (art. 207) .
Em nossa ordenação positiva não se contempla norma eqüipolente.
Daí a estatuição do Projeto. Para suprir a lacuna.
d) «Tomar as providências indicadas no número anterior
{aqui, letra c ) , quando cumprida a pena ou extinta a punibilidade
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de um fato, continuar o seu agente, em razão deste, recolhido em
estabelecimento penitenciário, salvo se imposta medida de segurança detentiva.»
Têm sucedido casos de apenados que permanecem à espera
da libertação por espaço mais ou menos longo de tempo, depois
que expiada a pena ou extinta a punibilidade. Seja pela desidia
de serventuários ou de autoridades, a anomalia por vezes se repete.
Insta portanto obstá-la e sua mera possibilidade justifica o dispositivo que arma a Superintendência Geral Penitenciária de meios
expeditos, para a soltura desses que já estão quites com a sociedade.
Como sã expôs, a Superintendência é representada nos Estados
e Territórios por órgãos locais. A estes, na sua esfera de ação,
incumbem as iniciativas apontadas acima.

c) As cotas mensais, para resgate das obrigações pecuniárias
do liberado, e que se descontam do seu salário ou vencimento, não
podem exceder a quarta parte desta.
d) Não aceitas pelo apenado as condições impostas com o
livramento condicional, ficará este em suspenso, até nova decisão
judicial, que poderá modificá-las ou declarar sem efeito a concessão
do benefício.
e) A revogação do livramento condicional dependerá de
parecer do Conselho.
/) Imputando-se ao liberado a prática de fato previsto como
delito ou contravenção, deve ser ouvido o Conselho sobre a conveniência da prisão preventiva nos casos em que esta não for
compulsória.
Procurou-se, pois, completar o que há de legislado sobre o
assunto e aduzir o equacionamento de problemas, para os quais
não foi suscitada ainda a solução prática.

DO CONSELHO PENITENCIÁRIO

39. O Projeto não alterou substancialmente as normas relativas à instituição em tela, cuja finalidade é opinar sobre livramento condicional, graça, ou indulto, e comutação de pena, bem
como promover a concessão desses favores legais.
Imprime, todavia, ao Conselho Penitenciário fisionomia mais
precisa, fazendo-o composto dos seguintes membros: um Presidenta, quatro juristas, o Diretor do Manicômio Judiciário e um
representante do Ministério Público local, escolhido este pela
respectiva chefia e nomeados os cinco primeiros pelo Presidente
da República, no Distrito Federal, e Governadores, nos Estados
e Territórios.
Devem ser nomeados quatro suplentes, para substituir, mediante convocação do Presidente do Conselho, os membros juristas,
no impedimento destes.
Embora gratuitas as funções de membros do Conselho, poderá
atribuir-se-lhes gratificação de presença.
Participam das sessões desse órgão, sem direito a voto, o Secretário Geral e, quando convocados, os diretores de estabelecimentos penitenciários.
40. Em alguns dispositivos encerram-se providências cautelares;
a) No curso do processo de graça, ou indulto, e comutação
de pena. tornam-se prejudicados novos pedidos com o mesmo
escopo.
b)
Negados esses favores, só depois de seis meses se conhece de novo pedido, não sendo admissível mais de um requerimento de reconsideração do despacho denegatório.

DOS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS

41. O Projeto discrimina os tipos de estabelecimentos considerados essenciais ao regime penitenciário :
1.°) Presídio, para guarda dos submetidos à prisão provisória ou administrativa.
2.9) Penitenciária, para execução ordinária das penas privativas de liberdade, ou sejam, a reclusão, a detenção e a prisão
simples.
3.°) Colônia Agrícola, para a educação rural dos apenados
e internados.
4.°) Prisão Aberta, para apenados de excelente comporta-1
mento, classificados como sociáveis, pelo Serviço de Recuperação.
5.9) Sanatório Penitenciário, para os portadores de doenças
contagiosas.
6.°) Manicômio Judiciário, para os internados portadores de
alienação mental e quaisquer presos em que esta se manifeste.
7.") Casa de Custódia e Tratamento, para os internados sujeitos à medida de segurança respectiva.
Desses estabelecimentos típicos, representa novidade entre nós
a Prisão Aberta, adotada em vários países com todo o êxito. Seria
negar a evidência pretender-se que não ocorrem fugas nesses centros em que o apenado se ensaia e faz prova decisiva para regressar
ao seio da sociedade. Porém as evasões não infirmam os ótimos
resultados alcançados com esse coroamento do sistema progressivo.

— 28 —

Na forma do Projeto, a Prisão Aberta não tem aparelhamentos
de segurança interna ou externa, sendo organizada para regime de
semiliberdade, sob fiscalização de assistentes sociais ou funcionários especializados.
Para uns, esse regime de pré-liberdade, do chamado trabalho
em aberto, não deve constituir prêmio e sim o modo normal em
que desfeche a execução da pena. Posto que teoricamente seja irrepreensível a tese, preferiu o Projeto não se aventurar a esse
extremo, condicionando o direito de transferência para a Prisão
Aberta ao requisito do excelente comportamento e da classificação
como sociável.
As separações não foram descuradas pelo Projeto. Devem ser
distintos e separados os estabelecimentos, conforme se destinem a
homens ou mulheres. Estas, não havendo estabelecimento próprio,
são recolhidas à seção especial de outro, destinado a homens.
Também não se admitem dormitórios coletivos, senão por necessidade ou motivo de ordem científica, em organização hospitalar e
na Prisão Aberta.
O Projeto lança as normas gerais que devem presidir à construção e às reclamações dos estabelecimentos, fixando exigências
relativas à técnica da arquitetura especializada e à capacidade máxima para o abrigo dos recolhidos.
Dispositivo inspirado pelo pensamento superior, das virtualidades da religião como fonte de esperanças e de energias espirituais, é o que se revê nestes termos: «À entrada dos estabelecimentos, nas salas de aula e nos locais apropriados, será elevada a
Cruz de Cristo Redentor.»
Seria ocioso justificá-lo. Tanto mais quanto se respeita a liberdade religiosa.
DOS PATRONATOS

42. Como precisa o Projeto, a finalidade dos Patronatos é
a vigilância e o amparo dos liberados e dos demais submetidos à
liberdade vigiada, assim como a assistência aos egressos dos estabelecimentos penitenciários e à família do agente e da vítima.
Todos os gabos e louvores que se ergam a essas instituições
não são suficientes para exprimir-lhes, com justeza, a utilidade e
o valor. Pode-se afirmar sem receio de erro que o regime penitenciário, ainda quando executado primorosamente pelos estabelecimentos penitenciários e outros órgãos, estará fadado ao malogro
sem a solicitude e a benfazeja cooperação dessas admiráveis entidades.

— 29 —

Tais órgãos complcmentares podem ser oficiais ou particulares, porém os Patronatos desta espécie apenas farão jus aos favores
de lei, se constituídos em conformidade com as normas expedidas
pela Superintendência Geral Penitenciária.
O Projeto lhes atribui funções relevantes e necesárias, para
que possam levar a cabo a sua missão generosa e desinteressada.
Os Patronatos devem exercitar ação contínua junto aos liberados, atendendo, advertindo e ajudando-os na recuperação
profissional e autodisciplina, bem como no cumprimento das condições ditadas pela autoridade judiciária. Em sua multíplice atividade, incumbe-lhes procurar trabalho para os liberados e egressos,
dar-lhes abrigo e manutenção até se colocarem, zelar-lhes a saúde,
além de preparar o ambiente da família para serem acolhidos
sem desajustes e incompreensões, oferecer assistência à família
da vítima e do agente, impedir o emprego de psicopatas sob liberdade vigiada em trabalho incompatível, e assim por diante.
Na hipótese de o liberado transgredir as condições legais a
que estão submetidos, tem competência o Patronato para o deter,
com os meios próprios ou com o auxílio estranho se de mister,
fazer recolhê-lo ao Presídio e comunicar o ocorrido, para as
medidas cabíveis, ao juiz, ao Conselho Penitenciário e à Superintendência Geral Penitenciária. Ainda, se conveniente, propor
ao juiz, por intermédio desta, revogação de livramento condicional, ou modificações de deveres impostos a submetidos à liberdade
vigiada, ou aplicação de medida assegurativa ao liberado que se
revele perigoso.
43. De mencionar três preceituações, fecundas pelo seu efeito, e que facilitam a tarefa ingente dos Patronatos.
a) As entidades públicas e as particulares, favorecidas por
subvenção oficial, caso contem com organização destinada a tratamento, abrigo ou ensino, são compelidas'a reservar lugares gratuitos para beneficiários encaminhados pela Superintendência
Geral Penitenciária, mediante indicação de Patronato. O número
de lugares resulta do entendimento com a Superintendência Geral
Penitenciária, ou seus órgãos locais, excluindo-se da obrigação as
cooperativas e as instituições de classe.
b) Nos núcleos coloniais criados pelo poder público, devem
reservar-se lotes de terrenos para venda em prestações a liberados
e egressos, indicados pela Superintendência referida, ou seus órgãos
locais, mercê da proposta de Patronato.
c) Nos serviços públicos, de execução direta ou delegada,
bem como nas autarquias, se faz obrigatório, dentro das condições
legais de admissão, o aproveitamento de liberados e egressos de
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bom proceder, mediante acordo com a predita Superintendência,
ou seus órgãos locais, e por indicação de Patronato.
Qual se patenteia, o Projeto buscou premunir os Patronatos
de meios práticos, ainda estabelecendo que as repartições públicas
e os funcionários em geral não podem negar-lhes a colaboração e
o auxílio cabível.
DA PRISÃO PROVISÓRIA E ADMINISTRATIVA

44. O Projeto se ocupa em separado dos recolhidos ao Presídio. A saber, os que respondem a processo-crime, submetidos
a prisão provisória (por flagrante, preventivamente ou pela aplicação provisional de medida assegurativa) e os que sofrem a
prisão administrativa.
São eles os presidiários. A prol dos primeiros milita a presunção de inocência, tão encarecida por MITTERMAYER, ao impugnar a teoria do dolo presuntivo, inserta por FEVERBACH no
art. 43, do Código bávaro de 1813 (cf. Apréciation Critique, in
Code Penal du Royaume de Bavière, trad. de Ch. Valei, Paris,
1852, pg. 364, n. l ) . Podendo ser absolvidos afinal, têm direito
a regime diverso do tratamento aplicável aos apenados e internados.
O mesmo acontece, como é indubitável, com os recolhidos
para cumprimento de prisão administrativa, pois no conteúdo desta
não se depara a especificidade da pena ou das medidas de segurança .
Portanto o regime tem de ser mais brande. Maiores, as regalias. Menos categóricas as obrigações, mesmo em questão de
disciplina. E as sanções, por faltas cometidas, não podem revestir-se de caráter que não assegurativo.
45. Do Regime Presidiário - - Este, como se apresenta no
Projeto, é peculiar e especial, atenta a natureza da medida imposta e a necessidade da disciplina.
Instituiu-se um Serviço de Observação Preparatória, composto
de um psiquiatra, um clínico e um assistente social, para proceder ao exame da personalidade dos presidiários. Consiste este
na observação pelo aspecto biopsíquico, devendo particularizar-se
as condições mentais, motivação do fato imputado e a existência
ou não da periculosidade. O laudo resultante será enviado à
autoridade judiciária competente, para instrução do processo.
Trata-se, em última análise, de valiosa perícia, cujas conclusões proporcionam ao magistrado e ao Tribunal popular dados
seguros, porque científicos e não meramente empíricos, para formar
juízo correto sobre a personalidade do agente, quando do julgamento.

Aliás o Congresso Internacional Penal e Penitenciário de
Haia, aprovou a tese da obrigatoriedade desse exame quanto a
todos os processados, tendo-lhe sido produzidas, a propósito do
tema, quatorze monografias, por parte de ilustres penalistas e
penitenciaristas, ali presentes, na qualidade de delegados (cf. Acres
cit, vol. I, pg. 458; vol. III, pgs. 1-163) .
O Projeto perfilhou a idéia, tanto mais quanto o exame será
precioso elemento para os posteriores, desde que, julgado o presidiário, se lhe imponha medida privativa de liberdade.
46. Prevê-se a hipótese de inexistir Presídio, quer para
homens, quer para mulheres. Nesse caso, o sujeito à prisão provisória ou administrativa deve ser recolhido a dependência especial de outro estabelecimento, em apartado dos mais presos; e a
mulher, à Penitenciária para mulheres.
Os dispositivos que regulam a vida do Presídio se harmonizam com o escopo dessa modalidade de estabelecimento : permanência dos presidiários, à noite, em células individuais; direito
de escolher ocupação condizente, facilitando-se meios para trabalho -e estudo; aproveitamento em serviços, mediante salário; uso
de vestes pessoais, contanto que decentes; faculdade de receber
alimento de fora, salvo caso de dieta médica ou hospitalização;
franquias para recebimento de visitas e, diariamente, dos patronos.
O presidiário de mérito excepcional, quando de matrimônio de
filho, moléstia grave ou morte de parente, pode visitar a famílifi,
por autorização do juiz, à vista de parecer do Diretor, guardadas
as precauções de vigilância. Se inadiável o tratamento médico ou
cirúrgico do presidiário, deve este, mediante ordem do juiz, ser
internado em hospital conveniente, observadas as medidas de cautela e vigilância.
47. Da Disciplina Presidiária - - No Presídio se institui um
Conselho Disciplinar, formado do Diretor, como Presidente, três
funcionários e um médico, psiquiatra de preferência, para decidir
das faltas e sanções cabendo-lhe também separar os presidiários
em grupos distintos.
São estes os grupos :
1.°) Presos em flagrante ou preventivamente.
2.°) Submetidos a medida de segurança provisória.
3.°) Submetidos a prisão administrativa.
4-°) Reincidentes e processados por novo crime.
5.°) Menores de vinte e um anos.
Devem os recolhidos ser alojados segundo o critério de separação por grupos, ainda se separando, quanto possível, os que
respondem como co-autores do fato objeto de processo.

— 32 —
As sanções disciplinares, como já se acentuou, têm índole
assegurativa, sendo de comunicar de imediato ao juiz o seu pronunciamento.
O Projeto individua as faltas leves e as graves da disciplina
em que podem os presidiários incorrer. O elenco é mais reduzido que o das faltas atribuíveis aos apenados e internados.
De três ordens as sanções pela prática de faltas leves : advertência ou repreensão; suspensão do recebimento de visitas até 15
dias; suspensão de aquisições facultadas, até esse máximo de dias.
Aplicam-se isolada ou cumulativamente, em razão do proceder do
autor, motivos, circunstâncias e efeitos resultantes da falta.
A sanção para as faltas graves é o confinamento do faltoso,
na própria célula, até 15 dias, sem prejuízo da aplicabilidade, em
conjunto, das correspondentes às faltas leves. Se repetidas as
faltas, a indicarem contumácia, pode impor-se regime de isolamento. Este por igual tem lugar, desde que o presidiário deixe
de indenizar o dano constitutivo de falta cometida, salvo no caso
de insolvência.
O presidiário que perpetre delito pode ser conservado em
confinamento ou célula de segurança, pelo tempo necessário, se
for prigoso.
DA EXECUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

