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I I - pela decisão conf irmatár ia da pronáncia;

IV - pela sentença-- condenatária recorrível;

V - pelo inicio ou continuaçáo do cumprimento

da pena;

VI - pela reincidencia.

§ 1 2 - Excetuados os casos dos incisosV e 	 VI

deste artigo, a i nterrupç;o da prescr içâ.o produz efeitos relati-

vamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que

jam objeto do mesmo processb, estende-se aos demais a interrup-

ç 'áo relativa a qualquer deles.

§ 2 2 - Interrompida a prescriçáo, salvo a hipO

tese do inciso V deste art i go, todo o prazo começa a correr, no-

vamente, do dia da interrupçáo.
LEI N9 7.210, de 11 de	 julho	 de 1 984.

hwimiaLdikEAeo4071,~

O PRES 1D ENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e' eu sanciono a

seguinte Lei :

TITULO 1
DO OBJETO E DA APLICAÇÃO
DA LEI DE EkECUÇÃO PENAL

Art. 1 9 — A execução penal- tem por objetivo delis ar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmónica integraçãosocial . docondenado odo interna-
do.

Art. 29 — A jurisdição penal dos juizes ou tribunais dei justiça ordinária.. em todb-o teci-
tOrio n será exercida, no processo de execução, na conformidade desta lei-e do Código de
Processo Penal.

Parágrafo único. kstaici aplicar-se-á igualmente ao preso provisóriti e 50 condenado pela
justiça. Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jlirisdiçamordinária. -

Art. 39— Ao condenado e ao internado serão asseeprados todos os direitos.não atingido;
pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único. Nilo haverá qualquer-distinção dematureza racial, social. religiosa ou poli-
tica.

An, 4 — O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de exe-
cução da pena e da medida .de segurança.

TITULO 11
DO CONDENADO E-DO INTERNADO

CAPITULO I
DA CLASSIFICAÇÃO

A O.	 —.(),;. eondenados serão classificados, segundo os seusanteeedentes epersonididade.
para orientar a ilidi: idualizacilti , da execução penal

Art. 6' A classificaçãoscrá feita por-Comissão Técnica de 'Classificação que elaborará-o.
P rogra ma imli vidualiiado r e aeoMpdtdiará a ewetwilo das penas privativas de liberdade e restriti--
as de dIreito,„ des saldo propor, à autoridade competente. as progressões& regressõesdo; regimes.,

bem conto as conversões.
Arr. -- A Coinissào reeniea ele Classificação. existente em cada estabelecimento, serri:

P re•Ml i da Peio D iretor e compos ta, no odteimo. por dois chefes tle serviço. uis,psiquiatra. um-psi-
cólogo e um assistente seis Lii, quando se tratar de condenado à pena privatis.. da- liberdade,

Parágrafo úniel,. Nos demais casos a ComisSão atuará junto ao ltlizo da Execução e será
teg rala por fiscais do Sere iço Social.

Art. 10 —O condemrdo ao cumprimento depena privativa de liberdade, eia regime fechado.
será submetido a CX-Ime eriininl•141CCI para a obtenção dos elemento, necessárias a uma adequada
classificação e com ••isitia à individualização da execução.

Parágrafo único. Ao exame de que .trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao
cumprimento da pena privatis a de liberdade em regime senti-aberto. -

Art. 99— A Comissão. no exame para a obtenção-de dados reveladores da personalidade,
observandma ética profissional e tendo.sempre-presentes peças Ou , informações do processo., pode
rá:

I — entrevistar pessoas:
11 — requisitar, de repartições ou' estabelecimentos privados,..dadose. informações a-respeito

do condenado:
111— realizar outras diligencias e exames -necessários.

CAPITULO 11
DA ASSISTÊNCIA -

Seção 1
Disposições gerais

Art. '10— A assistência ao preso e ao internado &dever do Estado,-objetKando prevenir o
crime e Orientar o retorno à convivència em sociedade.

Paráírafo único. A assisténein estende-se ao egresso.
Art. I — A assistência será:
I — material;
II — à saúde:
III — juridica:
IV — educacional:
V— social:
VI-- religiosa.

Art. 118 - As penas mais leves prescrevem 	 com

as mais graves.

Art. 119 - No caso de concurso de crimes,a ex

tinção da punibi I idade incidirá Sobre a Pena de cada um, isolada

mente.

Perdo judicial	 Art. 120 - A sentença citie conceder perdáo judi

ciai no será considerada para efeitos de reiTicidáncia,"

Art. 2 2 - São canceladas, na Parte 	 Especial

do.Cádigo Penal e nas leis especiais alcançadas pelo art. 12

do Cádigo Penal, quaisquer referáncias a valores de multas, suba

tituindo-se a expresso -Emita de por emita.

Art. 3 2 - Dentro de um ano, a contar da vigán

cia desta lei, a llniáo, Estados, Distrito federal e Territários

tomarão as providáncias nedessárias para a efetiva execuçáo das

penas restritivas de direitos, sem prejui-zo da imediata aplica

çáo e do cumprimento dessas penas Onde seja isso possível.

Parágrafo ánico - Nas comarcas onde ainda no

for possível a execução das penas previstas nos incisos I e I I

.do art. 43 do Cádigo Penal, poderá o juiz', atá o vencimento 	 do

pra:ze de que trata 'este artigo, optar pela concessáó da suspen

são condicional, observado, no que couber, o disposto nos 'arts.

77 .a 82 do mesmo cácligo.

Art. 4 2 - O Poder Executivo fará republ icar

Cádigo Penal com seu texto atual izado.

Art. 5 2 - Esta lei entra em vigor seis	 meses

apos a data de sua pub 1 icaçáo.

Brasília, em 11 de	 julho
	

de 1 984;

163 ç  da Independência e 96 -9 da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel
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Seção II

Da assisténcia material

Art. 12 — A assisténeia material ao preso . e ao internado consistirá no fornecimento-de ali-
mentação, vestuário e instalações higiénica.t.