48. Na Parte Geral inserem-se, afora outras matérias, as
disposições que traduzem o denominador comum do tratamento,
inclusive disciplinar, aplicável indistintamente aos apenados e aos
internados.
As diversidades, resultantes da diversa condição jurídica
desses recolhidos, são consideradas na Parte Especial, como objeto
do Título que tem a epígrafe supra, relativo aos apenados, e do
Título seguinte, quanto aos internados.
49. Do Exame e Tratamento dos Apenados -- Como consigna o Projeto, ao Serviço de Recuperação, dos estabelecimentos
para apenados, incumbe realizar duas discriminações entre esses
recolhidos. Uma, no sentido vertical, de classificá-los, pelo critério da sociabilidade e das condições mentais, em sociáveis, facilmente recuperáveis, dificilmente recuperáveis e perigosos. Outra,
no sentido horizontal, de separá-los em grupos e subgrupos, tendo
por critério a espécie da pena, as condições pessoais concernentes
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"i * p *
à idade, forma de viver, procedência urbana ou rural e outras equivalentes, bem como a classificação premencionada.
O procedimento discriminador da classificação e separação
efetua-se através de quatro operações :
1 : I ) Observação provisória, ã entrada do apenado, para exame
psicofisico, atentos os dados da sentença, principalmente ,3 reincidência ou a primariedade.
2") Observação estimativa, durante o tempo necessário, para
apurar elementos indicativos da personalidade e prescrever tratamento individualizado.
3.") Apreciação definitiva, em fase posterior, para fixar
classes, grupos e subgrupos, mediante análise dos resultados colhidos e novos exames.
4") Revisão, pelo reexame, semestralmente ao menos, dos
elementos obtidos, assim como das classificações, separações e tratamentos, ante os resultados da experiência, para reajustes necessários .
Claro é que o trabalho do Serviço de Recuperação, existente
na Prisão Aberta, será simplificado, pois nesta apenas ingressa
o recolhido pertencente à classe dos sociáveis.
Todo o tratamento dos apenados deverá basear-se na classificação e separação.
Por vezes, o recolhido que está cumprindo pena e recebeu
medida de segurança, para ser executada consecutivamente, deixa
de ser perigoso, li outras vezes, apesar de não aplicada medida
de segurança detentiva, vem a manifestar periculosidade. Nesses
casos, o Serviço de Recuperação, apurando a existência ou cessação da periculosidade do apenado, deverá remeter ao juiz, por
intermédio da Superintendência Geral Penitenciária, ou seus órgãos
locais, o laudo justificativo de suas conclusões, para ser imposta
ou revogada medida de segurança.
Enfim, ao Serviço de Recuperação, por lidar constantemente
com os apenados e conhecê-los de modo mais perfeito, é que, nos
termos do Projeto, cabe fixar as regras orientadoras da distribuição do trabalho, da educação em todos os seus aspectos, na
assistência social e médica, além do tratamento de exceção, em
casos individuais.
50. Do Trabalho dos Apenados - - Segundo o Projeto, o
trabalho destes deve ser organizado e dirigido como meio indispensável da pedagogia corretiva.
Aos submetidos à pena de detenção e prisão simples é livre
a escolha do gênero de trabalho, concorde com as suas aptidões
profissionais. O interesse do regime penitenciário é o limite.
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Também os reclusos podem escolher o trabalho. Com uma
reserva, ser possível a preferência.
Tem ele caráter facultativo quanto aos condenados, por contravenção, a pena privativa de liberdade não excedente de 15 dias.
Na Prisão Aberta, com as restrições decorrentes apenas da
organização adotada, os recolhidos podem optar pelo trabalho que
entenderem de seu gosto.
É atribuível a apenados o trabalho fora dos muros do estabelecimento, em tarefas externas organizadas por este e em obras
de utilidade pública, dirigidas por setores administrativos do poder
público. O mesmo se dá no caso de obras de utilidade pública,
executadas por particulares, dentro ou fora do estabelecimento.
O Serviço de Recuperação, ouvido o Conselho Disciplinar, selecionará os que mereçam tais regalias. No caso de trabalho em
obra de utilidade pública, a remuneração do apenado será o salário
que se estipular no contrato respectivo. A administração penitenciária deve tomar providências para não deixar o apenado
exposto à curiosidade pública ou a perigo de agressão.
Essas disposições do Projeto, por seu valor prático, exprimem
sadio penitenciarismo, porquanto se afinam com o sistema progressivo .
51. Da Disciplina dos Apenados - - As sanções que se
infligem a estes, em conseqüência de faltas cometidas, assumem
caráter repressivo. Afeiçoam-se logicamente à função primária
e retributiva que a pena concretiza no momento judicial. Quem
está cumprindo pena e se rebela contra as condições necessárias
desse cumprimento deve incorrer em sanção repressiva. Por outro
lado, é a forma de comportar-se um dos elementos que se computam para a concessão de prêmios e favores. Esta depende de um
juízo de valor ou desvalor, que seria infactível se as sanções
aplicáveis aos apenados fossem meramente assegurativas.
Tais sanções, na sistemática do Projeto, são de caráter repressivo, impondo-se na medida indispensável à preservação da
disciplina.
Está prevista a hipótese de ocorrer falta de segundo ou terceiro grau, praticada por apenado que se encontre em semiliberdade. O Conselho Disciplinar deve segregá-lo em custódia provisória e promover-lhe a transferência, desde que necessária, para
outro estabelecimento, onde, além da pena, como é evidente, se
executará a medida disciplinar. Para ser ordenada a transferência,
o Conselho remeterá cópia autêntica de seu pronunciamento ao
juiz competente e à Superintendência Geral Penitenciária.
No que tange às faltas dos condenados por crime político ou
social e as sanções correspondentes, serão dispostas na forma
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de instruções expedidas pela Superintendência Geral Penitenciária, cabendo ao Diretor do estabelecimento a aplicação das
medidas disciplinares.
Justifica-se o preceituado pelo Projeto nesse sentido. Os
autores de crimes políticos e, por extensão, os de delitos sociais,
não se identificam, via de regra, aos delinqüentes comuns. Ccm
muiti propriedade já foram intitulados de anterógrados à diferença destes, que são retrógrados. Logo, pelo respeito que, em
princípio, se lhes deve, importa mantê-los em situação espedal,
sem com isso prodigar privilégios. A própria Lei n.° 1.802, de
5 de janeiro de 1953, manda, no art. 45, recolhê-los a "estabelecimento ou divisão distintos dos destinados a réus de delito comum,
sem sujeição a qualquer regime, penitenciário ou carcerário".
O dispositivo aludido é uma sorte de norma aberta ou em
branco. Seu conteúdo preceptivo se completa com as determinações emanadas da Superintendência Geral Penitenciária, que
deve ater-se, no entanto, às linhas gerais e aos esquemas do Código
Penitenciário.
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DETENTIVAS

52. Sob esta epígrafe, a do Título derradeiro da Parte Especial, englobam-se as normas atinentes às peculiaridades que singularizam o sistema penitenciário instituído para os internados.
Ou antes, às questões específicas, relacionadas com o tratamento
em si, com a disciplina, que é um dos fatores ou modalidade deste,
e com o trabalho dos submetidos às medidas de segurança detentivas.
53. Do Fxame e Tratamento dos Internados - - O Serviço
de Recuperação do estabelecimento em que estes se acham recolhidos tem o mister de investigar-lhes a periculosidade e as condições individuais, separando-os em grupos e subgrupos homogêneos, para efeito de tratamento.
Esse procedimento consta de três operações :
l") Observação provisória, à entrada do internado, para
exame psicofísico, atenta a periculosidade, corn os outros dados
da sentença.
2") Observação estimativa, pelo tempo necessário, para apurar-se existência da periculosidade, efetuando-se as separações ein
grupos Q subgrupos.
3*) Revisão, pelo reexame, a qualquer tempo e no fim de
cada ano. das conclusões obtidas, para providências cabíveis, inclusive para ser declarada a periculosidade se for o caso.

— 36 —

Difere esse procedimento do que se defere ao Servido de
Recuperação dos estabelecimentos para apenados. As fases reduzem-se a três, não comportando a classificação no sentido vertical,
pelo critério do grau de sociabilidade. Isso porque todos os internados, como indivíduos perigosos, são anti-sociais. Neles é positivo o índice sintomático de anti-sociabilidade, inerente ao estado
perigoso.
O objetivo precípuo do Serviço de Recuperação consiste na
pesquisa de elementos inequívocos e dados certos que autorizem
o juízo de opinião científica sobre a existência, a subsistência ou
cessação da periculosidade.
Esta vem declarada pela sentença que irroga a medida de segurança, nos casos de presunção legal ou quando o magistrado
a infere, aquilatando condições virtuais do agente e circunstâncias
do futo cometido (Código Penal, arts. 77, 78) .
Como probabilidade da prática de novos fatos ofensivos, ela
é um conceito jurídico e também um predicado que o juízo de
opinião deduz, o do legislador, quando a caracteriza como presuntiva, em deíernrnadas hipóteses, e o do magistrado, ao verificá-la in concreto.
Por ser um dos pressupostos da aplicabilidade das medidas
de segurança e portanto de sua execução definitiva ou provisória,
tem de ser investigada em cada caso, ainda que afirmada em
virtude de presunção de hi. O direito penitenciário não se compadece com as presunções, principalmente absolutas. Assim, é
dever do Serviço de Recuperação apurar se o agente continua
ou deixou de ser perigoso, para que se mantenha, modifique ou se
revogue n medida de segurança imposta.
Daí o preciso dispositivo do Projeto, pelo qual, averiguando
o mesmo Serviço cue cessou a periculosidade, antes de expirado
o prazo mínimo de 3ei para cumprimento da medida de segurança,
ou no caso de aplicação provisória, remeterá ao juiz o laudo
circunstanciado de suas conclusões, para que seja revogada a
medida imposta. Cópia do laudo será enviada à Superintendência
Geral Penitenciaria, ou seus órgãos locais. A estas entidades,
ante a lacuna do Código Penal, que fixa prazos mínimos das
internações, deixando insolúvel o problema da antecipada cessação
da periculosidade, corre o dever de envidar todos os meios, o do
habeas corpus inclusive, para que seja restituído à liberdade o
internado náo n;ais perigoso.
Na mesma ordem de idéias, toca ao referido Serviço propor
ao juiz a substituição da medida de segurança decretada, por
outra melhor adaptável à personalidade do internado.
54. Conseqüentemente, incumbe ao mesmo Serviço emanai
as regras orientadoras do tratamento médico ou psiquiátrico do
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internado, de sua educação moral, intelectual, física e profissional e da assistência que se lhe deve.
O exame da periculosidade é obrigatório, quando solicitado
pelo juiz e, normalmente, até 15 dias antes de extinguir-se o
prazo mínimo de lei ou o inferior a um ano, sendo este o previsto legalmente.
55. Pela natureza do Manicômio Judicial, adnrle o Projeto
que, nesse estabelecimento, o Serviço de Recuperação varie de
composição, pan atender às conveniências e à orientação técnica,
segundo melhor parecer ao Diretor. Ali se torna facultativa a
reparação em grupos, devendo o tratamento basear-se na observação permanente de cada internado e das reações de sua personalidade .
Nas Casas de Custódia e Tratamento, há que estremar dos
denutis internados os portadores de constituição psicopática. Serão
di£-postos cm grupo, com as gradações resultantes daj anomalias
do instinto, da afeiividade e do sentido ético, para se lhes aplicarem os cuidados assistenciais, educativos e de vigilância.
São esses psicopatas constitucionais os semi-enfermos que, em
razão de sua culpabilidade, minorada (Código Penal, art. 22, parágrafo único), incidem na pena e, simultaneamente, em medida
de segurança. Como se explicou no correr desta exposição (número 35, letra B), pode a Superintendência Geral Pen'.u-nciária.
no caso desses fronteiriços e dos oligofrênicos, dar autorização
para que o cumprimento òa medida de segurança anteceda ao
da pena.
Esses indivíduos geralmente se demonstram os mais refratários
à readaptação, e, por sua instabilidade emocional, tendem para
n chamada "psicose carcerária", ou antes, "psicose de estado".
Demandam por conseguinte as providências cautelares salientadas
no Projeto.
56. Do Trabalho dos Internados - - Os submetidos às medidas de segurança detentivas não são um bloco ou massa homogênea. Neles EÍ» defronta uma gama complexa dí personalidades
irredutíveis a um padrão comum. Assim os insanos, com os
múltiplos tipos nosológicos das doenças mentais, os idiotas e
imbecis, os portadores de psiconeurose, os agentes de culpa
atenuada com as suas variantes, psicopatas e retardados da
mente: os toxicômanos habituais, os reincidentes, os aquadnlhados,
os autores de ,fatos que se relacionam com a vida de ócio, vadiagem
ou prostituição, e outros ã.: pe-riculosidade exatificad.í em concreto,
Donde a pluralidade de estabelecimentos, para executar as
medidas assegurativas, ;.• de métodos para cuidar-ss dos infernados.
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Por tal entendimento, r Projeto sublinha que j trabalho destes
será orientado no ientido de corrigir inclinações determinantes da
periculosidade. Na Cfrsr: de Custódia e Tratamento, 'leve ser
disposto de modo que p F.-, mitn separação entre os habituados em
tóxicos e os portadores de psicopatiac. Na Colônia Agrícola, o
trabalho obedecerá, quanto possível, à separação dos internados
em grupos, conforme se tenha presumido a periculosidade pela
reincidência, natureza da pena ou relação do fato com o meio
vicioso de vida. No Manicômio Judiciário, é o Serviço de Recuperação que regula c trabalho dos recolhidos, em função das
conveniências do Uat.amento.
57. Firma-se, no Projeto, que os internados podem escolher
c gênero de trabalho consentâneo com as próprias aptidões e,
quanto possível, com q habilitarão profissional. O Serviço de
Recuperação indicará os casos de dispensa, por motivo de idade
ou condições pessoais dos internados.
O Código Penal faculta ao juiz, ao revogar a liberdade vigiada, até mesmo na hipótese de liberado condicional e de autor
de quase-crime (arís. 14, 27, 94, I I I ) , ordenar a internação, até
seis meses, em Casa de Custódia e Tratamento ou Colônia Agrícola. Prevendo essa eventualidade o Projeto dispõe que, nesses
estabelecimentos, o internado em tais condições deve, em regime
especial, desempenhar trabalho conveniente, para observação de
seu proceder. O regime se finda uma vez que, apurada a periculosidade, seja. decidida a permanência do internado no estabelecimento ou a remoção para outro.
Dispositivo prudente e, a um tempo, equânime, por conciliar
a periculosidade com a própria índole das medidas de segurança,
é o que liberaliza, em casos especiais, a juízo do Serviço de Recuperação, o trabalho em semiliberdade, como elemento necessário
para apurar se o internado cessou de ser perigoso. Porém que
tomando-se providências acauteladoras da vigilância.
58. Da Disciplina dos Internados - - As sanções disciplinares, afeiçoando-se à índole das medidas de segurança, têm caráter
assegurativo.
Visto que estas se aplicam para o bem dos internados, sendo
embora tipicamente de defesa social, as faltas de primeiro grau
(cf. n.° 26) podem ser restringidas, por motivo de conveniência,
às modalidades indispensáveis para a preservação da disciplina.
O quadro respectivo é de ser organizado pelo Conselho Disciplinar
do estabelecimento e submetido à aprovação da Superintendência
Geral Penitenciária, ou seus órgãos locais.
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Ac Conselho assiste a faculdade de reduzir até metade as
sanções temporais e suspender a execução das que se tornarem
desnecssárias.
Aos psicopatas não se infligem sanções disciplinares, sem
parecer médico, no sentido de não lhes prejudicarem o tratamento.
A existência de faltas e o significado que inculcam devem ser
considerados na apreciação da periculosidade.
Quanto à qualificação pelo comportamento, o Conselho Disciplinar pode excluir desse proceder os internados que sejam portadores de psicopatia.
No Manicômio Judiciário, como se faz imprescindível, a organização do sistema disciplinar cabe ao Diretor, que submeterá
o esquema respectivo à Superintendência Geral Penitenciária, para
o efeito de aprovação.
São essas as regras dominantes da matéria, em consonância
com o Projeto. A última, que se espelha no derradeiro dispositivo
da Parte Especial, é digna de atenção- Porque dá realidade e
força ao princípio de que as próprias normas utilitárias de ordenação das medidas de segurança, não podem desviar-se dos fins
éticos do direito. A saber, desde que apurada a cessação da
periculosidade e até o pronunciamento judicial, o internado permanecerá em regime particular de disciplina e vigilância, na forma
estritamente indispensável à ordem do estabelecimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS
59. Nesta parte, de disposições transitórias e completivas,
estatuem-se providências que o regime penitenciário requer.
O Projeto inscreveu entre os órgãos complementares o Instituto de Recuperação. Prudentemente se absteve de pressupô-lo
como já existente, para não se tornar inexeqüível.
Superior é a idéia que esse órgão representa. Na Argentina,
começou a esboçar-se pelo Instituto de Criminologia, fundado em
1917, e cujo primeiro diretor fora José Ingenieros. Impulsionada
em 1949, com o Instituto de Investigações e Docência Criminológicas, tomou consistência um ano após, mercê do Instituto de
Classificação, integrado por seções dispostas nos estabelecimentos
penitenciários.
Essa a trilha seguida pelo Projeto, ao prescrever que será
criado, no Distrito Federal, nos Estados e Territórios, pela União
o Bjed 'oeSEjadnDajj ap ojnjijsiq o 'SIBDO[ sotnaAoB sojad no
estudo criminológico dos recolhidos e para dirigir os Serviços de
Recuperação, convertidos em órgãos de seu funcionamento.
60. Como são investidos de relevantes atribuições o Serviço de Recuperação e o de Assistência Social, determina-se, no
Projeto, que as funções de seus membros, enquanto não criados
os cargos em lei, serão exercidos por funcionários designados
pela autoridade competente, com prejuízo de outra qualquer atribuição, exceto o diretor, o médico e o jurista. O mesmo em relação aos professores dos recolhidos e os de formação do pessoal
penitenciário, afora o caso de contrato.
61. O Projeto prevê como de vital importância para a efetividade do regime instituído, a criação da Escola Penitenciária,
para preparar tecnicamente o pessoal que serve nos estabelecimentos. Depois de delinear a estrutura dessa instituição, preceitua que, desde a primeira formatura, os cargos técnicos, as
nomeações e promoções dependerão de diploma fornecido pela
escola, salvo no caso de bacharéis de direito e médicos.
62. Atualmente a ciência penitenciária forma objeto de
alguns pontos, superficiais e escassos, nos programas das Fã-
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cuidades de Direito em geral. Mesmo não c possível em do'::
anos esgotar a ampla matéria do direito penal, reservando tempo
suficiente para estudos penitenciários. De imitar, portanto, o exemplo da conspícua Faculdade de Direito, da Universidade de São
Paulo, que postou, no seu currículo, terceira cátedra de direito
penal, para que seja professada, em todo um ano aquela disciplinaPor isso e uma vez que o Brasil vai ter o seu Código Penitenciário, formula-se no Projeto que fica criado, no quarto ano do
curso de bacharelado do ensino jurídico, terceira cadeira de direito
penal, para ser ministrado direito penitenciário.
63. Eleva-se, no Projeto, a taxa penitenciária para Cr$ l ,00.
A receita será recolhida ao Banco do Brasil S . A . , à ordem da
Superintendência Geral Penitenciária, para ser aplicada no aperfeiçoamento da organização penitenciária em todo o país e em
subvenções aos patronatos. Prevê-se a distribuição dessa renda
em cotas e de acordo com o plano anual que será submetido à
aprovação do Ministro da Justiça e Negócios Interiores. O sistema
permite favorecer unidades federativas que necessitam de suplementos, para aparelhar devidamente a sua organização penitenciária.
64. Consigna o Projeto que, na falta de Patronatos oficiais
ou particulares, a Superintendência Geral Penitenciária convencionará com estabelecimentos de assistência social a criação de
seções, para o serviço de proteção e vigilância dos liberados. Em
compensação, assegura-se-lhes o direito às subvenções previstas
para os Patronatos.
Determina-se, por firn, que as sociedades de estudos penitenciários, reconhecidas como de utilidade pública, e patronatos particulares, constituídos legalmente, receberão auxílio federal, mediante parecer da Superintendência Geral Penitenciária. Acertada
maneira de fomentar a criação dessas beneméritas instituições.

CONCLUSÃO
Este, Senhor Ministro, o Projeto que me honro em apresentar a Vossa Excelência.
É a messe de paciente labor e meditação. Tem arrojo de
soluções novas, mas também equilíbrio e unidade orgânica. Espírito de criação, mas também harmonia com o sistema penal positivo.
Nele se estende a mão aos que violaram a lei, acudindo-se ao
apelo "carneluttiano" - andare verso irei. Porém se precatam
os interêses sociais e os postulados da ordem jurídica. Nele palpita um anélito de idealismo construtor, o nobilitante desígnio de
equacionar o enigma penal, ao influxo da justiça humanizada, pela
medicina da alma e do corpo.
Monumento que não desmente e, sim, enaltece os nossos
foros de cultura, constitui mais um serviço que o insigne Governo
está prestando à nação.
No ensejo, Senhor Ministro, reitero-lhe as cordiais expressões
do meu respeito.
OSCAR STEVENSON
Vice-Presidente

PARTE GERAL
Título I
DA ORGANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA
CAPÍTULO I

DO REGIME PENITENCIÁRIO
Art. 1.° O regime penitenciário terá
por finalidade a eficácia na execução
das medidas privativas da liberdade,
através de tratamento educativo, moral, espiritual e terapêutico, bem como
disciplinar.
Art. 2.° São órgãos do regime penitenciário:
1.°) A Superintendência Geral Penitenciária.
2.°) O Conselho Penitenciário.
3.*) Os Estabelecimentos Penitenciários.
Parágrafo único. Funcionarão como
órgãos complemeotares o Instituto de
Recuperação e os Patronatos.
Art. 3." A atividade dos órgãos
penitenciários deverá ser dirigida a
recuperação social dos submetidos ao
regime instituído por este Código e
obedecer ao empenho cê inspirar-lhes
o sentimento de responsabilidade própria, amor ao trabalho e respeito às
normas de convivência.
Art. 4.° Nos estabelecimentos penitenciários o tratamento deverá atenuar as diferenças entre a vida prisional e a existência livre, incutindo
no recolhido a consciência de continuar a fazer parte àa sociedade.
Art. 5.' O tratamento dos recolhidos deverá atender ao critério de

individualização e de respeito à dignidade humana.
Art. 6." Ninguém poderá ser enviado a estabelecimento penitenciário
ou aí mantido sem ordem legal de
autoridade competente.
Art. 7.° Ninguém poderá ser recolhido a estabelecimento penitenciário
não apropriado à execução da medica
imposta.
Art. 8." Não se poderá impor o;i
prolongar execução de pena ou prisão
provisória, sem causo legal, nem de
medida de segurança, desde que inexistente ou cessada a periculosicaüe.
Art. 9.° Ninguém poderá ser recuIhido, senão a estabelecimento penitenciário, para cumprir medida privativa
de liberdade, imposta judicialmente,
salvo caso de processados com direito
a prisão especial.
Art. 10. Não se pocerá utilizar o
recolhimento para proveito de funcionário, em trabalho de fâmulo ou outro
mister.
CAPÍTULO II

DA ORDEM INTERNA DOS ESTABELECIMENTOS
Seção / — Da Organização Funcional
Art. 11. Os estabelecimentos penitenciários deverão ser administrados
com exigência de disciplina e ordem,
nn medida indispensável ao rendimento
funcinoal.
Art. 12. Nos estabelecimentos não
será permissivel porte de armas, salvo
em serviço externo, mediante ordem
expressa do Diretor.
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Art. 13. Não haverá interrupçSn
do trabalho no estabelecimento, a prcícxto da presença de visitantes.
Art. 14. Em quaisquer formatura*,
Oi, apenados ou internados deverão postar-se cm ordem e ocupar os
próprios, aguardando as instruções
forem ciadas.
Art. 15. Após o sinal de recolher,
o preso não poderá continuar fora da
célula ou do dormitório coletivo, o.idc
houver.

de vestuário, bebidas não alcoolizadas
e objetos de necessidade pessoal.
§ 1.' Na impossibilidade de ser mantido o empório pelo próprio estabelecimento, o Diretor, mediante concorrência pública, adjudicará a concessão do
serviço a pessoa de provada idoneidade moral.
§ 2.° A concessão será revogada,
sem direitos para o concessionário, desde que este, a juízo do Diretor, nSo
cumpra devidamente as obrigações assumidas .
Art. 16. Depois do sinal de si§ 3." O Diretor mandará colocar
lencio, todos os presos deverão ocupai
junto â porta do empório o horário de
o próprio leito e manter sossego.
funcionamento e a lista das mercadorias permitidas, com os preços, que
Art. 17. Os dormitórios coletivos
deverão ser inferiores aos da praça.
deverão permanecer durante a noite sob
ininterrupta vigilância.
§ 4.° O concessionário deverá ter
provisão dns mercadorias e, na falta,
Parágrafo único. À vigilância será
exercida em turnos, de acordo com as
adquiri-las de imediato, quando solicitadas.
conveniências do estabelecimento.
§ 5.' A fiscalização do empório
Art. 18. No caso de doença qravc,
ficará a cargo cio Serviço de Assiso recolhido a estabelecimento penitcu
tência Social do estabelecimento.
ciário, poderá receber visita em dias
e horas especiais, mediante parecer
Art. 23. Os patronos constituídos
médico e autorização co Diretor.
ou solicitados terão encontro com os
clientes, em sala própria, conforme hoArt. 19. O estabelecimento custe?
rário predeterminado pelo Diretor, salrá o funeral do preso falecido, podendo
vo caso de autorização especial.
a família deste ou quem da direito reParágrafo único. O advogado declamar o corpo c encarregar-se do enverá exibir prova de sua qualidade.
terro .
Art. 24. Os representantes consuArt. 20. Os pertences levados ;vlo
lares ou diplomáticos terão ingresso,
recolhido, ao ingressar «o estabelecia qualquer hora do dia, para visita
mcnto. serão inventariados e postos
aos naturais de sua nação, recolhidos
f m depósito.
a estabelecimento penitenciário.
§ l." O recolhido deverá assinar
Parágrafo único. A franquia será
guia discriminada do depósito e dar extensiva ao representante de nação ou
recibo dos objetos ao sair do estabeentidade ei.carregada dos interesses do
lecimento.
recolhido, provindo de Estado sem agente diplomático ou consular no país.
íi 2° O Diretor do estabelecimento
Art. 25. A atividade administratipoderá permitir que o recolhido conva se exercerá com o respeito à hierarserve, para seu uso ou guarda, cousas
quia, embora sem caráter militar.
úteis c objetos de estimação.
Art. 26. As nomeações ou desigArt. 21. No caso de transferência
nações de servidores para os estabelepara outro estabelecimento, o recocimentos penitenciários serão feitas melhido deverá levar os seus pertences.
diante prova de qualidades morais e
aptidão para o mister.
Art. 22. Os estabelecimentos terão
empório destinado aos recolhidos, para
Art. 27. A chefia de serviços ou
fornecer artigos de uso comum, peças
seções deverá recair em funcionários

especializados que preencherem os requisitos de experiências, correçSo e urbanidade de trato.
Art. 28. Os funcionários serão obrigados ao uso c« uniforme, nos casos
estabelecidos em instruções da Superintendência Geral Penitenciária.
Art. 29. Nos estabelecirnetos para
mulheres e nas seções destinadas a estas
o pessoal administrativo será constituído exclusivamente por elementos femininos .
Parágrafo único. Não será permitido ingresso de homens na parte reservada às mulheres, a não ser em
caso espeojat, mediante acompanhamento de funcionária, a juízo da administração.
Seção II — Dos Funcionários
Deveres

e seus

Art. 30. São deveres especiais do
pessoal penitenciário:
1.°) Cooperar tia aplicação do regime penitenciário e das prescrições
regulamentares baseadas neste Código.
2.") Cumprir com exatidão e presteza as ordens recebidas.
3.") Permanecer no posto de serviço enquanto nSo substituído, ainc.a
que ultrapassado o horário de trabalho.
4.°) Comunicar de imediato ao superior hierárquico a ocorrência de fatos
irregulares ou indícios de perturbação
da vida normal do estabelecimento.
5.°) Tratar com justa firmeza c
humanidade os recolhidos no estabelecimento.
6.°) Abster-se de ajustes particulares com os recolhidos, inclusive não se
prestando a servir de intermediário
para comunicações com o exterior ou
entrega de objetos.
Art. 31. Os encarregados de chefia, além de sujeitos, dentro do que for
cabível, aos deveres especiais do pessoal, deverão dirigir os subalternos e
os recolhidos, velando pela ordem e
eficiência do serviço.

Art. 32. São deveres especiais dos
diretores de estabelecimento penitenciário, de acordo com a modalidade deste:
1.°) Dar as ordens e praticar os
atos que forem necessários ao cumprimento das determinações deste Código,
para observância do regime penitenciário.
2.') Observar e fazer cumprir as
instruções e circulares da Superintendência Geral Penitenciária.
3.°) Prestar à autoridade competente, à Superintendência Geral Penitenciária, ou órgãos locais, e ao Conselho Penitenciário, informações solicitadas e relatório que tiver lugar.
4.") Encaminhar, no prazo de oito
dias, com as informações cabíveis, petição do recolhido à autoridade competente.
5.°) Cientificar o juiz e e Superintendência Geral Penitenciária, ou seus
órgãos locais, da verificação de causa
extintiva da punibilidade.
6.') Remeter ao juiz e à Superintendência Geral Penitenciária, ou seus
órgãos locais, comunicado devidamente
instruído quanto à cessação ou superveniência da periculosidade.
7.") Expor motivadamente ao juiz
e à Superintendência Geral Penitenciária a necessidade de transferir apenado ou internado para outro estabelecimento.
8.°) Proceder à remoção de apenado ou internado para outro estabelecimento, mediante ordem do juiz ou da
SiJperintenúência Geral Penitenciária
e seus órgãos locais, nos casos previstos por este Código.
9.°) Propor concessão de livramento condicional, assim que o apenado estiver em condições de obtê-lo.
10.') Promover, de acordo com o
Presidente do Conselho Penitenciário,
a solenidade do livramento condicional,
eru presença dos demais apenados, salvo os casos de impedimento ou dij.
pensa.
11.°) Comunicar à autoridade competente a comissão, pelo recolhido, de
fato previsto como crime.
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12.°) Efetuar, em datas adequadas,
solenidade no estabelecimento, com a
participação, quanto possível, dos ape~
nados e internados.
13.°) Cuidar da realização de féstas esportivas e de outras formas de
recreio, programadas pelo Serviço de
Assistência Social.
H.') Fadar 'nas festividades, aos
apenados ou internados, para infundir
idéias e sentimentos dignificadores.
15.°) Instituir prêmios
especiais
para os apenados ou internados que se
salientarem no cumprimento do dever,
na aplicação ao estudo, no rendimento
co trabalho, no esforço de cooperação,
principalmente em circunstâncias excepcionais de gravidade.
16.°) Receber pessoalmente os recolhidos, para ouvir-lhes as queixas r
solicitações, decidindo pelo justo ou
razoável.
17.°) Comunicrr de imediato à família, ou a quem for designado pelo
recolhido, a ocorrência da morte déstf,
acidente, moléstia grave ou remoção
para outro local.
18.c) Transmitir de imediato ao recolhido comunicação idônea de morte ou
moléstia grave de parente até segundo
grau.
19.°) Prescrever os horários do estabelecimento e fazê-los obedecidos.
20.°) Reunir, pelo menos mensalmente, os funcionários para estudo de
providências vantajosas aos serviços.
21.°) Visitar constantemente as dependências do estabelecimento, verificando lhes inclusive as condições de
segurança.
22.°) Autorizar visitas de apreciação ou estudo ao estabelecimento, proibindo, se convier, a fotografia de recolhido .
23.°) Residir no estabelecimento ou
proximidade.
24.°) Enviar anualmente & Superintendência Geral Penitenciária, para fim
de estatística e estudo, relatório sucinto das atividades do estabelecimento,
com as necessárias indicações numéricas .

Art. 33. O Diretor de estabelecimento em que se executa pena privativa de liberdade poderá propor beneficio de graça, indulto e comutação,
para os apenados de comportamento
excelente.
Art. 34. A vigilância dos locais internos do estabelecimento, desde a entrada principal, caberá ao pessoal administrativo, conforme as designações
do Diretor.
Art. 35. São deveres próprios do
serviço de portaria:
1.") Executar com presteza e fidelidade as determinações recebidas do Diretor.
2.°) Manter, em livro próprio, visado pelo Diretor, o registro de visitantes.
3.°) Conservar sob vigilância a entrada principal e imediações do estabelecimento, evitando estorvos para o
acesso a este.
4.") Fiscalizar a entrada e saída de
submetidos a medida privativa de liberdade, exigindo dos escoltantes a guúi
respectiva.
5.°) Exigir, para entrada ou saída
de operários livres, a presença do responsável pelo trabalho.
6.°) Vistoriar as viaturas que transitarem pelas entradas.
7.° Proceder a buscas pessoais nos
casos suspeitos.
8.") Comunicar de imediato ao Diretor, ou funcionário encarregado, a presença de autoridade pública ou visitante.
9.°) Obstar a entrada de pessoas não
autorizadas.
10.") Reter portador de autorização
duvidosa, comunicando de imediato a
circunstância ao Diretor, ou funcionário
encarregado.
11.") Conservar trancadas as portas
exteriores do estabelecimento, de dezoito horas às seis da manhã seguinte,
período em que as chaves permanecerão
sob a guarda e responsabilidade do
chefe do serviço.

Seção III — Do Transporte em
Custódia
Art. 36. No exterior do estabelecimento penitenciário, o apenado ou internado será conduzido, por elementos
habilitados da polícia.
Art. 37. A condução do apenado
ou internado, fora do estabelecimento,
poderá ser confiada a funcionários deste nos casos seguintes:
1.°) Remoção a hospital adequado,
cm caso de doença mental, enfermidade
grave ou necessária intervenção médica
ou cirúrgica.
2.°) Transporte a local seguro, por
absoluta necessidade, decorrente de incêndio, motim, tentativa de evasão e
circunstâncias análogas.
3.°) Transferência de apenado ou
internado para gozo de semiliberdade
em outro estabelecimento.
Art. 38. O estabelecimento penitenciário provera de meios o chefe da
escolta, para a alimentação desta e do
apenado ou internado, quando o transporte em custódia, pela extensão do
percurso, tiver de demorar mais de oito
horas.
Art. 39. O chefe da escolta, ao serIhe entregue o recolhido, para condução fora do estabelecimento, p.issará recibo em livro destinado ao registro de
saídas.
Art. 40. O estabelecimento penitenciário, por ocasião da entrega referida
no artigo anterior, fornecerá ao chefe
da escolta uma guia com o nome do
recolhido, número do registro geral, modalidade da medida imposta, trajeto da
condução, além das recomendações cabíveis.
Art. 41. Os meios destinados ao
transporte em custódia deverão obedecer aos requisitos de arejamento, iluminação e segurança.
Art. 42. O transporte em cu-stódia
será feito com exclusivo emprego de
meios fornecidos pela administração.
Art. 43. A administração penitenciária deverá tomar as medidas cautelares <que resguardem o transporte em

custódia e o trabalho externo, da curiosidade pública e do perigo de agressão
a recolhido ou fuga deste.
Seção IV •— Do Destacamento Militar
Art. 44. O destacamento militar, à
disposição de estabelecimento penitenciário, ficará sujeito aos deveres impostos ao pessoal deste, com as modificações resultantes da natureza de seus
encargos e sem prejuízo das normas regulamentares da corporação a cjue pertencer.
Art. 45. São deveres especiais do
comandante do destacamento militar:
1.°) Executar as ordens de serviço
determinadas pelo Diretor do estabelecimento .
2.°) Comunicar-se diariamente com
o Diretor para ajustar medidas itvativas à segurança do estabelecimento.
3.°) Tomar, de imediato, providências de suas atribuições, ao ser chamado
para conter motim, sublevação, tentativa de fuga ou sucessos de gravidade
análoga.
4.°) Percorrer as dependências do
estabelecimento quando conveniente, para observar as condições de segurança.
Art. 46. Os subalternos, integrantes do destacamento milhar, não terão acesso ao interior do estabelecimento, salvo em desempenho de missão
de caráter excepcional, a juízo do Diretor.
Título II
DO TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
CAPÍTULO I