Art. 13 —O estabelecimento disporá de instalaçóes e serviços que atendam aos presos nas
suas necessidades pessoais, além de locais destinados à n enda-dc produtos e objetos permitidos e
'ião .fornecidos pela \ dministraçáo.

Seção II
Da assisténeia à saúde

Art. 1.1— A assisténeia á saúde do uru-sue dmintei nado, de caráter pies emixo e curativo,
compreenderá atendintentO 1/1:alieo, rama, ;talco e odontol.ár.co ,

I	 (VETADO).

' 2,-- Quando o estabelecimento -penalmão . estiver aparelhado para prover a assistência
médica necessária, esta scrá-prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabeleci-
mento.

Seção IV
Da assistência jurídica

Art. 15 —.A.assistênciajuridica é destinada-aos presos-e aos internados sem-recursos finan-
ceiros para. constituir advogado.

Art. )6	 As unidades da Federação deveão ter serviços de assistência jurídica nos estabe-
-lecimentos penais.

Seção V
Da assistência educacional	 —

Art. 17	 A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profis-
sional do preso e do internado.

Art. 18 — O ensino de primeiro grau será obrigatório. integrando-se no sistema escolar da
unidade federativo.

Art. 19— O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamen-
to técnico.

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição.
Art. 20 —'As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas

tiú particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
Art. 21. — Em atendimento às condições locais. dotar-se-á cada estabelecimento de uma

biblioteca, mira uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e di-
dáticos.

Seção yf

Dá assistência social
Art. 22,-- A assistência social tem por finalidade:impar:ir o preso c o internado e prepara-

los para- o -retorno à -liberdade.
An. 23— Incumbe ao-serviço -de assistência social:

conhecer os resultados. dos diagnósticos e exames:
II —relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades en-

'frentados - pelo assistido:
acompanhar o resultado das.permissiies de saídas e das -saidas temporárias;

IV — promover, no estabelecimento, -pelos meios disponíveis, a recreação:
V —promover a orientação do assistido. na'fase final do cumprimento ila.pena, e do libe-

rando, de modo a facilitar o seu retorno á liberdade:
VI — providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da providencia social e do se-

guro por acidente no trabalho:
VII— orientar c amparar, quando necessário, a familia do preso, do internado e da vitima,

Seção VII

Da assistência religiosa

Art. 2 :1-- A assistência-religiosa. com liberdáde de culto, será restada aos presos e aos in-
ternados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no esrabelecimento penal.
bens como a posse de livros de instrução religiosa.

§ iv — No estabelecimento ') haverá local aproPriado para os cultos religiosos.
29 -- Nenhuns preso ou internado poderá-ser obrigado a participar de atividade religiosa.

Seção VIII
Do assistência ao egresso

Art. 25 —A a gsistência ao egresso consiste:
1 —.na orientação e apoio para reintegrá-lo á vida em liberdade:

— na conceSSão, se necessário, de alojamento--e alimentação, em estabelecimento) adequa- ,
do, pelo prazo de dois meses.

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma única vez.
, comprovado, por declaração do assistente-social, o-empenho na obtenção de emprego.

Art. 26 --.Considera-se egresso para os efeitos desta lei:
--o- liberado definitivo, pelo -prazo de um, ano a contar da saida do estabelecimento;

O liberado condicional, durante o período de oro :. ts.
Art. 27 — 0-serviço de - assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de tra-

balho.

tAPITULO

DO TRABALHO
Seção I

Disposições Gerais
Art. 28 — O. trabalho - do condenado, como dever social e condição de dignidade humana,

terá finalidade educativa e produtiva.
§I s — Aplicam - se à organização c aos métodos de trabalho as precauções relativas á sego-

rança.c à higiene.
.§ 29 -0 trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das 1.cis - do Traba-

lho.-
Mi

Art. 29 — O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tilinta, não podendo ser
Inferior it tias quartos slo salário minium.

§ 1 9 — O produto da remuneração selo trabalho deverá atender:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que-determinados jbdieialmente e
não reparados por outros meios; 	 —

h) à ti,isténcia á familia;

e) a pequenas despesas pessoais:

(1) tio re,,n cimento ao I • st,u10-da,, de‘pe ,,,p, realizadas com a manutenção do condenado,
. em proptitão a ser risada e sem prejtalo da ilestinaçãit pies ista nas letras zinteriore•

§ 29 — Itessalvadas outras aplicações legais, será depo-itada a parte restante para consti-
tuição do pecúlio. em cadernetas de poupança, que será entregue ao conslenado-quandoposto .em li-
berdade.

Art. 30 — As tarefas executadas como prestação de sen t<o à comunidade Mio serra-remu-
neradas.

Seção II

Do trabalho interno

Art. 31 — O condenado à pena privativa de liberdade-está obrigado ao trabalho-na medida
de suas aptidões e capacidade.

. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser exe-
cutado no interior do estabelecimento.

Art. 32 — Na atribuição do trabalho deverão ser lesadas em conta a habilitação, a condição
pessoal c as necessidades futuras do preso, bem.comons oportunidades-oferecidas pelo mercado.

§ 1 9 — Oeveráaser limitado, tanto quanto possível, o. artesanais) SCIn -espressão económica,
salvo nas regióes de turismo.

§ 29 —Os maiores de sessenta anos poderão- solicitar.ocupação adequada à sua idade.

§ 39—Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão-atividades apropriadas ao-situes-
todo.

Art. 33 — A jornada normal de trabalho não será inferior aseis. nem superior a oitoltoras,
com descanso nos domingos e feriados.

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de-trabalho aos presos designados
para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.

Art. 34-- O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública. com  auto-
nomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado.

-Parágrafo único. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervi-
sionar a prridução, com critérios e métodos empresariais. encarregar-se-de sua comereialização,
bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada.

Art. 35 ---Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Fstallos. Territórios,
Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, com dispensa de "çoncorréncia pública, os bens ou
produtos do trabalho prisional, sempre que não Ibr possível ou recomendável realizar-se a venda a
particulares.

'Parágrafo único. Todas as importáneias arrecadadas com as sendas.reser , erão (In favor da
fundação ou empresa pública a que Mude o artigo anterior ou, mastut !alta. doestabelecimen 1 o pe-
nal.	 .

Seção III
Dos trabalho externo

.	 .
A ri.	 — O trabalho esterno será admissivel para os pre s os ent R:Orne fechado somente em

serviço-tia obras publieas realitados por órgãos da adininist ração direta ou indireta. ou. entidades
privadas. desde v)m) tomadas ;is cautelas contra a fuga' e em favor da disciplina.

§ 1 9 — O bmite máximo do-número de premv: será de de/ por cento do total de empregados
na obra .

§ 2" — Caherã ao órgão da ndministração, à entidade ou à etripr•esa empreiteira tu remune-
ração desse trabalho

§ 3" — A prestação de trabalho a emidade privada depende do consentimento eXpresçO do
preso.

Art. 37— A prestação de traballio . externo, a ser autorizada pela direção do est:Meles:amen-
to. dependerá de aptidão. disciplina c responsabilidade, além do cumprimento mínimo de uns sexto
-da pena.

Paragrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho-externo ao preso que vier a prati-
' em fato definido como crime. for punido por falta grave, ou. tiver comportainentmeontrário ao; re-

quisitos estabelecidos neste artigo.

CAPITULÓ IV

DOS DEVERES, DOS DIREITOS E DA DISCIPaLINA

Seção I
Dá Deveres

Art. 3S — Cumpre ao condenado, além das obrigni:ies legais inerentes ao- seu estado,
submeter-se às normas de execução da pena.

Art. 39— Constituem- deveres do condenado:

I — comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

li	 obediência ao servidor c respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

fll — urbanidade e respeito no trato eorn os demais condenados; •

IV — conduta opostamos movimentos:individuais:ou coletivos de fuga ou de subversão à or.
dein ou à disciplina:

— .neettçãO do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas:

VI— submissão à sanção	 imposta;
VII — indenização' á- vítima- ou .acis seus sucessores.

VIII — indenizaçào tas Estado, qthIndo possível, das despesas realizadíts com a sua manu-
. tent,rão, mediante desconto proporcional da remuneração do ti abalho;

IX — higiene pessoal e asseio sin cela ou ;11ojamerito;

X — conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único	 A plie,t-se ao preso provisório, no que cOuber, o th,posto ne s te artigo

Seção 11

Dos Direitos

Art. .10 — Impõe-se a todas as autoridades orespeito integridade fisida ç moral dos conde-
nados e dos presos provisórios.
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Ari 4 — Constituem direito, do p rcso:
— alitaccuacão suficiente e si>ittlátign

:mil-mie:1 0 de trabalho e sua rentuneracám
III -- pres idéncia

,iinstitto,-:p t de pecúlio:

— l' 1,t t s • m ci on al i t l atle na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação:
VI -- nen icks da, mis idades profissionais, intelectuais, artistica, e de,poros,is

desde . q ae ettnyati, eis COM .i 	 da peita;
VII — assiste:neta material. 2 saúde, jurídica, educai:hm:d, social e religiosa,
Viii — proteção contra qualquer forma de sensacionalismo:
IN — entres ista pessoai e reser n ada com o advogado;
X — sisma do cõnjuge, da companheira. de parentes e amigos em dias determinados:
N I — chamamento nominal:
XII — iialiiuude de tratamento salvo quanto às exigéncias da indis idualização da pena,
XIII — audiência especial rojo o diretor do estabelecimento;
XIV — representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito:
XV — contato eoiti o mundo exterior por meio de corresponder-teia escrita, da leitura c de

outros meio »; de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V. X e XV poderão ser suspensos ou res-

tringidos mediante aio motivado do diretor do estabelecimento.
Ari, 42— Aplica-se ao preso provisório c ao submetido-A medida de segurança, no-que cou-

ber. o disposto nesta Seção.
Art. 43 — É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado

ou do submetido a tratamento amhulatorial, por seus familiares ou dependentes. a fim de orientar e
acompanha: o tratamento.

Parágrafo único. As divergencias entre o-médico oficial e ta particular-serão resolvidas pelo
Suiz de execução. -

Seção III
Da disciplina
Subseção

Disposições gerais
Art. 44 — A disciplina cohsiste na colaboração coai a ordem, na obediência às determi-

nações das autoridádes e seus agentes e no desempenho do Ir:Malho.
Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena pris alisa de liberdade Ou

restritivii de direitos e o preso prosisório.
Art.' 45 — Não haverá falta nem sanção disciplinar sem apressa e anterior previsão legal ou

regulamentar.
I" — As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condena-

do,
2"	 vedado o emprego de cela escura,

Ir 3" — São sedadas ,is sinçies taili2lk as.

Art. 46 — O condenado ou denunciado,no inicio da execução da pena isi,tla prisão, será
cientifix.-do das_normas disciplinares.

.	 .Art.	 () poder disciplinar. na incem:11o ' da pega prnatis a de liberdade, será exercido
pela atit•tridade ailmonstratisa conforme as disposiçõe z: regulamentares

Art. -41+ — Na 'execução das penas restritiva: de direitos. o poder disciplinar será exercido
Pela autoridade adminisiratis a a que estiver sujeito o condenado.

Parágrafo tiniço, Nas faltas graves. a autoridade representará ao jaii da execução para os
fins dos uris. 1 ,18. inciso I. 125, 127. 181, §* 1^, letra d. e 2^ desta lei.

Subseção II
Das faltas disciplinares

Art. 49—As faltas disciplinares classificam-se cal leses. Médias e graves. A . legislação local
especificará as leves e média,. bem assim as respectisas sanções.

Pa?ágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
Art. 90— Comete falta grave o ' condenado A pena privativa de liberdade que:
-I — incitar ou participar de movimento para subserter a ordem ou a disciplina;
II— fugir:
111— possuir. indevidamente. instrumento-capaz de ofender a integridade asica de outrem:
-IV — provocar acidente de trabalho:
V	 descumprir, no regime aberto, as condições- impostas:

inobservar os deveres previstos nos incisos 11 e V do art. 39 desta lei.
Parágrafo único. O. disposto neste _artigo aplica-se,. no que couber, ao preso provisório.
Art. Si— Comete falta grave o condenado à .,oena restritiva de direitos que:
1 — descumprir, injustificadamente, a restrição imposta:
II— retardar, injustificadamenic, o cumprimento da obrigação imposta:
111 — inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39-desta lei.
Art. 52— A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e slijejta o pre-

so,- ou Condenado, à sanção disciplinar, sem _prejuízo da sanção penal.