DA RECUPERAÇÃO SOCIAL
Art. 47. Haverá um Serviço de Recuperação, nos estabelecimentos em que
se executam penas e medidas de segurança detentivas, com atribuição de
estudar a personalidade dos recolhidos,
distribuí-los em classes e grupos e determinar o tratamento adequado.
Art. 48. O Serviço de Recuperação
será composto do Diretor do cstabele-
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cimento, de um jurista, de um psiquiatra, de um biotipologista, se houver, e
dois assistentes sociais.
Art. 49. O Serviço de Recuperação prestará informações necessárias ao
Conselho Disciplinar, na concessão de
prêmios e recompensas, bem como no
julgamento de faltas disciplinares dos
apenados ou internados.
Art. 50. O Serviço de Recuperação, de acordo com as normas rxpcdidas pela Superintendência Geral Penitenciária, indicará os casos especiais
em que apenados ou internados não poderão receber visita íntima do outro
componente de seu casai.
Art. 51. O Serviço de Recuperação funcionará diariamente, ou quando
necessário, podendo valer-se da colaboração de outros funcionários ou de
técnicos.
Parágrafo único. Em cada mis pelo
menos será realizada sessão especial,
para estudo de problemas gerais, referentes à matéria penitenciária.
Art. 52. O Serviço de Recuperação deverá ter Secretaria e Arquivo
próprio, de funcionamento permanente,
em horário normal de trabalho.
Art. 53. O exame dos apenados e
internados, a cargo do Serviço de Recuperação, deverá compreender.
1.°) o estudo clínico, morfolófiico,
fisiológico e neuropsiquiátrico.
2.") A análise da inteligência, sentimentos, instintos, tendências e aptidões.
3.") A pesquisa do ambiente familiar,
vida pregressa, inclusive circunstâncias
do fato cometido, grau de conhecimento,
nivel de cultura e formação religiosa.
Art. 54. O Serviço de Recuperação, verificando que o apenado < u internado não se adapta ã vida em comum, escolherá recolhidos que trabalhem juntamente com ele e possam, pela
influência do exemplo, conduzi-lo ao
ajustamento.
Parágrafo único. Persistindo o desajuste, o Serviço de Recuperarão prescreverá regime conveniente que s;rã
imposto ao recolhido, até que este se

adapte às condições regulares do estabelecimento.
Art. 55. A transferência de apenado ou internado para outro estaoelecimento dependerá de parecer justificativo do Serviço de Recuperação, que
será remetido ao juiz, por intermédio
do Diretor.
§ 1." Será enviada cópia do parecer
à Superintendência Geral Penitenciária,
ou seus órgãos locais.
§ 2' O despacho será publicado no
Diário da Justiça, dele podendo recorrer
o Ministério Público e a Superintendência Geral Penitenciária, ou seus órgãos
locais.
Art. 56. O Serviço de Recuperação
procederá desde logo ao exame Jo lecolhido, por ordem do juiz, à Casa de
Custódia e Tratamento ou Colônia
Agrícola, em conseqüência de revogação da liberdade vigiada e lhe prescreverá regime especial, inclusive de trabalho.
§ 1." As conclusões do exame quanto à existência ou não da periculosidade, desde que obtidos, serão comunicadas ao juiz, em laudo minucioso,
para manter ou revogar a ordem de
internação.
§ 2." O Serviço de Recuperação, de
acordo com o laudo, proporá ao juiz a
transferência do reco.hido perigoso para
outro estabelecimento, se for adequado.
§ 3.° No caso dos parágrafos anteriores, será de cinco dias o prazo para
o funcionamento judicial.
§ 4." Cópias autenticadas do .'audo
e da proposta serão remetidas ã Superintendência Geral Penitenciária, ou
seus órgãos locais.
Art. 57. O Serviço de Recuperação
remeterá, semestralmente, com índices
numéricos, relatório de trabalho à Superintendência Geral Penitenciária, para
fins de estudo e estatística.
CAPÍTULO II

DO TRABALHO PENITENCIÁRIO
Art. 58. O trabalho dos recolhidos
aos estabelecimentos penitenciários será
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de finalidade educativa, devendo proporcionar habilitações para o exercício
de profissão condigna.
Art. 59. O trabalho terá caráter
obrigatório, com as reservas determinadas por condições particulares do lecoIhido.
Art. 60. Serão dispensados de trabalho os enfermos e os maiores de setenta anos, a menos que possam exercer
atividades compatíveis com as suas condições.
Art. 61. A mulher terá trabalho
apropriado à sua condição.
Art. 62. O recolhido, de cultura e
habilitação especial, terá trabalho consentâneo.
Art. 63. O trabalho será atribuído
aos apenados ou internados pelo Diretor do estabelecimento, de acordo cem
as indicações do Serviço de Recuperação, atendida a conveniência do regime
penitenciário, bem como a escolha e a
capacidade do recolhido.
Parágrafo único. Dadas as condições do estabelecimento, será também
atendida a idade, nos limites de dezoito
a vinte e um anos.
Art. 64. O trabalho terá organização técnica, devendo ser dirigido por
funcionários capacitados, com adoção,
quanto possível, dos métodos da indústria livre.
Art. 65. Não será atribuída ao
íipenado ou internado modalidade de
trabalho que importe aperfeiçoamento
de meios para práticas análogas à co
fato cometido.
Art. 66. As oficinas penitenciárias
deverão ser equipadas de preferência
para o trabalho mecânico, podendo estabelecer-se indústrias manuais que habilitem à profissão remunerada.
Art. 67. Os estabelecimentos penitenciários agrícolas ou de caráter misto
serão providos com processos técnicos
e meios materiais, para o trabalho di:
lavoura e outras atividades, como criação e pesca.
Art. 68. Na organização do trabalho serão observados os requisitos de

higiene e segurança, previstos na legislação trabalhista.
Art. 69. O regime de trabalho será
de oito horas diárias, com descanso nos
domingos e feriados.
§ 1.°
Poderá atribuir-se trabalho
ao recolhido, em horas extraordinárias
e nos domingos e feriados, por necessidade e para atender a serviços de conserva e manutenção.
§ 1° O recolhido que trabalhar con
excesso de horas ou em domingos e feriados, terá salário adicional ou um dia
de descanso na semana, conforme o
caso.
Art. 70. O trabalho dos recolhidos
não poderá ser locado a empresas particulares.
Art. 71. Em casos especiais o trabalho do recolhido poderá ser executado com separação ou na célula.
Art. 72. Os apenados ou internados serão distribuídos pelo critério da
aptidão, esforço e rendimento, nas seguintes graduações:
l") Aprendiz;
2») Meio-oficial;
3») Oficial;
4°) Monitor.
Parágrafo único. Para o trabalho
rural, as graduações serão de praticante,
auxiliar, colono e monitor.
Art. 73. Os produtos do trabalho
penitenciário terão preferência nas aquisições das repartições públicas.
Art. 74. Salvo em Prisão Aberta,
o aper.ado ou internado não poderá
exercer chefia ou vigilância nos setores e divisões de trabalho, mas apenas
função de auxiliar dos funcionários incumbidos de dirigir os serviços.
Art. 75. O trabalho penitenciário
será remunerado com base na dotação
orçamentaria.
Art. 76. Os apenados ou internados
terão seguro contra o risco de acidente
no trabalho, inclusive para o caso de
morte, com observância, quanto possi
vcl, da legislação respectiva.
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§ 1." O prêmio do seguro será calculado com base na tarifa para ranto
elaborada pelo Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
§ 2." O pagamento das taxas será
feito com desconto na remuneração do
recolhido.
§ 3° Não será garantida, na cobertura do seguro, a assistência médica, cirúrgica, hospitalar e farmacêutica.
§ 4." A Superintendência Geral Penitenciária, ou seus órgãos locais, entrarão em entendimento com aufarquias
ou empresas privadas para a efetividade do seguro, enviando instruções
nesse sentido aos Diretores dos estabelecimentos penitenciários.
§ 5." O contrato será realizado entre o Diretor do estabelecimento e 'a
entidade seguradora.
§ 6° O Instituto de Resseguros organizará plano de resseguro para aceitação do risco de que se trata, por parte
das entidades ou companhias autorizadas a operar no ramo, ou outras, na
falta destas.
Art. 77. O apenado ou internado
que der causa ao acidente no trabalho
por ato culposo ou intencional perderá
direito à indenização do seguro, sem
prejuízo das sanções disciplinares aplicáveis.
Art. 78. Não existindo seguro, o
poder público responderá pelos danos
resultantes de acidente no trabalho dos
recolhidos.
CAPÍTULO III

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 79. Nos estabelecimentos penitenciários para apenados e internados, haverá um Serviço de Assistência
Social, com a finalidade de promover
meios de amparo à família dos recolhidos e orientar a vida comunitária destes por condições condignas e à .semelhança, quanto possível, da existência
livre.
Art. 80. O Serviço de Assistência Social será exercido por umn comissão constituída de um chefe, dois
assistentes sociais, dois membros auxi-

liares e representantes de comunhões
religiosas.
J 1." O chefe, os assistentes e membros auxiliares serão designados pela
autoridade competente, devendo ter
curso na especialidade ou, em falta deste, experiência para o mister.
§ 2." Os representantes de credos
religiosos serão designados pela autoridade a que estiverem subordinados.
§ 3." À comissão poderá ser ampliada com outros membros, de acordo
com as necessidades eventuais.
§ 4.° Os matriculados em curso de
Assistência Social poderão funcionar
com estagiários junto ao Serviço.
§ 5." O Serviço poderá admitir auxiliares voluntários, para facilitar o desempenho de suas atribuições.
Art. 81. O Serviço de Assistência
Social poderá receber colaboração de
instituições particulares e indicar aos
Patronatos providências necessárias.
Art. 82. O Serviço de Assistência
Social organizará plano de trabalho,
sujeito ã aprovação da Superintendência
Geral Penitenciária, ou seus órgãos
locais.
Parágrafo único. Dentro do plano
de trabalho, o Serviço encaminhará ao
Diretor do estabelecimento o programa
de suas atividades sociais.
Art. 83. Os membros do Serviço
de Assistência Social terão livre movimentação no estabelecimento penitenciário, podendo comunicar-se com os apenados e internados, inclusive os submetidos a confinamento disciplinar.
Art. 84. Caberá ao Serviço de Assistência Social:
1.°) Averiguar as condições da família do apenado ou internado.
2.°) Manter registro quanto às habilitações dos apenados e internados, para
futura colocação destes.
3.°) Estabelecer entendimento com
patronatos ou outras entidades congêneres para providências em auxilio do
apenado ou internado e suas famílias.
4.°) Tomar medidas para prestação
de assistência religiosa aos apenados
ou internados que a solicitarem.
5.°) Organizar os programas de cinema e teatro, com finalidade moral e
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educativa, para os apenados e i.iteinados.
6.") Promover conferências educativas, inclusive de caráter religioso.
7.°) Escolher transmissões de rádio e
televisão conformes à finalidade instrutiva e educacional.
8.°) Pôr os apenados ou internados
a par dos acontecimentos mais importantes, através de publicações ou meios
análogos.
9.°) Orientar a cultura física e os esportes no estabelecimento.
10.°) Promover festividades cívicas,
jogos esportivos e celebrações adequadas, nas datas nacionais, feriados e dias
santos.
11.°) Coadjuvar o Diretor na comemoração do Dia do Penitenciário e na
festa do encerramento do ano escolar.
12.") Incentivar a aproximação entre os apenados ou internados e as respectivas famílias.
13.") Cuidar da realização dos matrimônios autorizados.
14.°) Ter a seu cargo a anotação
das comunicações obrigatórias dos liberados condicionais ao Diretor do estabelecimento.
15.°) Colaborar com os patronatos
para o emprego dos liberados condicionais.
16.°) Diligenciar o recolhimento a
hospitais ou o cuidado, em ambulatórios, para enfermos da família do apenado ou internado.
17.°) Envidar meios de confiar a
responsáveis idôneos ou instituições
educativas, quando necessário, os filhos
menores dos apenados, internados e
egressos do estabelecimento penitenciário.
18.°) Realizar censura da correspondência enviada ou recebida pelo recolhido.
19.") Cooperar com os cursos de
instrução e de ensino profissional, instituídos para os apenados ou internados.
20.°) Fiscalizar o empório do estabelecimento.

21.°) Distribuir à família necessitada
dos demais apenados ou internados o
pecúlio do que tiver falecido sem herdeiros ou legatários.
Art. 85. À correspondência e presentes havidos como impróprios serão
inutilizados, comunicando-se o fato ao
remetente, desde que possível.
Parágrafo único. Em casos especiais, a cousa poderá ser conservada
em Museu.
Art. 86. A visitas aos apenados ou
internados terão fiscalização conveniente do Serviço de Assistência Social.
Art. 87. A critério do chefe do
Serviço de Assistência Social, poderá
ser admitida a colaboração de apenados ou internados de bom comportamento .
CAPÍTULO IV

DA INSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO
Art. 88. Nos estabelecimentos penitenciários haverá uma escola destinada aos recolhidos, com finalidade
também educativa.
Art. 89. A escola terá um diretor,
escolhido dentre os professores, devendo estes preencher os requisitos legais
de habilitação.
Art. 90. A instrução primária deverá organizar-se de acordo com o sistema vigente de ensino.
§ 1." Em todas as séries, como disciplina obrigatória, serão ensinados rudimentos de instrução moral e cívica.
§ 2.° A instrução religiosa ficará a
cargo do sacerdote ou representante de
crença, incumbido da assistência espiritual do recolhido.
Art. 91. Todo recolhido, sem instrução primária, salvo em casos excepcionais, indicados pelo Serviço de Recuperação, deverá cursar a escola.
Art. 92. Tratando-se de recolhidos
portadores de deficiência ou doença
mental, o ensino aplicável será livremente organizado pelo Diretor do estabelecimento, ouvido o Serviço de Recuperação.
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Art. 93. Os recolhidos que já tenham curso primário formarão classe
especial, para estudo mais adiantado de
português, aritmética, história geral,
contabilidade, noções de direito e instrução moral e cívica, além de religião,
respeitada a liberdade de crença.
Art. 94. Os recolhidos de aptidões
intelectuais desenvolvidas poderão ter
cursos nas matérias da escola de comércio ou dos ciclos secundários, prestando exames perante bancas requisitadas
dos estabelecimentos de ensino oficial.
§ 1." Serão conferidos pelo estabelecimento de ensino os documentos ou
certificados de aprovação.
§ 2." Na falta de professores pertencentes ao estabelecimento, serão
contratados os que forem necessários.
§ 3." Tratando-se de apenados, o
de comportamento e mérito excepcional, que tiver preparatórios concluídos,
poderá, a juízo do Serviço de Recuperação, prestar provas para ingressar
em escola superior e cursá-la, embora
sem freqüência.
Art. 95. Aos recolhidos de notável
aptidão artística serão proporcionados
os meios pnra desenvolvê-la.
Art. 96. Os recolhidos de bom ou
excelente comportamento que se distinguirem nos estudos receberão prêmios
de livros, medalhas ou utilidades, podendo ser aproveitados como auxiliarés dos professores.
Art. 97. No fim de cada ano, terminados os exames, será efetuada a festa de encerramento do período escolar,
para serem conferidos os prêmios.
Parágrafo único. O programa será
elaborado pelo Diretor da escola, em
conjunto com o Serviço de Assistência
Social,
Art. 98. Os serviços industriais,
agrícolas e congêneres serão organizados com o caráter de curso técnico, devendo os chefes respectivos estimular
vocações e dirigir os recolhidos para
a habilitação profissional.
Parágrafo único. Para o mesmo
fim, poderão ser criadas escolas de ensino técnico.

Art. 99. Nos serviços industriais,
agrícolas e congêneres, os chefes destes atribuirão notas de aproveitamento,
ao apenado ou internado, para efeito
de promoção nas graduações de trabalho e reconhecimento da habilitação
adquirida.
§ 1." As notas atribuídas serão registradas pelo Serviço de Recuperação,
que indicará ao Diretor do estabelecimento os que devam ser promovidos.
§ 2." A Superintendência Geral Penitenciária, ou seus órgãos locais, entrará em acordo com instituições de ensino profissional, oficiais ou particulares, para serem expedidos por estas os
certificados de aproveitamento ou habilitação, nos quais não conste a origem
do curso.
Art. 100. Em cada estabelecimento
haverá uma biblioteca, formada de livros selecionados, que proporcionem
sadia recreação e proveito cultural aos
recolhidos.
§ 1." A biblioteca deverá ter salão
de leitura, com as necessárias condições de comodidade.
§ 2." O funcionamento da Biblioteca será orientado pelo diretor da escola .
CAPÍTUIO v
DA ALIMENTAÇÃO E HIGIENE
Art. 101. Nos estabelecimentos penitenciários funcionará uma Comissão
de Alimentação e Higiene.

Art. 102. A Comissão será formada com três funcionários, entre os
quais um médico e, se possível, um
dietista, escolhidos pelo Diretor do estabelecimento.
§ I.° Nos estabelecimentos para
apenados, será completada com três representantes destes, eleitos anualmente
pelos demais companheiros, dentre os
de bom ou excelente comportamento.
§ 2.° Nos estabelecimentos para internados, estes deverão eleger três representantes, dentre os de bom ou excelente comportamento, para exercerem
o mister de auxiliares,' junto à Comissão.
§ 3." Nos Presídios, a Comissão será completada com três representantes

dos presos, eleitos por estes com mais
três suplentes.
§ 4.° Nos estabelecimentos em que
juntamente se executam penas e medidas de segurança, a comissão não será completada com representantes dos
recolhidos, mas terá quatro auxiliares,
sendo dois eleitos pelos apenados c dois
pelos internados, dentre os respectivos
companheiros de bom ou excelente comportamento.
Art. 103. À Comissão compete :
1.") Fiscalizar o asseio e a higiene
do estabelecimento e pertences.
2.") Acompanhar o recebimento de
gêneros destinados à alimentação, verificando peso e qualidade.
3.°) Orientar o serviço de cozinha,
copa e refeitório.
4.°) Examinar o preparo e distribuição de alimentos.
5.°) Inspecionar os depósitos de
gêneros, recipientes, filtros, caixas d'água e aparelhamentos destinados aos
serviços de alimentação.
6.°) Organizar as tabelas de alimentação e submetê-las ao Diretor.
7.°) Propor ao Diretor medidas tendentes ao aperfeiçoamento das condições higiênicas e do serviço, de alimentação.
Art. 104. Cabe também à Comissão
fiscalizar os serviços de conserva, sugerindo ao Diretor melhoramentos e reparos necessários, inclusive de móveis
e utensílios.
Art. 105. A alimentação do recolhido deverá ser agradável e sadia.
Título III
DA DISCIPLINA

PENITENCIÁRIA

CAPÍTULO I

DO SISTEMA DISCIPLINAR
Art. 106. Não haverá falta nem
sanção disciplinar sem expressa previsão legal.
Art. 107. Mesmo na execução de
medida disciplinar, não serão permissíveis meios atentatórios da dignidade.

nem coação moral, castigos corporais,
restrições de alimento ou imposição de
vestes listadas.
Art. 108. Não se poderá usar de
constrangimento físico, salvo como providência extrema e adequada para obrigar à disciplina.
Art. 109. Não se poderão empregar
armas contra qualquer indivíduo recolhido a estabelecimento penitenciário,
salvo, com justa proporcionalidade,
em casos extraordinários de perturbação da ordem ou de perigo imediato à
vida.
Art. 110. Não serão admissíveis
instrumentos de sujeição, a pretexto de
castigo ou medida cautelar.
Art. 111. O pronunciamento ou
execução de sanções disciplinares, fora
dos casos e meios previstos neste capítulo, constitui crime contra a Administração da Justiça, como forma punivel de abuso de poder.
§ 1." Incidirá nas penas cominadas,
como co-autor do crime, o funcionário
que prestar obediência a ordem manifestamente ilegal.
§ 2." Será também abuso de poder
o emprego de violência arbitrária ou
provocação de quaisquer funcionários
contra recolhido, sem prejuízo do concurso com outros crimes.
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR
Art. 112. Nos estabelecimentos em
que se executam penas ou medidas de
segurança, funcionará um Conselho
Disciplinar, para decidir das faltas e
sanções, bem como dos merecimentos
e benefícios.
Art. 113. O Conselho decidirá por
maioria, tendo voto de qualidade o Diretor, no caso de empate.
Art. 114. O Conselho, no desempenho do mister corretivo, procederá à
apuração e ao julgamento das faltas
disciplinares, absolvendo ou aplicando
sanção cabível.
Art. 115. O acusado da comissão
de falta, será ouvido, podendo oferecer
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defesa escrita no prazo de três dias e
indicar provas.
Parágrafo único. O estrangeiro que
não conhecer o idioma, bem como o
surdo ou mudo, apresentará defesa pelo modo estabelecido no processo penal.
Art. 116. Da imposição das sanções caberá recurso, no prazo de cinco
dias e sem efeito suspensivo, para a
Superintendência Geral Penitenciária,
ou seus órgãos locais, conforme o caso.
Art. 117. No caso de urgência, o
Diretor poderá ordenar a separação
preventiva do faltoso, sem prejuízo do
ulterior procedimento perante o Conselho Disciplinar.
Art. 118. O Conselho, mesmo durante o cumprimento da sanção aplicada, mandará submeter a exame o faltoso, quando necessário verificar-lhe as
condições de sanidade mental.
Art. 119. O cumprimento da sanção ficará suspenso quando importar
perigo à saúde física ou mental do faltoso.
Parágrafo único. Desaparecendo o
perigo, a sanção imposta será executada, a menos que o proceder do faltoso
e a conveniência da disciplina recomendem a relevação.
CAPÍTULO III

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES
Art. 120. As sanções disciplinares
deverão ser aplicadas de acordo com
o grau e a reiteração das faltas.
Art. 121. São faltas de primeiro
grau, com o caráter de violações leves
da disciplina :
l*) Atitude de acinte ou inconsideração propositada perante guardas, vigilantes ou visitas.
2') Conversação em voz baixa, para frustrar a fiscalização.
3°) Emprego de linguagem imprópria ou desrespeitosa.
4') Irreverência de não se pôr em
pé, diante do Diretor, chefes de serviço ou autoridades, quando de inspeções ou visitas ao estabelecimento, sal-

vo em trabalho e no caso de hospitalização.
5") Desatenção propositada em exercícios, aulas ou serviço.
6*) Falta de aplicação nos deveres
escolares.
7*) Uso de distintivo não autorizado ou pertencente a outrem.
8") Permuta ou abandono de objetos, roupas e calçados.
9») Execução não autorizada de
misteres alheios.
10*) Desleixo da higiene corporal,
desasseio da célula e incúria na conservação de coisas confiadas.
11") Dissimulação ou provocação de
doenças e estados de precariedade física, para eximir-se a obrigações.
12") Comunicação com outrem por
sinais ou meios suscetíveis de iludir a
vigilância.
13*) Comunicação não autorizada
com visitantes.
14») Prática de compra ou venda
não autorizada em relação a outro recolhido ou funcionário.
15*) Recebimento, ao menos tentado, de utensílios ou cartas de jogo.
16') Porte ou manutenção na célula
de objetos não permitidos.
17") Produção de ruídos para perturbar a ordem nas ocasiões de descanso, de trabalho ou de reunião.
18*) Retardamento em cumprir ordens, com intuito de procrastinação.
19*) Réplica a ordens recebidas.
20*) Descuramento na execução de
tarefa.
21*) Resposta de presença, por outro recolhido, nas chamadas e revistas.
22*) Recebimento de visitas por outro recolhido, sem autorização.
23*) Ausência nos lugares em que
for obrigação estar.
24') Procedimento grosseiro ou discussão com outro recolhido.
25*) Conspurcamento de assoalhos,
paredes ou quaisquer lugares.
26*) Recusa de cumprimento da obrigação de trabalho.
27») Uso de roupas de trabalho no
sono noturno.
28*) Dano propositado em coisa
própria que for obrigação conservar.
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Art. 122. São faltas de segundo
grau, com o caráter de violações graves
da disciplina:
l') Desobediência a ordem de funcionários em exercício de função ou em
razão dela.
2*) Desacato a funcionários.
3») Resistência, inclusive por atitude
passiva, ã execução de ordem ou ato
administrativo.
4") Imputação falsa a funcionário ou
recolhido.
5") Ocultamente, ainda que tentado,
de coisa relacionada com a falta de
outrem, para dificultar averiguação.
6') Abandono de trabalho sem permissão .
7») Vilipendio, ameaça ou violência
a outrem.
8») Prática de ato libidinoso ou
obceno.
9») Emprego de gestos indecentes.
10') Furto ou apropriação de coisa
alheia.
11°) Dano propositado ou culposo
em coisas do estabelecimento ou de
outrem.
12") Incitação a motim ou à prática
de fato ilícito.
13») Aquisição, uso ou fornecimento
de entorpecentes.
14') Prática de jogos proibidos.
15") Abstenção de alimento como
forma de protesto ou atitude de rebeldia.
16") Reiteração de queixas, com improcedêncTa reveladora de motivo reprovado.
17») Participação em reclamações coletivas .
18*) Porte ou manutenção na célula
de arma ou objeto equivalente.
19») Fuga, pelo menos tentada.
Parágrafo único. A concorrência e a
reiteração, mesmo genérica, de violações
leves poderão ser consideradas como
falta de segundo grau.
Art. 123. São faltas de terceiro
grau, com o caráter de infrações gravíssimas da disciplina, os fatos constitutivos de crime, ou contravenção, sem
prejuízo do processo perante a autoridade judiciária.
Art. 124. As sanções deverão ser
escolhidas e impostas de per si cumulativamente, segundo o critério da individualização e da conveniência do regime

penitenciário, atendendo-se à personalidade do faltoso, procedimento, motivos,
circunstâncias, efeitos resultantes e reiteração de faltas.
Art. 125. As sanções aplicáveis em
razão de falta do primeiro grau são as
seguintes:
l*) Repreensão.
2') Suspensão do recebimento de visita, até trinta dias.
3») Suspensão de recreios, leitura ou
exercícios, até trinta dias.
4*) Suspensão de aquisições facultadas, até trinta dias.
5») Confinamento na própria célula,
até dez dias.
Art. 126. As sanções aplicáveis em
razão de falta do segundo grau são as
seguintes:
l*) Perda de pontos, necessários à
obtenção de favores.
2») Rebaixamento de classe.
3') Mudança compulsória de trabalho quando relacionada à falta, com o
desempenho deste.
4') Qualquer das sanções previstas
nos ns. 2 a 5, do artigo anterior, com
a duração até o dobro do máximo cominado.
5*) Confinamento cm célula disciplinar até trinta dias.
Art. 127. As sanções aplicáveis, em
razão de faltas do terceiro grau, são o
Confinamento em célula disciplinar e mais
três, pelo menos, das dispostas no artigo
anterior, com a duração, das temporais,
até o triplo do máximo previsto.
Art. 128. O autor de falta do terceiro grau que for perigoso, não só pela
presunção legal, mas por apreciação em
concreto, e que oferecer grave ameaça
à ordem, poderá ser mantido em separado enquanto necessário.
§ 1." A separação tem caráter assegurativo, sendo aplicada depois de cumprida a pena disciplinar de Confinamento.
§ 2." Nesse período, o recolhido não
sofrerá outras restrições que não as
resultantes da separação.
Art. 129. As células disciplinares
terão as condições das demais, .:om a
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diferença de serem guarnecidas segundo
o mínimo indispensável para o sono e
satisfação de necessidade de higiene.
Parágrafo único. Não poderão ser
utilizados compartimentos com a natureza de masmorra, bem como sem ventilação ou luz suficientes.
Art. 130. O faltoso, confinado em
célula disciplinar, deverá ter visita diária
do médico e, depois de dez dias, recreio
de uma hora, sem contato com outros
recolhidos.
Art. 131. Serão registradas no prontuário as sanções impostas.
Art. 132. O registro das sanções
aplicadas à falta de primeiro e segundo
graus ficará invalidado se não cometida,
dentro de dois anos, outra violação da
disciplina.
§ 1.° À margem do registro será anotada a invalidade.
§ 2." O prazo de dois anos poderá
ser diminuído, a juízo do Conselho Disciplinar, se as faltas ocorrerem no começo da vida penitenciária do recolhido,
tornando-se este merecedor, posteriormente, de estímulo e confiança.
§ 3." A anotação de invalidade ficará
sem efeito, se o recolhido praticar falta
de terceiro grau.
Art. 133. Não sendo individuada a
autoria de dano grave, responderá por
este o recolhido que provadamente
opuser obstáculo ã averiguação.
CAPÍTULO IV

DA QUALIFICAÇÃO PELO
COMPORTAMENTO
Art 134. O Conselho Disciplinar,
com base no comportamento, qualificará
cm categorias os apenados e internados,
salvo os recolhidos em Manicômio Judiciário.
Parágrafo único. O Conselho procederá de acordo com o Serviço de Recuperação.
Art. 135. A qualificação dos apenados e internados será individual, dentro
das seguintes categorias de comportamento .

l*) Indiscernido, pelo período dos
seis primeiros meses contados da entrada
no estabelecimento.
2*) Bom, depois dos primeiros seis
meses.
3°) Excelente, depois de mais de
dois anos.
4") Regular, com a comissão de falta
do primeiro grau.
5") Mau, conseqüente à prática de
faltas do segundo grau.
6*) Péssimo, conseqüente à prática
de faltas do terceiro grau.
§ 1.° A qualificação como bom e excelente dependerá da inexistência de falta
praticada.
§ 2.° Em caso de pena igual ou
inferior a três anos, ainda que resultante
de mais de uma sentença, os prazos para
a qualificação do comportamento serão
reduzidos à metade.
Art. 136. O apenado ou internado,
da categoria de mau ou péssimo, que
não praticar falta no período de dois
anos, passará a indiscernido, para nova
qualificação, atendendo-se aos requisitos
do artigo anterior.
Art. 137. O apenado ou internado,
de comportamento regular, passará para a categoria de bom, depois de um
ano sem comissão de falta.
Art. 138. Tratando-se de internados,
os prazos para nova qualificação poderão
ser reduzidos, a juízo do Conselho Disciplinar.
Art. 139. O Conselho Disciplinar
distribuirá distintivos indicadores da qualificação pelo comportamento dos apenados e internados.
§ 1." Não receberão distintivos os de
comportamento mau ou péssimo.
§ 2.° O uso do distintivo será obrigatório.
§ 3." Deverá figurar, de modo visível, no exterior da porta de cada célula
ou na cabeceira do leito, em caso de
dormitório coletivo, reprodução ampliada
do distintivo.
Art. 140. Só poderão ser escolhidos
para misteres de confiança os qualificados como de comportamento bom ou excelente.

Art. 141. Os qualificados como de
comportamento mau ou péssimo não poderão ter licença para movimentar-se no
estabelecimento, a não ser debaixo de
vigilância.
Art. 142. Para trabalhos externos
não poderão ser escolhidos os apenados
ou internados de comportamento indiscernido, mau ou péssimo.
Art. 143. Os qualificados por comportamento mau ou péssimo não receberão visita em parlatório coletivo, mas em
lugar e por forma que assegure observação e vigilância.
Art. 144. Nas reuniões solenes, formaturas, sessões de divertimento e no
refeitório, os apenados e internados serão
dispostos segundo a qualificação pelo
comportamento.
Título IV
DOS DIREITOS E RECOMPENSAS
CAPÍTULO I

DOS DIREITOS COMUNS E
CONDICIONADOS
Art. 145. Os recolhidos a estabelecimento penitenciário terão os direitos
que não contrastem com as restrições
decorrentes da execução da medida imposta e que por esta não forem atingidos.
Art. 146. São direitos comuns dos
aperados ou internados, além dos implicitamente contidos neste Código.
1.") Tratamento condigno, em rigorosa conformidade com os fins do regime
penitenciário.
2.") Proporcionalidade na distribuição das horas do dia, para trabalho,
descanso e recreações, salvo em casos
especiais.
3.°) Escolha de trabalho, nos casos
facultados.
4.°) Percepção de salário do trabalho
e ressarcimento por acidente, moléstia ou
invalidez no labor penitenciário.
5." Trato de urbanidade por parte
dos servidores do estabelecimento.
6.") Chamamento pelo nome, salvo a
designação pelo número nas verificações
de presença.

7.") Produção de requerimentos e recursos à autoridade competente.
8.") Comunicação pessoal com o Diretor do estabelecimento, para queixas
ou outras razões.
9.") Conhecimento dos sucessos mais
importantes da vida nacional, através
de meios aptos.
10.°) Educação cívica e estudo da
história pátria, de par com a instrução
moral.
11.") Instrução e prática religiosa,
respeitada a liberdade de crença.
12.°) Comunicação, inclusive de caráter sigiloso, com patrono de sua escolha, em horário prefixado.
13.°) Comunicação com a autoridade,
Cônsul ou órgão diplomático, habilitado
a cuidar de seus interesses, tratando-se
de estrangeiro.
14.") Proteção jurídica para efetividade das garantias legais e contra o
abuso do poder.
Art. 147. São também direitos comuns, de exercício condicionado ao comportamento:
1.") Correspondência epistolar.
2.°) Recebimento de visitas.
3.°) Aquisição de objetos de consumo
próprio.
4.°) Saída do estabelecimento para
cerimônia da família e visitas, nos casos
determinados e mediante precauções de
vigilância.
5.") Distintivos e promoção de categoria.
Art. 148. Os submetidos à prisSo
provisória ou administrativa e os condenados por crime político ou social,
terão os direitos definidos nos dois artigos anteriores e que forem compatíveis
com a sua condição jurídica.
CAPÍTULO n
DA CONCESSÃO DE
RECOMPENSAS
Art. 149. São recompensas especiais,
de concessão condicionada ao merecimento do recolhido.
l") Designação para auxiliar de
confiança em atividades e serviços.
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2') Colaboração em periódico publicado no estabelecimento, sob censura
razoável.
3") Prêmios instituídos, diploma as
aproveitamento nos cursos, mençõe.1)
honrosas em solenidades e no prontuário.
4*) Recebimento de visitas, com vea
tuário particular.
5") Aumento do tempo de leitura c
estudos, na célula ou na biblioteca do
estabelecimento.
6") Proposta para benefício de livramento condicional, graça ou indulto c;
comutação, tratando-se de apenado.
Art. 150. Os apenados de excelente
comportamento, que merecerem classitlcação como sociáveis, terão direito de
cumprir, em Prisão Aberta, a quinta
parte restante do tempo necessário au
livramento condicional.
Parágrafo único. Os de excelente
comportamento, classificados como sociáveis, cuja pena for inferior ao iMnimo exigido para o livramento condicional, também terão direito de ser admitidos em Prisão Aberta.
Art. 151. O apenado de excelentis
comportamento e de mérito excepcional,
inclusive pelo espírito de cooperação,
terá direito de ser bonificado em dez dias
ao mês, que serão diminuídos da quantidade do tempo necessário ao livramento
condicional.
§ 1.° O reconhecimento desse direito
caberá ao Conselho Disciplinar, mediante
aprovação da Superintendência Geral
Penitenciária, ou seus órgãos locais.
§ 2.° O apenado de comportamento
excelente, com menções honrosas e prêmios, poderá requerer o reconhecimento
do direito à bonificação, cabendo-lhe recurso, à Superintendência Geral Penitenciária, ou seus órgãos locais, da deliberação denegatória, que será reformada ou
mantida.
§ 3.° Na devida oportunidade, o Diretor do estabelecimento enviará ao juiz,
por intermédio da Superintendência
Geral Penitenciária, ou seus órgãos
locais, relatório minucioso, com os descontos relativos à bonificação, para ser
concedido o livramento condicional.
§ 4.° A comissão de falta disciplinar
importará a revogação dos descontos
computados.