Subseção
Das sanções e das- recompensas

Art. 53-- Constituem sanções disciplinares:
— adverténcia verbal:	 "-

II --repreensão:
111—,- suspensão ou restrição de direitos (art. 41. parágrafo único):
IV — isolamento flui própria cela, ou-em Meai adequado, nos estabelecimentos que-possuam

alojamento eoletis o, observado o disposto ho art. b desta lei,
Art. 54 .— As sanções dos incisos I a III do artigo anterior serão aplicadas pelo diretor do

estabelecimento: a do inciso	 por conselho disciplinar, coa ()trine dispuser o regulamento,
Ari. 55 — As recompensas tent em vista- o bom comportamento reconhecido em favor do

condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.
Art. 56 — São recompensas;
I— elogio:
II — a coneesSIÚ de regalias.

parágrafo Único 	 A lel•islaçào local e os re.'.:1,11/1eillOS estabelecerão a natureza e a forma
de colixe•são de regalias

SubseçãoIV
Da aplicação das sanções

Art. 57 — N,i aplicação das sanções disciplinares levar-se-á -era conta a:pessoa do faltoso, a
natureza e as circunstanéias do fato. bem conto as suas conseqdéncias.

Parágrafo único 	 Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas.nos incisos III e IV do
art. 53 desta lei.

Art. 58 — O isolamento, a suspensão e a , restrição de direitos não poderão exceder a trinta
dias.

Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução.
Subseção V

Do procedimento disciplinar
Art, 59— Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimentopara-sua apu-

ração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.
Parágrafo único. A decisão será motivada.
Art. 60— A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso,

pelo prazo máximo de dez dias, no interesse da disciplina e da averiguação do fato.
Parágrafo único. O tempo de isolamento preVentivo será comPutado nó período de-cum-

primcnto da sanção disciplinar.

TITULO III
DOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL

CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

A-ri. 61 — São órgãos da execução penal:
I-- o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária:
II — o Juizo da Execução;
III — o Ministério Público:
IV — o Conselho Penitenciário;
V — os Departamentos Penitenciáios;
VI -- o Patronato;
VII — o Conselho da Cotnunidade.

CAPITULO II
DO-CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E

PENITENCIÃRIA
Art. 62 — O Conselho Nacional de l'olitica Criminal e-Penitenciária. com sede na Capital

da República, é subordinado ao Ministério da .Itistiá.
Art. 63 — O Conselho Nacional de Política Criminal e'Penitenciária será integrado por tre-

/e membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dent're prsifessores e profissionais
da área-do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciéncias correlatas, bem como porrepre-
sentantes da comunidade e dos Ministérios da área social.

Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos, rem ira-
do um lenço em cada ano

Art. (u4 — Ao Conselho Nacional-de Politica-Criminal e Penitenciária,mo exercieio-de-suas—
atividades. em :Imbuo federal OU estadual, incumbe:

I — propor diretrizes da política criminal- quanto a prevenção do delito, Administ ração da
Justiça Criminal e execução- das Renas e das medidas de sagurança;

II	 contribuir na-elaboração-de planos nacionais de desenvolvitnento, sugerindo as metas e
prioridades da política criminal c penitenciária:

III — promover a avaliação periódica do sistema criminal para a.suamdequação às necessi-
dades do Pais:

IV —estimular e promover a pesquisa criminológica:
V — elaborar programa nacional penitenciário de formação-e aperfeiçoamento do servidor;
VI — estabelecer regras-sobre aarquitetura e-construção-de estabelecimentos penais e casas

de albergados:
VII — estabelecer os critérios mira a elaboração da estatística Criminal;
Vil! — inspecionar e fiscalizar-os-estabelecimentos-penais. bem assirn,informar-se, mediante

relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios. acerca desenv,olvi-
mento da-execução penal nos Estados, Territórios-e-Distritd Federal. propondo às-autoridades dela
incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento:

IX — representar ao juiz da execução ou 4 autoridade administrativa para instauração de
sindicancia ou procedimento.administratitzó, em caso de-violação das normas referentes-à execução
penal;

'X — representar à-autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de.estabe-
lecimento penal,

	

'CAPITULO III	 -
DO JUIZO DA EXECUÇÃO

Art. 65— A execução- penal competirá ao juiz indicado na lei local de-organização judi,
chiria c, na sua ausência, ao da sentença.

Art. 66 —Compete ao juiz da execução:
1— aplicar aos casos julgados lei posterior quede qualquermodo favorecero condenado;
II-- declarar eitInta a punibilidade;
III-- decidir sobre:

a) sorna -ou unificação de penas;
h) progressão ou regressão nos -regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da peita;
c) livraMento condicional:
O _incidentes da execução:

IV — autorizar saídas temporáriasf.
V — determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;
h) a conversão da pena restritiva- de direitos e-de Multa ent pris ativa de liberdade;
c) a conversão tia pena privativa de liberdade ,em restritiva de direitos;
d) a aplicação da II/Cilida de segurança. bens como a-substituição da-pena-Por medida

de -segurança:
,e) a revogação da medida de segurança;

	

a desinternacão e is restabelecimento da	 anterior;
g) o cumprimento -de pena ou medida -de segurança em outra ('omarca:
h)- a reálocão do .coadenado' na:hipótese -presista	 do-art, 146 des.ta	 •

	.11••n••0111,~1.	 	~1-
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VI — zelar pelo correto cumprimento da pena e da nurdida de segurança;
VII	 i nspecionar, mensalmente. os estaheleeimentos penais. tomando oreis idencias para o

adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração ele responsabilidade:
^ VIII — interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estie er funcionando em

condições inadequadas ou com infringéncia aos dispositivos desta lei:
IX — eompot e insular o -Conselho da Comunidade.