CAPÍTULO m
DA CONSTITUIÇÃO DO PECÚLIO
Art. ,152. Do salário percebido pelos
apenados e internados, serão feitos, no
caso de obrigação exigíveis, os seguintes
descontos mensais.
1.°) Dez por cento, para atender à
multa e mais imposições pecuniárias da
sentença.
2.°) Dez por cento, para satisfação
do dano resultante do fato, na conformidade de sentença condenatória definitiva.
3.") Cinco por cento, no máximo,
para prêmio de seguro e indenização
de prejuízo constitutivo de falta disciplinar cometida.
Parágrafo único. O Diretor do estabelecimento remeterá a Juízo, mensalmente, as importâncias arrecadadas para
cumprimento das condenações pecuniárias.
Art. 153. Deduzidos os pagamentos
que houver, na forma do artigo anterior,
será separado um terço do saldo para
formar o pecúlio do recolhido, destinando-se o restante, em partes iguais, para
os seus gastos particulares e prestação
material de assistência familiar.
Parágrafo único. O pecúlio é impenhoráve! e indispensável.,
Art. 154. Será acrescentada ao pecúlio a cota de assistência familiar, que
não for exigível ou indispensável.
Art. 155. O Diretor do estabelecimento mandará abrir conta particular,
na Caixa Econômica Federal, em nome
do recolhido, para a arrecadação do
pecúlio deste, devendo as parcelas respectivas ser depositadas até dez dias
após a data em que for pago o salário mensal.
Parágrafo único. A importância creditada vencerá juros mínimos de dez
por cento anuais.
Art. 156. Ríediante ofício do Diretor do estabelecimento à Caixa Econômica Federal, o saldo da conta de
pecúlio será liberado em favor do recolhido, ao término da execução da
pena ou medida de segurança e no
caso de livramento condicional ou extinção da punibilidade.

Parágrafo único. Em caso de morte, o saldo será entregue aos herdeiros
do falecido e, na falta destes, posto
à disposição do Serviço de Assistência
Social do estabelecimento, para auxilio
à família dos demais recolhidos.
Título V
RECOLHIDOS DE CONDIÇÕES
ESPECIAIS
Art. 157. Os condenados por delito
político ou social cumprirão pena em
estabelecimento próprio ou cômodo diverso de célula e sem contato com autores de crime comum, devendo serlh.es concedida ocupação condizente.
Parágrafo único. Os de bom comportamento poderão requerer transferência para Colônia Agrícola, onde, se
possível, lhes será permitido convívio
com a família, asseguradas as condições
de vigilância.
Art. 158. Os militares condenados,
sem perda de patente ou posto, por
fato previsto como delito comum, cumprirão a medida imposta em c.stabelecimento militar.
Parágrafo único. Os condenados
com perda de patente ou posto não
poderão ter ingresso em estabelecimento
penitenciário com a veste militar.
Art. 159. À mulher que, pela vida
pregressa, natureza do fato cometido
ou forma de comportamento, for considerada elemento de influência corruptora, a juízo do Serviço de Recuperação, ficará em separado, quanto possível, das demais recolhidas.
Art. 160. A mulher em gestação
ou aleitamento, submetida a medida
privativa de liberdade, terá trabalho
acomodado às suas condições e ficará
isenta de cumprir sanção disciplinar
que ponha em perigo sua saúde ou
a do filho.

Parágrafo único. A sançãa imposla
constará do prontuário, com a nota de
não executada.
Art. 161. Para o trabalho de parto,
a gestante será colocada em maternidade ou hospital apropriado, guardadas
as precauções de vigilância.
Parágrafo único. Ocorrendo o parto
no estabelecimento penitenciário, não
se fará menção de local do nascimento
no registo civil.
Art. 162. A mãe, recolhida em estabelecimento penitenciário, .salvo no
caso de incapacidade física ou mental,
terá direito de manter em sua companhia
o filho menor de quatro anos.
§ l' Completado quatro anos, e no
caso de incapacidade materna, o menor
será colocado em instituição adequada
ou entregue a responsáveis idôneos, por
iniciativa do Serviço de Assistência Social, mediante aprovação do Juiz de
Menores.
§ 2° Será obrigatória a aceitação
do menor nas instituições de assistência, oficiais ou subvencionadas, cíevendo o número de admitidos ser fixado
por acordo entre estas e a Superintendência Geral Penitenciária, eu seus órgãos locais.
Art. 163. As mulheres em gestação serão transportadas a juízo ou para
outro estabelecimento, em viaturas confortáveis, sob a guarda de vigilantes
femininas.
Art. 164. As mulheres privadas de
liberdade, ao ser transportadas a juiro,
não deverão levar filho menor.
Art. 165. Os apenados ou interna- .
dos que tiverem menos de vinte c um
anos cumprirão, separadamente dos demais recolhidos, a medida imposta.
Art. 166. Os recolhidos a Presidio
ficarão sujeitos a regime próprio de
disciplina e tratamento.

PARTE ESPECIAL
Titulo I
DA

SUPERINTENDÊNCIA GERAL
PENITENCIÁRIA

Art. 167. A Superintendência Geral
Penitenciária tem por finalidade promover a observância e o aperfeiçoamento do regime penitenciário no ;>aís.
Art. 168. A Superintendência Geral
Penitenciária terá como sede a Capital
da República, sendo, nos Estados e
Territórics, representada por Superintendências locais ou Delegados, conforme o estabelecido pelos respectivos
governos.
Parágrafo único.
A nomeação do
Superintendente Geral
Penitenciário,
bem como dos Delegados ou Superintendentes locais, deverá recair de preferência em pessoas especializadas na ciénciu
penitenciária.
Art. 169. A Superintendência Geral
Penitenciária terã como unidades técnicas:
l*) Serviço d'e Orientação o Coordenação Penitenciária.
2*) Serviço de Inspeção Penitenciária;
3") Serviço de Assistência Jurídica
c Social.
-l*) Instituto de Estudos e Formação
Penitenciária.
Art. 170. São atribuições da Superintendência Geral Penitenciária, além
de outras que lhe caibam:
l*) Informar-se, por inspeções ou
outros meios, quanto à execução do regime penitenciário e -expedir instruções
ou circulares para o seu melhoramento.
2*) Determinar a atuação de seus
órgãos locais, mediante normas e instruções.

3*) Expedir determinações de caráter uniforme quanto à concessão de
prêmios e regalias aos apenados c internados.
4*) Estabelecer normas reguladoras
das visitas periódicas aos recolhidos,
em acomodação reservada e isenta de
vigilância, por parte do outro componente de seu casal.
5') Vfelar pela efetividade da assistência religiosa nos estabelecimentos
penitenciários.
6*) Prover a aplicação do fundo
especial, fornecido pelo selo penitenciário.
7') Traçar diretivas para a padronização dos estabelecimentos penitenciários segundo a espécie destes, inclusive
com uniformidade de regimentos.
8') Prestar assistência técnica aos
demais órgãos do regime penitenciário.
9') Fixar normas gerais para a criação c funcionamento dos patronatos e
instituições afins.
10") Inspecionar as organizações indicadas na letra anterior, sem prejuízo
da competência reservada ao Coiiaelho
Penitenciário.
11*) Articular-se com os Conselhos
Penitenciários, para mútua colaboração
em matéria de interesse comum.
12') Orientar o ersino e educação
profissional do funcionalismo dos estabelecimentos penitenciários e 'issisteaciais.
13") Manter publicação especializada.
H") Organizar o Museu Penitenciário, incentivando a criação de congêneres nos Estados e Territór.os.
15') Proceder ao levantamento de
estatísticas e do cadastro penitenciário
nacional, pela colheita de índices c
dados, inclusive de natureza militar.
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Art. 171. A Superintendência Geral
Título II
Penitenciária poderá concluir acordos
com os governos dos Estados sobre o
DO CONSELHO PENITENCIÁRIO
cumprimento de obrigações impostas por
este Código e especialmente quanto à
Art. 174. O Conselho Penitenciário
constituição dos órgãos locais.
tem por finalidade opinar sobre livramento condicional, graça, ou indulto,
Art. 172. A Superintendência Geral
e comutação de pena, bem como proPenitenciária, em casos especiais, poderá
mover a concessão desses favores lefazer acordos necessários para que a
gais.
pena ou medida de segurança, imposta
em uma unidade federativa, seja cumArt. 175. O Conselho será comprida em estabelecimento penitenciário
posto dos seguintes membros: Preside outra ou da União.
dente, quatro juristas, o Diretor do
A-t. 173, Ao Superintendente Geral
Manicômio Judiciário e um represencompete:
tante do Ministério Público local, escolhido este pela respectiva chefia e
l") Despachar com o Ministro da
nomeados os cinco primeiros pelo PreJustiça e Negócios Interiores e sugssidente da República, no Distrito Ferir-lhe a adoção de providências conderal, e governadores, nos Estados e
cernentes à aplicação deste Código.
Territórios.
2'') Fiscalizar os estabelecimentos
penitenciários federais e os Patronatos,
§ ]' As deliberações serão tomados
no que se refere ao cumprimento das
por maioria de votos.
obrigações estabelecidas neste Código.
§ 2° Não havendo Manicômio Ju3.°) Ter a seu cargo a direção das
diciário com organização autônoma, será
atividades peculiares à Superintendênnomeado um psiquiatra, preferencialcia Geral, atuando nos Estados e Termente diretor de serviço de assistência
ritórios por intermédio dos Superintena psicopata.
dentes ou Delegados locais, inclusive
J 39 Serão nomeados quatro suplenpara a iniciativa das providências pretes, para substituir, mediante convovistas nos números seguintes deste arcação do Presidente do Conselho, os
tigo.
membros juristas, no impedimento des4') Fazer transferir, cm casos de
tes.
urgência comprovada, o apenado ou
§ 4' A função de membro do Coninternado de um estabelecimento para
selho será gratuita, constituindo serviço
outro, com imediata comunicação ao
público relevante.
juiz competente, para efeito de homologação .
f 5' Poderá ser atribuída gratificação de presença aos membros do Con5.°j Autorizar, com informação moselho.
tivada ao juiz competente, a precedência para o cumprimento da medida de
Art. 176. O Conselho terá um Sesegurança, no caso do art. 22, parácretário Geral, bacharel em direito, com
grafo único, do Código Penal, desde
•especialização em matéria penitenciária.
que a imediata execução da pena possa
tornar-se prejudicial ao estado do agenArt. 177. Participarão das sessões
te.
do Conselho, como membros informantes, sem direito a voto, o Secretário
6°) Promover pelos meios cabíveis,
inclusive habcas-corpus, a restituiçSo
Geral e, quando convocados, os diretores de estabelecimentos penitenciários.
de liberdade ao internado que, embora
não mais perigoso, continue submetido
Parágrafo único. Caberá também a
a medida de segurança detentiva.
estes a gratificação que for atribuída
aos membros do Conselho.
7") Tomar as providencias indicadas no número anterior, quando, cumArt. 178. Na apreciação dos pediprida a pena ou extinta a punibilidade
dos ou propostas de livramento conde um fato. continuar o seu agente,
dicional, graça ou indulto e comutaem razão deste, recolhido em estabeção de pena, o Conselho poderá relecimento penitenciário, salvo se imquisitar das autoridades ou repartições
posta medida de segurança detentiva.
autos originais de processo penal c da-

dos. referentes à personalidade do apcnado.
Art. 179. No curso do processo de
graça ou indulto e comutação de pena,
ficarão prejudicados novos pedidos para
o mesmo fim.
Art. 180. Negada a graça, ou indulto, e comutação de pena, só depois
de seis meses poderá haver audiência
do Conselho sobre novo pedido.
Parágrafo único. Do despacho denegntório caberá pedido de reconsideração, não podendo este ser renovado.
Art . 1 8 1 . As petições ou propostas
de livramento condicional poderão ser
apresentadas diretamente à autoridade
judiciária ou dirigida a esta por intermédio do Conselho.
Parágrafo único. O Conselho fará
a requisição dos elementos que entender necessários, quando de sua iniciativa o pedido de livramento condicional, graça ou indulto e comutação de
pena.
Art. 182. O Presidente do Conselho encaminhará ao juízo competente
os processos de livramento condicional,
instruídos com o seu parecer e mais
documentes relativos ao caso.
Art. 183. Além de outras normas
de procedimento, o juiz ou Tribunal
imporá ao liberado condições que julgar convenientes, -como abster-se de residência cm determinado lugar e sujeitar-se a patronato ou instituições
afins.
Art. 184. Não podendo o liberado,
salvo caso de insolvência provada,
ocorrer às custas do processo, ã taxa
penitenciária, à multa que tenha sido
imposta e às indenizações resultantes
de condenação civil, serão fixadas, pelo
juiz eu Tribunal, cotas mensais para
o resgate, mediante desconto, no máximo, da quarta parte do seu vencimento ou salário.
Art. 185. Concedido o benefício, o
Presidente do Conselho, ao receber a
carta de guia respectiva, realizará, etn
data que será designada de acordo
com o Diretor do Estabelecimento Penitenciário, a sessão solene do livramento condicional, com a leitura iin
sentença diante dos demais sentenciados.

A r t . 186. O Presidente do Conselho remeterá ao juízo competente a
cópia autenticada do termo que, no
livro próprio, será lavrado da solenidade e da declaração do sentenciado de aceitar, ou não, as condições
do livramento.
Parágrafo único. Não aceitas as
condições, o livramento condicional iicará suspenso, até nova decisão judicial, que poderá modificá-las ou declarar sem efeito a concessão do benefício.
Art. 187. Da caderneta que s»r3
entregue ao liberado constará também
o disposto nos §§ 1° e 2", do art. 767,
do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. O salvo conduto,
que será fornecido ao liberado, na
[alta da caderneta, deverá conter, alé;n
de outros requisitos de lei, as disposições processuais concernentes ao livramento condicional.
Art. 188. O liberado ficará sujeito
à vigilância do juiz ou Tribunal, exercida por intermédio de estabelecimento
penitenciário, patronato ou instituições
afins.
Art. 189. O Conselho, recebendo
comunicação de ter o liberado transgredido as condições do livramento
condicional, deliberará sobre o fato e
a conveniência de ser revogado o benefício, representando à autoridade judiciária nesse sentido.
Parágrafo único. Poderá o Conselho tomar a iniciativa da representação, que será motivada, com base em
prova.
Art. 190. A revogação do livrainento condicional dependerá de parecer
do Conselho.
Art. 191. Imputando-se ao liberado
a prática de fato previsto como crime
ou contravenção, deverá o Conselho
ser ouvido quanto ã conveniência Já
prisão preventiva, nos casos em que
esta não for compulsória.
Art. 192. O Conselho proporá ^o
Juiz competente as modificações, que
reputar indispensáveis, das normas de
proceder impostas ao liberado, atendendo ao escopo do livramento e ao
interesse da justiça.
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§ l* Modificadas as normas, a decisão respectiva será lida ao liberado
pelo Presidente do Conselho ou, nn
falta, pela autoridndc judiciaria, observando-se o disposto no art. 186 ,_• seu
parágrafo único.
§ 2* As alterações serão transcritas na caderneta ou no salvo-conduto.
Art. 193. O Conselho poderá dirigir c inspecionar patronatos oficiais
ou particulares, sem prejuízo das atribuições da Superintendência Gerai Penitenciária.

7.') Casa de Custódia e Tratamento, para os internado» sujeitos ã medida de segurança respectiva.
Parágrafo único. Na Colônia Agrícola, deverá funcionar uma seção correspondente aos institutos de trabalho,
de reeducação ou ensino profissional,
até que se organizem.
Art. 197. Na organização dos estabelecimentos penitenciárias, sem prejuízo das condições de segurança, poderão ser construídos anexos exteriores
para trabalho externo e pernoite dos
Art. 194. O Conselho Penitenciário
recolhidos, sob vigilância atenuada.
do Distrito Federal, dos Estado.i c
Art. 198. A Prisão Aberta não teTerritórios deverá enviar, semestralrá aparelhamcntos de segurança intermente, à Superintendência Geral Pena ou externa, sendo organizada para
nitenciária, para fins de estatística, de
regime de semiliberdade, sob fiscalizacadastro e estudos, relatório numOrlco
ção de assistentes-sociais ou funcioc especificado de suas atividades.
nários especializados.
Art. 199. Serão distintos c separaTítulo III
dos os estabelecimentos, conforme se
destinem à execução de medidas priDOS ESTABELECIMENTOS
vativas de liberdade impostas a homens
PENITENCIÁRIOS
ou a mulheres.
Art. 195. Os estabelecimentos peArt. 200. Na falta de estabelecinitenciários têm por finalidade, de acormento próprio, as mulheres serão redo com a sua natureza, o tratamento
colhidas a seção especial de outro, desdos apenados ou internados e a guarda
tinado a homens.
dos submetidos à prisão provisória ou
Art. 201. Não serão admissíveis
administrativa.
dormitórios coletivos a não ser, por
necessidade ou motivo de ordem cienArt. 196. São essenciais ao regime
tifica, em organização hospitalar, Colôpenitenciário os tipos seguintes de esnia Agrícola e Prisãc Aberta.
tabelecimentos:
Art. 202. Os estabelecimentos pel*) Presidio, para guarda dos subnitenciários, com ressalva do Presídio,
metidos à prisão provisória ou admideverão ser construídos em locais afasnistrativa.
tados de centros populosos.
2.°} Penitenciária, para execução orArt. 203. A construção dos estabedinária das penas privativas de liberlecimentos penitenciários deverá obededade.
cer à técnica da arquitetura especiali3.*) Colônia Agrícola, para a eduzada, na conformidade das normas excação rural de apenados e de interpedidas nesse- sentido pela Superinnados .
tendência Geral Penitenciária, com re•l.") Prisão Aberta, para apenados
quisitos quanto à superfície, orientação, luminosidade, ventilação e volume
de excelente comportamento, com a clasde ar.
sificação de sociáveis.
Parágrafo único. Também são in5.°) Sanatório Penitenciário, para os
dispensáveis os requisitos quanto a reportadores de doenças contagiosas.
feitórios coletivos e instalações ade6.°) Manicômio Judiciário, para os
quadas à vida dós estabelecimentos,
internados portadores de alienação meninclusive para escola e recreação.
tal e quaisquer presos cm que esta se
manifeste.
Art. 204. Na elaboração das normas a que se refere o dispositivo an-
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terior, serio ainda observados os seguintes critérios:
1.") Nos planos se atenderá, quando necessário, à separação dos recolhidos por clas.ses ou grupos.
2.") O Manicômio Judiciário c o Sanatório Penitenciário serão de característica hospitalar, sem prejuízo de requisitos materiais para isolamento e
segurança.
3.*) Os estabelecimentos para execução das medidas do segurança dctcntiva terão características adequadas
aos fins terapêuticos c educativos.
4.") Cada célula deverá conter lavatório, chuveiro e aparelho sanitári').
disposto com antcparo que permita a
vista do interior, sem devassar a utilização.
5.") No ca.so do dormitório coletivo, as instalações sanitárias serão localizadas om aposento separado.
Art. 205. Os estabelecimentos penitenciários deverão ter como capacidade máxima:
1. v ) Os destinados à execução de
medidas de segurança detentiva, 200
internados.
2.") A Priíão Aborta, igual número de apenados.
3.'') ,. Os demais estabelecimentos, 500
apenado.:;.
§ I." Para efeito da capacidade máxima, os anexos de estabelecimento, que
funcionarem cem pessoal próprio, serão considerados unidades autônomas.
§ 2." Nos estabelecimentos rjara apenados, onde houver seções destinadas
à execução ou medida de segurança detentiva, a capacidade máxima será de
500 recolhidos.
§ 3." No Presidio, salvo por necessidade, o número máximo deverá ser
de l . 000 presos.
Art. 206. À entrada dos estabelecimentos, nas .salas de aula e nos locais apropriados, será elevada a Cruz
de Cristo Redentor.
Art. 207. Será fornecida ao Diretor e chefes de serviço dos estabelecimentos, no perímetro ou proximidade destes, moradia devidamente mobiliada.

Titulo IV
DOS PATRONATOS
Art. 208. Os Patronatos têm por
finalidade a vigilância e o amparo dos
liberados c dos demais submetidos à
liberdade vigiada, bem como a assistência aos egressos dcs estabelecimentos penitenciários e à família da vitima c do agente.
Art. 209. Os Patronatos serão oficiais ou particulares, devendo estes, para
se beneficiarem dos favores de lei, organizar-se na conformidade das normas
expedidas pela Superintendência Geral
Penitenciária.
Art. 210. Os Patronatos oficiais ou
particulares serão inspecionados pela
Superintendência Geral Penitenciária,
inclusive os que estiverem sob a orientação uo Conselho Penitenciário.
Art. 211. Aas Patronatos incumbe:
].*) Manter, por meio de visitas e
observação, vigilância permanente e discreta sobre os liberados e os demais
submetidos à liberdade vigiada, imposta como medida de segurança ou
decorrente de suspensão condicional da
pena, devendo atendê-los, adverti-los e
ajudá-los na recuperação profissional e
autodisciplina, bem como no cumprimento das condições estabelecidas pela
autoridade judiciária.
2.°) Exigir do liberado e demais
submetidos à liberdade vigiada a abstenção de residência, estado ou passagem nos locais indicados na sentença
e velar pelo cumprimento dessa obrigação.
3.*1) Efetuar, se necessário, buscas
pessoais ou domiciliares em relação ao
liberado, para Investigar-lhe o modo de
conduzir-se.
4.'-') Procurar trabalho imediato para
os liberados c egressos dos estabelecimentos penitenciários.
5.°) Dar abrigo e manutenção aos
liberados e egressos quando em necessidade e no reinicio da vida livre, até
obterem
ocupação remunerada.
6.11) Encaminhar a ambulatórios ou
hospitais os liberados e egressos que
necessitarem
de tratamento.
7. 9 ) Verificar a situação da família da vítima c do agente, oferecendo
assistência necessária.
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8.°) Preparar o ambiente da família para o acolhimento do liberado e
do egresso, procurando remover causas de desajustes e incomprcensões.
9.") Promover, se necessário e para
os fins de lei, rigorosa observação
psiquiátrica sobre egressos de Manicômio Judiciário e Casa de Custódia c
Tratamento, no período de prova à que
estiverem subordinados.
IO. 9 ) Impedir o emprego de psícopatas sob liberdade vigiada em trabalho incompatível com as aptidões e t
capacidade psicofisica destes.
!!.") Deter, com os próprios meios,
ou com o auxilio estranho, se necessário, o liberado transgressor das condições e ordens legais impostas, fazer
recolhê-lo ao Presídio e comunicar imediatamente o fato, para as providências
cabíveis, à autoridade judiciária competente, ao Conselho Penitenciário e à
Superintendência Geral Penitenciária.
12.°) Propor ao juiz, por intermédio da Superintendência Geral Penitenciária, a revogação do livramento condicional, em caso de desobediência do
liberado a ordens legais e a condições
impostas.
13.') Propor ao juiz, pela forma do
número anterior, alteração, necessária
em seu parecer, das condições impostas ao submetido ã liberdade vigiada, e
aplicação de cabível medida de segurança ao liberado que se revele perigoso.
Art. 212. Cabe, também, aos Patronatos realizar visitas aos recolhidos nos
estabelecimentos penitenciários, colaborando com o Serviço de Assistência
destes.
Art. 213. Os egressos sujeitos à
vigilância serão desde logo dirigidos
ao Patronato designado, para matricula
e providências indispensáveis.
Art. 214. Os Patronatos manterão
Registo, em que serão anotadas, entre
outros elementos, as observações relativas à saúde, estado mental, qualidades morais, grau de instrução, aptidões
e comportamento dos suteic-íiclos à sua
vigilância.
Art. 215. Das observações referidas no artigo anterior, os Patronatos

enviarão rclatório: ao juiz, por intermédio da Superintendência Geral Penitenciária, trinta a quinze dias antes
de . findar-se o período de vigilância,
para ser decidida a permanência ou a
cessação da medida imposta.
Art. 216. Afora os casos legais, a
autoridade policial não poderá interferir no procedimento do liberado, salvo
por solicitação de Patronato, nos termos do art. 41, n.° XI, ou da Superintendência Geral Penitenciária.
Art. 217.
As administrações dos
estabelecimentos penitenciários deverão
facilitar a visita dos representantes dos
patronatos, prestando informes c dados
constantes de prontuários e outras fontes, relativamente aos submetidos a medida privativa de liberdade.
Art. 218. As entidades públicas, bem
corno as particulares, favorecidas com
subvenção oficial, que dispuserem de
organizações destinadas a tratamento,
abrigo ou ensino, deverão reservar lugares çjratuitor, nestas, para beneficiários encaminhados pela Superintendência Geral Penitenciária ou órgãos locais, mediante indicação de Patronato.
§ 1.' O número de lugares será estabelecido por acordo com a Superintendência Geral Penitenciária, ou órgãos locais.
§ 2.' Ficam excluídas da obrigação as cooperativas e instituições de
classe.
Art. 219. Serão reservados, nos núcleos coloniais instituídos pelo poder público, 1'jtcs de terreno, para venda em
prestações a liberados e egressos, escolhidos pela Superintendência Ger;il
Penitenciária, ou órgãos locais, mediante proposta de Patronato.
Parágrafo único. O número dos lotes será estabelecido por acordo com
a Superintendência Geral Penitenciária,
ou órgãos locais.
Art. 220. Nos serviços públicos, de
execução direta, concedida ou contratada, bem como entidades autárquicas,
será obrigatório, com observância das
condições legais de admissão, o aproveitamento de -liberados e egressos de
bom proceder, mediante acordo com a
Superintendência Geral Penitenciária, ou
órgãos locais, c por indicação de Patronato.
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Art. 221. Os Patronatos deverão
manter entendimento com os sindicatos
de trabalhadores e empresas industriais,
comerciais ou agrícolas, para aproveitamento de liberados e egressos.
Art. 222. Os órgãos da administração e os funcionários em geral, no
exercício das funções respectivas, deverão dispensar colaboração e auxilio cabivel aos Patronatos, para facilitar-lhes
a missão.
Art. 223. Os Patronatos deverão remeter semestralmente à Supcrintendêncin.
Geral Penitenciária, ou órgãos locais,
os dados numéricos de seu trabalho,
para fins de estatística e de estudo.
Art. 224. As atribuições e deveres,
atinentes aos Patronatos, serão extensivos nos institutos afins, nos termos
das normas expedidas pela Superintendência Geral Penitenciária.
Título V
DA PRISÃO PROVISÓRIA
E ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO l

DO REGIME PRESIDIÁRIO
Art. 225. Os presidiários, para cumprimento da prisão provisória ou administrativa, serão submetidos a regime
especial, de acordo com a medida imposta e as exigências disciplinares.
Art. 226. No Presidio haverá um
Serviço de Observação
Preparatória,
composto de um médico psiquiatra, de
um clínico e um assistente social, com
atribuição de examinar a personalidade dos presidiários.
§ 1,° O exame atenderá ao aspecto biopsiquico, particularizando condições mentais, motivação do fato imputado e existência ou não de periculosidade.
§ 2.° Será enviado laudo à autoridade judiciária competente, para instrução do processo.
Art. 227. Os sujeitos à prisão provisória ou administrativa, não havendo
Presidio, serão recolhidos a dependência especial de outro estabelecimento,
em separado dos demais presos.
Art. 228. A mulher, sujeita à prisão provisória ou administrativa, será

recolhida â Penitenciária para mulheres, se não houver Presidio apropriado.
Art. 229. Os presidiários, durante a
noite, permanecerão em células individuais, cie que não poderão afastar-se
a não ser com autorização e mediante
vigilância.
Art. 230. Não será permitida a
ociosidade, podendo os presidiários escolher ocupações condizentes.
Art. 231. A administração facilitará ao presidiário a obtenção de meios
para trabalho ou estudo, podendo admiti-lo cm serviços internos, inclusive
de secretaria.
Art. 232. Os presidiários que trabalharem em serviços do estabelecimento
perceberão salário, não sendo obi : q.itório assegurá-los contra acidentas.
Art. 233. Os presidiários poderão
usar vestes pessoais, sendo obrigados
a uniforme se não as tiverem condignas .
Art. 234. A alimentação do presidiário poderá proceder de fora do
estabelecimento, salvo no caso de dieta
medica ou hospitalização.
Art. 235. Os presidiários poderão
receber visitas de parentes e amigos
uma vez por semana, observadas as
restrições necessárias ã vigilância.
Art. 236. Os presidiários poderão
receber diariamente seus patronos, em
horário que será afixado, e manter
com eles conversação de caráter sigiloso.
Art. 237. O presidiário de merecimento excepcional, em caso de matrimônio de filho, moléstia grave ou
morte de parente até segundo grau,
poderá visitar a família, mediante autorização do juiz, à vista de parecer
do Diretor, guardadas precauções rigorosas de vigilância.
Art. 238. A correspondência do presidiário, exceto a mantida com ò seu
patrono, e o recebimento de presentes
dependerão de censura exercida pelo
Diretor do Presidio, ou funcionários por
este designado.
Art. 239. O presidiário será transferido, mediante ordem do juiz, em
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caso de doença mental ou por necessidade de perícia, para Manicômio Judiciário ou, na falta deste, para Hospital apropriado.
Art. 240. A internação do presidiário cm hospital adequado será ordenada pelo juiz, no caso de inadiável
tratamento médico ou cirúrgico, observadas as medidas necessárias de pree vigilância.
CAPÍTULO II

DA DISCIPLINA

PRESIDIÁRIA

Art. 241. No Presídio, funcionará
um Conselho Disciplinar, constituído
do Diretor, como Presidente, três funcionários e um médico, psiquiatra de
preferência, para decidir das faltas e
sanções, bem como separar cm grupos
distintos os presidiários.
Parágrafo único. O Diretor fará a
designação dos demais componentes do
Conselho.
Art. 242. Segundo a medida imposta c condições pessoais, dos presidiários, o Conselho Disciplinar fará
separação destes nos seguintes grupos
distintos :
1.") Presos em flagrante ou preventivamente.
2.°) Submetidos a medida de segurança provisória.
3.°) Submetidos a prisão administrativa .
4.°) Reincidentes c processados por
novo crime.
5.°) Menores de vinte c um anos.
Art. 243. Os submetidos a prisão
provisória, na qualidade de co-autores
em fato previsto como crime, deverão,
quanto possível, permanecer cm separado uns dos outros.
Art. 244. As sanções disciplinares,
aplicáveis aos presidiários, têm caráter
assegurativo, devendo o seu pronunciamento ser comunicado de imediato
à autoridade judiciária competente.
Art. 245. São faltas leves dos presidiários :
l. a ) Desobediência ou desconsideração propositada a funcionários.

2.*) Emprego de gestos ou expressões ofensivas do decoro.
3.B) Aquisição, fornecimento, venda
ou posse de cousa não autorirada.
•4.") Recebimento, ao menos tentado, de utensílios ou cartas de jogo.
5.") Produção de ruídos perturbadores da ordem.
6.") Participação cm algazarras ou
reclamações coletivas.
7.a) Ausência ou abandono de lugares em que for obrigação estar.
8.*) Contenda com outro presidiário ou qualquer pessoa.
9.*) Ameaça ou tentativa de agressão a outrem.
10.a) Conspurcüim-nto
propositado
de cousas ou lugares cuja limpeza for
obrigação respeitar.
l l . a ) Resistência, inclusive por atitude passiva, à execução de ordem ou
ato administrativo.
Art. 246. São faltas graves dos presidiários :
1.a) Desacato a funcionário.
2*) Imputação falsa a outrem.
3.") Ocultamcnto de cousa relacionada com a falta alheia, para dificultar
averiguação.
4."J Dano propositado em cousa
alheia.
5*) Agressão a outrem.
6.a) Prática de ato libidinoso ou
obsceno.
7.a) Furto ou apropriação de cousa
alheia.
8.*) Incitação a motim ou prática
de fato ilícito.
9.a) Aquisição, uso ou fornecimento de entorpecentes, álcool ou substância de efeito análogo.
10.*) Prática de jogos proibidos.
11.') Fuga, ao menos tentada.
12.*) Porte ou manutenção, na célula, de armas ou cousas de utilização
perigosa.
Art. 247. As sanções aplicáveis por
falta leve são as seguintes :
1.*) Advertência ou repreensão.
2.*) Suspensão do recebimento de
visitas, até quinze dias.
3.a) Suspensão de aquisições facultadas, até quinze dias.

Art. 248. As sanções serão impostas, isolada ou cumulativamente, em
razão do procedimento de presidiário,
motivos, circunstâncias e efeitos resultantes da falta.
Art. 249. A sanção aplicável por
falta grave é o confinamento do presidiário na própria célula até quinze
dias, podendo ser imposta em conjunto
com as correspondentes às faltas leves.
Art. 250. No caso de faltas repetidas, indicativas de contumácia, poderá ser aplicado regime de isolamento, sem prejuízo de sanções cabíveis.
Art. 251. O presidiário ficará sujeito a isolamento, além das sanções
aplicáveis, enquanto não indenizar o
dano constitutivo de falta cometida,
salvo no caso de insolvéncia.
Art. 252. O presidiário que praticar delito poderá ser conservado sob
confinamento ou em célula de segurança, pelo tempo necessário, se for perigoso .
Título VI
DA EXECUÇÃO DAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE
CAPÍTULO I

DO EXAME E TRATAMENTO
DOS APENADOS
Art. 253. O Serviço de Recuperação procederá ao exame individual c
comparativo dos apcnados, estabelecendo classes, grupos c subgrupos
homogêneos, para execuçSo das penas
privativas de liberdade.
$ 1.° A classificação terá como critério o grau de sociabilidade e o estado mental, devendo distinguir os apcjiados cm sociáveis, facilmente recuperáveis, dificilmente recuperáveis c perigosos .
5 2.° A separação cm grupos P
subgrupos terá por critério a espécie
da pena imposta, as condições pessoais
relativas à idade, forma de viver, procedência urbana ou rural e outras
equivalentes, bem como a classificação de que trata o parágrafo anterior.

Art. 254. O Serviço de Recuperação
ctesde logo poderá classificar o apenado como sociável, quando a vida
prcgressa deste e as circunstâncias do
fato cometido não revelarem graves
defeitos.
Art. 255. O procedimento relativo
à classificação e separação, obedecido
o disposto no art. 53, constará de
quatro operações :
l. a ) Observação provisória, à entrada do apenado no estabelecimento
penitenciário, para exame psicofísico,
atentos os dados da sentença, principalmente a reincidência ou primariedadc.
2.") Observação estimativa, durante o tempo necessário para determinar
elementos indicativos da personalidade
c prescrever; tratamento individualizado.
3.a) Apreciação definitiva, em fase
posterior, para assentar classes, grupos
ou subgrupos, mediante análise dos
resultados
colhidos e novos exames.
4.a) Revisão, pelo reexnme, semestralmente ao menos, dos elementos obtidos, assim como das classificações, separações c tratamentos, ante os resultados dn experiência, para reajustes
necessários.
Art. 256. Será observada a classificação c a separação, como base
c critério de tratamento dos apenados.
inclusive para efeito de envio destes
a estabelecimento penitenciário adequado .
Art. 257. O apenndo poderá solicitar a qualquer tempo rcclassificação.
desde que se fundamente em elementos
íiinda não apreciados.
Parágrafo único. Recusada a solicitação, caberá recurso à Superintendência Geral Penitenciária, ou seus órgãos
locais, conforme o caso.
Art. 258. Caberá ao Serviço de Recuperação determinar as regras qu;
orientem :
1.") A distribuição do trabalho, de
ficõrdo com a capacidade c inclinações
do apenado.
2. a ) A educação moral, intelectual,
física e profissional.
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3.a) A: assistência social e médica.
4.") O tratamento de exceção era
tvsos individuais.

mento em obras de utilidade pública,
executadas por particulares.