CAPITULO IV
DO iviiNisrÉmo PÚBLICO

'	 Art. 67 —O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança.
oficiando no processo executivo c nos incidentes da execução.

Art. 68 — Incumbe, ainda. ao Ministério Público:

I --fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento -e de internamento:
requerere

a) todas as providéncias necessárias ao (lesem olvimento do processo executiso,
h) a instauretção dos incidentes de excesso Ou deSS'10 de eXeClie20:

C) a aplicação de medida de-segurança, bem como a substituição-da pena por medida
• de segurança:

a revogaçào da medida de segurança;
e) a conversão de penas, a progressao ou regressão nos regimes e a revogação da sus-

pensão condicional da pena e da livramento condicional.
C) a internação. a desinternaçáo .e o restobelecimento do situaçáo anterior:

III — interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária. durante a exe-
cução.

Paragrofo único. O órgãodo Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos
penais, registrando a. sua presença em livro próprio.

CAPITULO v
1)0 CONSELHO PENITENCIÁRIO

Art. 69 — O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e lisealizador d.r exediçáo ela pena

§ 1 , — O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Cios ernador do I stael,e,
lbstrito Federal e dos Territõrios, dentre professores e profissionais da área do oireito Pen rI. PR-,

eessual Pene d. Penitenciário e dencias correlatas. bem conto por representantes da comunidade A
legislação federal e estadual regulará o seu funeionamento

§ 2" — O mandato elos membros do Conselho Penitenciário terá o elimicáo ele quatro anos

Art. 70	 Incumbe elo Conselho Penitenciário:

I — ertritir parecer sobre livramento condicional, indulto e confutai:ao de pena:
11— io,spedonar os estobelecimentos e ser' leos penais.
III-- apresentar, no- primeiro-trimestre ele cada ano. oo onsellmo Nacional ele 1'0Mb:o-Cri-

minal e Pennenciária, relatório dos trabalhos efetuados. no exersiceo anterior,
IV — • Operxis i onar os patronatos, br- ia ,o 11 , 0	 „,,,ish,m s.4 8 Js us

C.:A NT( '1.0 VI
DOS DEPARTAMENTOS PENITENCIÁRIOS

Seção 1
Do Departamento Penitenciário Nacional

Art. 71 — O Departamento Penitenciário Noeioneil„subordinado ao Ministério da ,Justiça,
é órgão executivo da Politica Penitenciária Nacional e de apoio administrou% o e financeiro do.Con-
selim Nacional de Política Crintmal e Penitenciária.

Art. 72 —São atribuições do Departumentu Penitenciário Nacional.

I — acompanhar a fiel aplicação das normas ele CXeC1140 penal em todo o território nacio-
nal:

II — inspecionar c fiseali7or periodicamente os estabelecimentos e sere iços penais:
111— assistir tecnicamente as unidades federatis as na-implementaeáo dos princípios e regras

estabelecidos nesta Si:
IV — colaborar contas unidades-federativas. mediante convénios. nainiplantação de-estabe-.

Jecimentos e serviços penais:
V — colaborar com 'as unidades federativas para em realização-de cursos-de-formação depes-

soai penitenciário er de ensino profissionalininte do ,condenado e do- internado.

Parágrafo único. Incumbem também ao Departamento a coordenação c supervisão dos es,
tabelecimentos penais e- de internamento- federais.

Seção II

Do Departamento -Penitenciário local

Art, 73— A legislação iQea i poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar,
com as atribuições que estabelecer.

An. 74—O Departameáto^Penitenciário-locat. ou órgão similar, tem por finalidade super-
visionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da Federação a mie pertencer.

Seção 111

Da direção e do pessdal elos estabelecimentos penais

Art. 75—O ocupante der cargo de-diretor ele estabelecimento deverá satisfazer 0,r: seguintes

requisitos:

I — ser portador de diploma ele nivel-superior ele-Direito. ou Psicologia, ou Cieneias Sociais,
ou Pedagogia. ou. Serviços Sociais:

II — poSsuir experièneia administrmiva na. área;
III.— ter idoneidade moral e reconhecida optidão para o desempenho do função,

Parágrafo-Miem O diretor deverá. residir no estabelecimentem,ou -nas proximidades, e eledi.
cará tempo integral à SIRI 1.1111C1'10.

Art. 76 — O Quadro der Pessoal Penitenciário-será organizado em diferentes eategoriastun-
^^ eionahi, segundo eis necessidades i.lo serviço, com especificação de ai ribuições reta t ivas_ás funeóes
direção. chefia e assessoramento do estabelecimento e ás demais funções.

Art. 77 — A escolha dei pessoal aelministrativo..especializado, ele instruçáo técnico e de vigi-
láncia Atenderá et vocação, ireparação pron .:a:Mito' e antecedentes pessoais do candidato.

ti — O ingreoal eles-pessoal penitenciário: bem como a -progressão-ou a ascensão-funcional
dependeráoale cursos específicos ele Monas-ao. procedendo-se à reciclagem rienoilica dos ..en ith/res

ent exercício.

§ 29-- No estabelecimento para mulheres soinente se permitirá o trabalho de pessoal do
sexo feminino, salvo-quando se tratar de pessoal táenieo especialiiado.

CAPITULO VII
DO PATRONATO

Art. 78 —O Patronato público ou particulor destina-se a prestar assistência aos albergados
c aos egressos (art. 26).

Art. 79— Incumbe também ao Patronato:

1 — orientar os condenados à pena restritiva de direitos.
II— fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limi-

tação de fins de semana:
111 — colaborar nem fiscalização db cumprimento das condições da suspensão e do-livramen-

to condicional.

CAPITULO VIII
DO CONSELHO DA COMUNIDADE

Art. 80— llaverá, em cada Comarca, um Conselho da Comunidade, composto, -no míni-
mo, por um representante de associação-comercial-ou industrial. um advogado indicado pela seção
da Ordem dos Advogados do Brasil e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do
Conselho Nacional de Assistentes Sociais.