Art. 259. O Serviço de Recupera•cão deverá organizar fichas individuais
dos apenados e mapas com a relação
dos componentes das classes, grupos
e subgrupos.

Art. 268. Para
nos dois artigos
de Recuperação,
Disciplinar, fará
dos apenados.

Art. 260. O Serviço de Recupera'
cão, quando apurar a existência ou
cessação de periculosidade do apenado, remeterá ao juiz, por intermédio da
Superintendência Geral Penitenciária,
ou seus órgãos locais, o laudo justificativo de suas conclusões, para ser
imposta ou revogada medida de segurança .

Art. 269. No caso de ír.ibalho externo > serão tomadas providências porá
que o apenado não fique exposto â
curiosidade pública ou a per;go de
agressão.

o trabalho referido
anteriores, o Serviço
-mvido o Conselho
conveniente seleção

Art. 270. No caso de trabalho cm
obra de iililidade pública, a remuneração do apenado será o salário previsto no contrato respectivo.

CAPÍTULO I!

DO TRABALHO DOS APENADOS
Art. 261. O trabalho, nos estabelecimentos em que se executam penai
privativas de liberdade, deverá ser organizado e dirigido como meio indispensável da pedagogia corretiva.
Art. 262. Aos submetidos à pena
àc reclusão será permitida, quanto pôs-.
sivel, a escolha do gênero de trabalho
Art. 263. O trabalho será facultativo quanto aos condenados, por contravenção, a pena privativa de liberdade não excedente de quinze dias.
Art. 264. O submetido á pena de
detenção ou prisão simples poderá escolher o trabalho COnfomv; às suas
aptidões profissionais, dentro dos limites determinados peio interesse do regime penkrrriário.
Art. 265. Na Prisão Aberta, atendidas as restrições decorrentes da organização adotada, será livre a escolha
do trabalho pelos recolhidos.
Art. 266. E' admissível o trabalho
fora dos muros rio estabelecimento,
exercido por apenados, em tarefas organizadas pela administração clèst»; ou
obras de utilidade pública.
Art. 267. Os apeiu-dos poderão trabalhar, dentro ou fora do estabeleci-

CAPÍTULO m
DA DISCIPLINA DOS APENADOS
Art. 271. Nos estabelecimentos de
execução das penas privativas de liberdade, o Conselho Disciplinar será
composto do Diretor, como presidente,
de três funcionários, entre os quais um
médico, de preferência psiquiatra, e
três representantes dos apenados.
§ 1." Os funcionários serão designados pelo Diretor, cabendo aos apenados eleger os seus representantes dentre os companheiros de bom ou excelente comportamento.
§ 2' Os representantes dos apenados servirão por um ano, não podendo
ser reeleitos cara o exercício s.-çjtiinre.
Art. 272. As sanções aplicáveis aos
apenados tem caráter repressivo, devendo aplicar-se nos limites necessários ã prostrvação da disciplina.
Art. 273. O Conselho, inclusive durante o cumprimento dn sanção imposta, mandará submeter o apenado a
exame psíquico, e se necessário verificarlhe as condições de sanidade mental.
Art. 274. Os apenados em semiliberdade que praticaram falta de segundo ou terceiro orau. deverão desde
logo ficar em custódia provisória, e,
como efeito da sanção "pronunciada,

das conclusões obtidas, para providênserão transferidos, se necessário, para
cias cabíveis, inclusive para ser deoutro estabelecimento, onde, além da
clarnda a cessação da periculosidade,
pena, se executará a medida disciplinar
se for o caso.
imposta.
Art. 278. O Serviço de Recupera§ l' Paia ser ordenada a transfeção prescreverá regras que orientem:
rência, o Conselho Disciplinar enviará
cópia autentica dn dccisSo ao juiz
l') O fatamento adequado, medico
competente e à Superintendência Geral
ou psiquiátrico.
Penitenciaria ou seus órgãos locais.
2*) A educação moral, intelectual,
§ 2' A cjuia de transferencia deverá
física e profissional.
ser acompanhada da decisão do Conselho e mais documentos relativos ao
3*) A í'.ssistência social.
apenado.
Art. 279. O Serviço de RecupeArt. 275. As faltas dos condenados ração, quando o juiz ordenar exame
por crime político ou social, bem como da periculosidíide, desde logo submeterá
as sanções respectivas, serão dispostas a este o internado, remetendo o laudo
na forma c!e instruções expedidas pela
de suas conclusões ã autoridade requisitante e a respectiva cópia à SupeSuperitendOncia Geral Penitenciária.
Parágrafo único. Caberá ao Diretor rintendência Geral Penitenciária, ou seus
do estabelecimento a aolicação das órgãos locais.
sanções.
Art. 280. Será obrigatório o exame
da
• periculosidade de cada internado
Título Vil
até quinze dias antes de expirar o
prazo mínimo de lei para a duração
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS
da medida.
DE SEGURANÇA DETENTIVÀS
Parágrafo único. Se inferior a um
CAPÍTULO I
MIO o prazo mínimo, o exame será
até quinze dias antes de vencido cada
DO EXAME E TRATAMENTO
período igual àquele prazo.
DOS INTERNADOS
Art. 276. O Serviço de Recuperação deverá investigar a periculosidade
e as condições individuais dos internados, separando-os em grupos e subgrupos homogêneos, para execução das
medidas de segurança dctentlvas.
'Art. 277. A investigação da periculosidade c as separações em grupos.
obedecido c disposto no art. 53, serão
realizadas em três operações:
l*) Observação provisória, à entrada
do internado no estabelecimento penitenciário, para exame psicofísico, atenta
a periculor.ídade, com os outros dados
constantes
da sentença.
2 a ) Observação estimativa, durante
o tempo necessário, para apurar a existência da periculosidade, estabelecendo
as separações em grupos e subgrupos.
3') Revi; ao, pelo rcexame, a qualquer tempo e no fim de cada ano,

Art. 281. O Serviço de Recuperação, quando apurar que cessou T periculosidade, antes de expirado o prazo
mínimo, estabelecido em lei para a medida de segurança, ou no caso de aplicação provisória, enviará, ao juiz competente, o laudo circunstanciado de suas
conclusões, para que seja revogada a
internação imposta.
Parágrafo único. Desse laudo será
remetida cópia autenticada à Superintendência Geral Penitenciária, ou seus
órgãos locais.
Art. 28?,. Sobrevindo doença mental
ao internado, o Serviço de Recuperação comunicará o fato ao juiz competente para o fim de recolhimento a
Manicômio Judiciário.
§ 1° Verificada a cura, o Serviço
de Recuperação do Manicômio Judi-

— 75
ciário enviará ao Juiz o laudo de • cora as próprias aptidões e, quanto
suas conclusões para a volta do inpossível, com a sua hab'Iitação proternado ao estabelecimento <ie origem. fissional .
§ 2' Cópia do laudo será enviada
Art. 289. O Serviço de Recuperaao" estabelecimento originário.
f
ção
estabelecerá os casos de dispensa
$ 3 O Serviço de Recuperado,
do trabalho, em razão da idade ou
do estabelecimento oura o ema! regrescondições pessoais do internado.
sar o internado, examinará a subsistência ou ;jão da pçriculosidade deste,
A r t . 290. Cumprindo a medida de
remetendo ao juiz o laudo fundamen- rcuurança dttentiva cm seção especial
tado de suas conclusões, para as prode cstabelí rimcnto cnie se destina à
vidências d: lei.
execução de penas, o trabalho dos in$ 4" Cópia autenticada do laudo ternados terá organização distinta.
será remetida à Superintendência Geral
Art. 29'. O trabalho dos portadoPenitenciária, ou seus órgãos: locais.
res de doença mental será livremente
Art. 283. O Serviço de- Recupera- reçjulado p.-!o Serviço de Recuperação,
ção poderá propor ao juiz competente conforme a conveniência do tratamento.
a substituição da medida do segurança
Art. 29?. Na Casa de Custodia e
imposta, por outra mais conforme a
Tratamento, o trabalho devera ser dispersonalidade do internado.
Art. 284. No Manicômio Judiciário posto de forma que permita separação
entre os habituados cm tóxicos e os
o Serviço de Recuperação será consti- portadores
de psicopatia.
tuído de acordo com as condições e a
Art. 293. O trabalho atribuído aos
orientação técnica do estabelecimento,
anormais terá preponderante finalidade
a juízo do respectivo Diretor.
medica, sem prejuízo das precauções
Art. 285. No Manicômio Judiciário
será facultativa a separação em gru- necessárias á constante vigilância.
pos, devendo o tratamento basear-se na
Art. 294 Na Colônia Agrícola, o
observação permanente de oíd.i inter- trabalho obedecerá, ai:anto nossivel, à
l;
nado c da reações de sua personaseparação dos internados em grupos,
lidade.
conforme se tenha presumido a pcriArt. 286.
Nas Casas de Custódia culosidadc pela reincidência, n.~/ureza
c Tratamento, os portadores de cons- da pena oa relação do fato cometido
com o meio vicioso de vida.
tituição psieopática serão dispostos em
grupo separado, com as grarl?.çoes reParágrafo úncio. Será observado o
sultantes das anomalias do instinto, da
mesmo crHório nos Institutos de Traefetividade e do sentido ético, para a
balho, Reeducacfio ou Ensino Profisindividualizcç&o dos meios rissístcnciais sional .
c educativos, bern como dos cuidados
Art. 295. Na Casa de Custódia e
de vigilância.
Tratamento ou Colônia Agrícola, o
internado em conseqüência do revogaCAPÍTULO II
ção da liberdade vigiada terá, cm redime especial, o trabalho q n o for conDO TRABALHO DOS
veniente para observação de seu proINTERNADOS
ceder .
Art. 287 O trabalho dos inferna'Parágraf) único. No case d<: ficar
dos será cricntado no sentido d;- cordecidida
n permanência do internado
rigir inclinações determinantes da peno estabelecimento ou remoção para
riculosidade.
outro, por ter sido apurada a sua
Art. 2S.S. O internado poderá espericulosidadc, cessará o reyime escolher o çjênero de trabalho cie acordo
pecial.

Art. 296. Em casos especiais, a
juízo do Serviço de Recuperação, poderá permitir-se o trabalho em semilibcrdade, como elemento necessário
para verificação de que o internado
cessou de ser perigoso.
Parágrafo único. Deverão ser tomadas providências ncautelndoras da
vigilância.
CAPÍTULO

III

DA DISCIPLINA DOS
INTERNADOS
Art. 297. Nos estabelecimentos penitenciários em ciue se executam as
medidas de segurança, o Conselho Disciplinar será constituído do Diretor,
como presidente, e dois funcionários,
de sua designação, entre os quais um
médico psiquiatra.
Art. 298. Na seção especial para
internados que houver em estabelecimento de execução de pena, funcionará
o Conselho Disciplinar com a formação disposta no artigo anterior.
Art. 299. As sanções disciplinar»,
aplicáveis aos internados, terão caráter
assegurativo.
Art. 300. Nos estabelecimentos ou
seções especiais para internados, as
faltas de primeiro grau, previstas neste
Código, poderão ser restringidas, de
acordo com as conveniências, às modalidades indispensáveis à preservação da
disciplina.
Parágrafo único. O quadro cias modalidades indispensáveis será organizado pelo Conselho Disciplinar c submetido à aprovação da Snperintenência Geral Penitenciária, ou seus órgãos
locais.
Art. 30i . As sanções temporais,
aplicáveis aos internados, noderão ser
reduzidas ale metade oelo Conselho
Disciplinar.
Art. 302. Não serão executadas
as sanções que se tornarem desnecessárias, a juizo do Conselho Disciplinar.

Art. 303. Não se imporá nenhuma
sanção disciplinar a internado, portador de psiccpatia, sem prévio parecer
médico no sentido de não ser nociva
ao tratamento.
Art. 304. No Manicômio Judiciário
a organiz.u ao do sistema disciplinar
será estabelecida ócio respectivo Diretor, mediante aprovação da Superintendência Geral Penitenciária.
Art. 305. A existência de faltas e a
índole destas deverão ser consideradas
entre os licmentos de apreciação da
pcriculosidade.
Art. 306. Os oortadores de osicopatia poderão deixar de ser qualificados pelo comportamento.
Art. 307. Desde eme apurada a
cessação da periculosidade e até o pronunciamento judicial, o internado ficará
em regime particular de disciplina c
vigilância, na medida estritamente indispensável à ordem do estabelecimento .
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 308. Será criado, no Distrito
Federal, nos Estados c Territórios, pela
União ou pelos governos locais, de
acordo com as conveniências do regime
penitenciário, um Instituto de Recuperação, para realizar o estudo criminológico dos recolhidos e dirigir os Serviços de Recuperação, tornados órgãos
de seu funcionamento.
Art. 309. Encmanto a lei não criar
os cargos c as funções dos membros do
Serviço de Recuperação e de Assistência Social, serão exercidas por funcionários designados pela autoridade
competente, com prejuízo de outra
qualquer atribuição, exceto o diretor,
o médico e o jurista.
Parágraf J único. Funcionarão em
condições idênticas os professores dos
recolhidos e os de formação do pessoal
penitenciário, afora o caso de contrato.
Art. 310. O ooder oúblico criará
Escola Penitenciária, oara formação
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técnica do pessoal que serve nos estabelecimentos penitenciários.
§ l* A Escola compreenderá dois
cursos, o de primeiro e de segundo
graus, para os que se destinam ao serviço de vigilância e funções subalternas ou, respectivamente, para as chefias e pos*os especiais.
§ 2' A organização dos cursos e
as matérias destes, incluída ,\ educação física, constarão das normas expedidas pela Superintendem"!;! Geral
Penitenciária, com aprovação do Ministro da Justiça c Negócioi interiores.
§ 3' A Escola fornecerá aos alunos
de cada curso, aorovados nos exames
finais, um diploma de habilitarão, para
serem admitidos como servidores nos
estabelecimentos penitenciários.
§ 4f Passam a constituir cargos
técnicos os de Diretor dos estabelecimentos penitenciários e dos servidores
cuja atividr.de esteja diretamente ligada ã aplicação do regime instituído
por este Código.
§ 5° Quanto aos cargos técnicos,
as nomeações, promoções e ;oniissionamentos, desde a primeira conclusão dos
cursos na Escola, dependerão de diploma por ela fornecido, exceto no
caso dos bacharéis cm direito c médicos.

ordem da Superintendência Geral Penitenciária, como fundo especial, para
ser aplicada no aperfeiçoamento da
organização penitenciária c era subven-'
ções aos patronatos.
§ 2' A renda será distribuída cm
cotas proporcionais ao que for arrecadado no Distrito Federal, nos Estados e Territórios, reservando-se 25%
do montante para distribuições suplementares e 5% para despesas da Superintendência Geral Penitenciaria, inclusive em empreendimentos científicos
e viagens de delegados a reuniões penitenciária.;.
.5 3' A aplicação das cotas, com as
distribuições suplementares que forem
estabelecidas, será feita, no Distrito Federal, pela Superintendência Geral Penitenciária c. nos Estados e Territórios, pelos governos locais.
§ 4 9 A aplicação do fundo penitenciário obedecerá ao olano respectivo, elaborado anualmente pela Superintendência Geral Penitenciária, mediante entendimento com os Estados e
Territórios, na parte relativa a estes
i) 5' O plano, compreendidas as distribuições suplementares, será submetido à aprovação do Ministro da Justiça c Negócios Interiores.

Art. 311. Fica criada, no quarto
ano do curió de bacharelado do ensino
jurídico, terceira cadeira de direito penal, para :<er ministrado direito penitenciário.

§ 6* A importância atribuída aos
Estados e Territórios lhes será entregue, em parcelas trimestrais, com a
condição t!c manterem o órgão da
Superintendência Geral Penitenciária e
remeterem a esta. cada seis meses, a
necessária prestação de contas.

Art. 312. Eleva-se oara Cr$ 1,00
(um cruzeiro) o selo penitenciário de
que tratam os Decretos ns. 24.797,
de 14 de julho de 1934, c 1.441, de
8 de fevereiro de 1937. e Decreto-lei
n 9 1.726, c*e l' de novembro d: 1939,
ficando autorizado o Poder Executivo
a fazer nova emissão para atender ao
aumento do valor.

Art. 313. À falta de patronatos oí.;ciais ou particulares, a Superintendência Geral Penitenciária entrara em
acordo com estabelecimentos de assistência social para criação de seções
destinadas ao serviço de proteção e
vigilância dos liberados.

J 1? A receita do selo penitenciário
será recolhida Delas estações arrecadadoras ao Banco do Brasil S. A., ã

Parágrafo único. A esses
mentos, para a manutenção
referidas, fica assegurado o
subvenções previstas neste

estabelecidas seções
direito às
Código.

Art. 314. As sociedades de estudos
penitenciários, reconhecidas como de
utilidade pública, e patronatos particulares, organizados legalmente, recehcrão auxílio federal, mediante parecer

da Superintendência Geral Penitenciária.
Art. 315 Este Código entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