Parágrafo único. Na falta-da representação prevista-neste artigo, ficará a critério do juiz da
execticáo a escolha dos integrantes do Conselho.

Art. 81 — Incumbe ao Conselho da Comunidade: 	 •

1— visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na Comarca:
II— ent revistar presos:
III — apresentar relatórios mensais ao jui7 da execução e ao Conselbo Penitenciário:
IV — diligenciar a obtenção de recursos maeetiais e-humanos para melhor assisténeia ao pre-

so ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.

TITULO IV
DOS ESTABELEMIENTOS PENAIS

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 82 — Os estabelecimentos penais destinam-se zio condenado, ao submetido A medida
de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

§. I" — A mulher serei receilhida em estabelecimento próprio-e- adequado á sua condição ries-
soai.

§ 2 9 — O mesmo conjunto eirottitetónico poderá abrigar estabelecimentos ele destituição
ersa desde que devidamente isolados.

z'S rt. 83 — O estabelecimento penal, conforme em sua nattireza es,.derá.eonta em suase suas elepen-
dei/elos com áreas e serviços destinados a dar assistèneia, educação, t reõmerllrmi, recreação 	 a ee prática
portis a.

Parágrafo (Miei).	 I !over.) instalaçáo destinada a estágio ele; estudantes unis ersitários.

Art. 84 — O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em jal-
gado

1,— O preso primário cumprirá pena ein seção distinta . daquela reservada para eis reinci-
dentes.

§ 20_ O preso ente, ao tempo do fato, era funcionário da-Administração da Justiça Crimi-
nal ficará em dependendo separada.

Art. 85 — O estabelecimento penal deverá ter lotação compativel-com a sua estrutura c fina-
lidade.	 •

Parágrafo único, .0 Conselho Nacional d 'e I;oliticei Criminal e Penitenciária determinar:1.o •
limite máximo de capacidade do estabelecimento., atendendo a suei natiirezet e peculiaridades.

A rt. 86 — As penas privativas de liberdade:ilibe:idas pela Justiça de timaunidadefederativa
podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento Focal ou da União.

§ 19 — A União Federal poderáconstruir estabelecimento penatem.local distante da conde-
nação para recolher, mediante-decisão judicial, os condenados.à-pena superiora quinze anos, quan-
do a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.

* 29 — Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou
egressos que se dediquem a. obras públicas Ou ao -aproveitamento de terras ociosas.

CAPITULO II

DA PENITENCIÁRIA

Art. 87— A Penitenciária destina . se ao condenado à pena &reclusão, em regime fechado.

Art. 88 — O condenado será aleijado cm cela individual que conterá dormitório, aparelho
sanitário e lavatório,

Parágrafo único. São requisitos básicos. da unidade celular:

a) salubridade do ambiente pela eoncotrência dos fatores de aeraçào, inso-
lação e condicioneunento térmico adequado à existéncia humana:

-b) área miniina de seis metros quadrados.

Art. 89— Além dos- requisitos referidos no-artigo anterior', a-penitenciária der-mulheres po-
derá ser dotada-de seção para gestante c parturientec de creche corri a finalidade de assistir elo Me-
nor desamparado cuja responsável esteia presa.

Art. 90—A penitenciária de homens será construido erra loculafastado do centro urbano a
distáncia que não restrinja em visitação.

CAPITULO III
"	 1)A ('()LÕN1A AGRICOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR

Art. 91— A Colóimize Agrieola. Industrial ou similar destina-se ao cuinprimento (tapena ern
regime seini-aberto.

Art. 92 -.4. O condenado poderá ser alojado -emeompartimento coletivo. observados os re-
quisitos da letra ir do parágrafo único do art. 88 desta lei.

Poreigrafo único. São teimbenr requisitos básicos deis deperielèneius coletivas: ^

a) a seleC:10 um leelsaeb.m dos. presos:
b) n limite ele capacidade máximo mie atenda os objetis os de- melividualizaçáo

da pena.

CAPITULO IV

DA CASA DO ALBERGADO

A rt. 93 — A. C:INZI do Albergado destina-se aocumprim ento-de-pena orle ativa de liberdade,
em regime aberto. e da pena de 111111taÇàO de Ilin de semana.

Art. 94— 0-prédio fie". erá situar-se em centro-urbano, separadodoscleinitis-estabelecimen-
tos. e earacterimr-se pela ausáncia de obstáculos físicos contra a fuga:
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Ari, 95 — Em cada região lias erá. pelo menos, mim Casa do .•\lbergado. a qual dei crá con-
ter, além dos aposentos para acomodar os presos. local adequado para cursos e palestras	 -

Parágrafo único O estabelecimento terá instalações para os sersiços de fiscaliz..eão e
orientação dos condenados.

CAPITULO V
DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO

Art. 96	 No-Centro-de-Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cu-
jos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação.

Parágrafo único. Nu Centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas.
Art, 97 — O Centro de Observação será instalado em unidade autoruima ou em anexo ttes-

tabelechnento penal.
Art. 98 — Os exames poderão ser realizados pel.t Confissão Técnica de Classificação. na  fal-

ta do Cem ro de Observação.

CAPITULO VI
DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO

Art. 99—O Hospital de-Custódia e Tratamento Psiquiátrico destma-se aos inimputás eis e
semi-imputáveis referidos no art. 26 c seu parágrafo único do Código Penal.

Parágrafo único. Aplica-se ao Hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único do
art. 88 desta lei. •

Ari. 100 — O exame psiquiátrico d osdemais eXallleC necessários ao- tratamentosão obriga-
tórios para iodos os internados.

A ri. 101 — Otratamento-ambulatorial. previsto noart. 97. segunda parte, do Código Penal.
será realizado sol lospital de Costód ia -e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local-com dependi:a-
'eia médica adequada.

CAPITULO VII
DA CADEIA PCBLICA

Ari. 102 — A Cadeia Pública destina-se do recolhimento de presos mos Kornis_
Art. 103 — Cada Comarca terá, pelo menos. unia Cadeia pública a rim de resguardar O i ole-

resse da Administração da 	 Criminal e a Pensam:nem do preso era bata! pró \Mio AO seu' !neto
social e familiar.

.• • rt. 104 — O est.theles miemo de que traia este Capitulo será instalado próximo de (cotio
• orla si, observando-se na coo,: rticri's) as eNiienk ias mimmas relendo, no art. 98 e seu rar:iy;a10 ti-

lik0 desta let.

TITULO V
DA EXECUÇÃO DAS PENAS EM ESPÉCIE

CAPITULO I
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Seção 1
Disposições Gerais

.	 Art. 105 — Transitando-em julgado a sentença-que aplicar pena pris ativa de liberdade, se o
-réu miii er ou vier a ser preso, ti juiz ordenará a expediçãofde guia de recolhimento para a execução.

Art. 106— A guia, de recolhimento, extraida pelo4escrivão, que a rubricará em todas as fo-
lhas e a assinará cota o juiz, será remetida à- autoridade administrativa incumbida da-execução e
conterá;

I— o nome- do condenado: ' 	 -
II — a-sua qualificação civil e o número-do registro geral no órgão oficial de identificação;

; 111 — o inteiro teor da denúncia c da sentença condenatória, bem como certidão do tránsito
-eis julgado;

IV — a informação- sobre os antecedentes e o grau -de instrução;
— a data da terminação da pena;

VI — outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento peniten-
ciário.

1 9 —	 Ministério Público se dará ciência da guia de recolhiaiento.
A guia de recolhimento será- retificado sempre que sobrevier módificação quanto ao

-início -da execução ou ao -tempo de duração da pena.
§ 3s — Se o condenado, :to tempo do-fato, era funcionário da Administração da Justiça-Cri-

minal. far-se-ii, na guia, menção dessa•circunstáncia, para fins do disposto no § 2 0 -do art. 84-desta
lei.
• Art. 107— Ninguém será recolhido, para cumprimento-de pena-privativa de liberdade, sem

a guia- expedida pela autóridade judiciária.
§ I S --A autoridade administrativa incumbida da execução:passará recibo-da guia de-reco-

lhimento, para juntá-la aos autos do processo, c dará ciéncia dos seus termos ao condenado.
§ 2 9 — As guias de recolhimento serão registradas-em livro .especial. segundo a ordem cro-

nológica do reeettiinuto, c :anexadas ao prontuário do condenado, aditando :se. so-curso da exe-
cução, 0 cálculo das remições c de outras -retificações posteriores,

Art. 108	 O condenado a quem sobres ler doença mental- será internado em llospital
Custódia e Tratamento -Psiquiátrico.

Art. 109 — Cumprida ou extinta a pena, o condenado-será postZ) em liberdade. mediante:11-
vorá (lo juiz, se por outro motivo não estiver preso.

Seção II
Dos regimes

Art. 110 — O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cum-
primento do pena mis ativa de liberdade, observado o disposto ruo art. 33-e seus parág rahis_do Códi-
go Penal.

A rt 111 - Quando houser condenação por mais de si in crime. no mesmo processo ou em
processos distinios. ai çieterMirldeãO tIO regime de u.inlpflUleniO si lá-rend_pelo resultado da sonsa OU
.U0Lbea,,;- d.a .. renas. obserSad.1, SIUdndo of o caso, a detração ou %caução

Parágrafo único Sobrevindo condenação no curso da e secação, sornar-se-á a peno ,to res-
taste da que está sendo cumprida, .p O 1 determinação do reg te -

Art. 1)2 — A pena privou% o de Uberdade será executada em forma ptogreSsh O. 510/11 O
traaçferéaeiat para regime menos rigoro a ser determinada pelo juiz, quando o preso roer cum-
prido ao menos mo sexto da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressào.

Parágrafo urieo. 's decisão será motivado eprecedida de parecer da Comissão Técnica de
Classificação e do exame entmoológieo, quando necessário.

Art. 13— O ingresso do.condenado em regime aberto *aipi,: a aceitação de-seu programa e
das condições impostas pelo juiz:

Art. 114—Somente poderá ingressar no -regime aberto o condenado que:

1 — estiver trabtlhando ou comprovar a possibilidade de faZé-lo iniedittnimente;
II — apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido,_

fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade. ao niss o re-
gime.

Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as•pessoasreferidas nomrt. 1.17 des-
ta lei.

Art. 1-15 — O juiz poderá estabelecereondições especiais para a concessão de regime aberto,
scm prejuízo das se guintes condições gerais e obrigatórias:

I —permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias-de folga;
II — sair para -o--trabalho e retornar, nos horários-fixados;
III — não se ausentar da cidade onde reside.sem autorização judicial;
IV — comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determi-

nado.
Art. 116 •--0 juiz poderá modificaras condições estabelecidos, de oficio, a requerimento do

Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstánciasas-
sim o recomendem.

Art. 117 —Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em mA-
ciência particular quando se tratar de:

1— condenado maior de setenta anos;
II — condenado acometido de doença grave;
III— condenada com filho menor ou deficiente fisico ou mental;
IV — condenada gestante.

Art. 118— A execução da pena-privativa de liberdade-ficará sujeita à forma regressiva, com
a transferéncia para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

— praticar fato definido como crime doloso ou falta grave:
II — sofrer condenação, por crime-anterior, cuja pena, somada ao-restante (tapena em exe-

cução, torne ineabível o regime (art. 1111.
§ I s — O condenado será transferido do regime aberto se, além-das hipóteses referidas nos

incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente
imposta.

§ 2s — Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido,previameate, o
condenado,

•
Art. 119 — A legislação local poderá estabelecer normas complefisentares para O cumpri-

mento da peno privativa de liberdade em regime aberto (art. 36, § 	 do Código Penal).

Seção III
Das autorizações de siada

Subseção I
Da permissão de saída

Art. 120— Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou setni-aberto e os pre-
so< provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando
ocorrer um dos seguintes fatos:

1 — falecimento ou doença grave do conjuge, - .companheira, ascendehte, descendente ou ir-
mão;

II — necessidade de tratamento médico (parágrafo único do art. 14).
Parágrafo único. -A permissão -de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento

onde se encontra o preso,
Art. 121 — A permanência do preso fora do estabelecimento terá-a duração-necessária à fi-

nalidade da saída.

Subseção 11
Da saída temporária

Art. 122 — Os condenados que cumprem perntein regime semi-aberto poderão obter autori-
zação para saida temporária do estabelecimento, sem vigiláncia direta, nos seguintes casos;

I — visita à familia;
II —freqiiéncia a curso supletivo profissionalizantc, bem como de instrução-do segundo

grau ou áperior, na Comarca do Juízo da Execução;
III — participação em atividades que concorram para o. retorno ao convíVio social.
Art. 123— A autorização será, concedida -por ato-motivado-do juiz da-execução, ouvidos.°

Ministério Públicoe a administração penitenciária, c dependerá da 'satisfação dos seguintes requisi-
tos:

1-- comportamento adequado;
II — cumprimento minimo de um sexto da pena, se-o-condenado for primário, e uni quarto.

se reincidente;
III — compatibilidade do beneficio com os objetivos da pena.
Art. 12 .4 — A autorização será concedida por prazo não superiora sete dias, podendo ser

renovada por mais quatro vezes durante o ano.
Parágrafo único. Quando-se ;ratar de frequência a curso prolissiOnalizante, de instrução de

-segundo grau ou superior, o tempo de saida será o necessário para ó comprimento das atividades
discentes.

Art. 125,-. O beneficio. será automaticamente revogado quando o condenado praticar-fido
definido eOfill , crime doloso, for punido por falta grave,- desatender as condições impostas na 5uto-
ri 7tição ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.

Parágrafii único. A recuperação do direito à saída temporária depeliderá da abSolyiçilamo
processo penal, do cancelamento do punição disciplinar ou da demonstração do merechnento-do
condenado.

Seção IV
Da 12 einição

Art. 126— O cOndelladt) sue eu-ipr); a pena emui regime fechado ou senti-a berto-poderá.re-
nur. pelo Ird l,d1110.	 do tempo de e‘eeKilo da pend.

§ I s — coutagem do. tempo para o fim deste mijei) será feita à razão de uni dia de pena
por três de trabalho.

§ 20 — O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por ocidente, contintiorá a
beneficiar-se com ai remição.

§ 3 9 — A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvido o Ministério Público,
Art. 127 — O condenado que for punido por falta grose perderá o direito ao-tempo remido,

começando o novo período a partir da data da infração disciplinar.
Art. I — O tempo remido será computado para a-concessão de livrais-lento cOndiciOnabe

indulto.
Art. 129— A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao Juíza) da Execução

cópia do registro-de lodosos 'condenados- Mie estejas) trabalhando e dos dias de -trabalho de:cada,
um deles.



Parágrafo único. Ao condenado dar-se-á -relação de seus dias remidos.
Art. 130— Constitui o crime do art. 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente'

prestação .de serviço para fim de instruir pedido de remição.
Seção V •

Do livranietito condicional
Art. 131— 0.Iit ramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execuçào, presentes

os requisitos do art.-83: incisos-e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministario Público e
o Conselho Penitenciário:

Art. 132	 Deferido o-pedido, o-juiz-especificará as condições a que fica subordinado o li-
vramento.

1i 19— Serão- sempre impostas ao liberado condicional às obrigações seguintes:
a) obter ocupação licita, denttarde praao razoável se for apto para o trabalho:
ti) comunicar perioilietimente ao juiz sua ocupação:	

a

. c) não-mudar do território da Comarca-do Juilo da Execuçào, sem prévia atitoriaaçào des-
te.
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§ 29 — Poderão ainda ser impostas.ao  liberado-condicional, entre outras Obrigações, as se-
guintes:

á) não mudar de residéncia sem.comunicaçào ao juiz e à autoridade incumbida da obser-
vação cautelar e .de proteção:

b) recolher-se à habitação em hora fixada;
c) não freqüentar determinados lugares.
Art. 133 — Se for permitido ao _liberado reaidir fora da Comarca do Juiao da I:xecuçào,

remeter-ae-leapia da sentença do livramento ao Mau do lugar para onde ele-se Imos er transa:rufo e
A autoridade incumbida da observação cautelar e de P roteção -

Art. 134 -- O liberado será advertido da-ohrigação de apresentar-se imediatamente às auto-
ridades referidas no artigo anterior.

Art. 135 — Reformada a sentença denegatória do lis ramento, os autos baiaarào ao:Juizo da
Execução, para as pros idéia:ias. cabíveis.

Art. 134 -- Concedido o beneficio. será capedida carta de livramento com a cario integral
da sentença em duas vias, remeiendo-se uma à autoridade adminiatrativa mau:abala da cata:maio e
outra- ao ('onselho. Penitenciai to,

Art. 137 — A cerimónia-do livramento condicional sera-realiaatla solenemente no dia mar-
eado pelo presidente do ('okellto Peniteniciário. ito estabelecimento onde esta actuai cumprida a
pena. °kers:indo-se o seguinte:

I — a sentença será lida ao -liberando_ na presença dos dentai condenado.. pelo presidente
do Conselho Penitenciário ou membro- por ele designado, ou. na  -falta, pelo juiz;

II — a autoridade administrativa cliatnará a atenção do liberando para as contliçõea impos-
tas na sentença de livramento:

111'— o-liberando-declarará se aceita as condições.
§ l — De-tudo. em livro próprio. será lavrado-termo subscrito por quem presidir a cerimó-

nia e pelo liberando, ou alguém a seu -rogo. se  não souber ou não puder escreser.
§ 29 —Cópia desse termo deverá ser remetida aio Juiz da execução.
Art. 138 Ao-sair o liberado do estahelecimentopenal. ser-lhe-á-entregue, além do saldo

de seu pecúlio e do-que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá i t 4utoridade jittliciãria ou acima
nista:alva,. sempre que lhe for exigida.

-§ -1— A caderneta-conterá:
a) a Identificai:ao .do liberado;
b) -o texto impresso do prgente Capitulo:
c) as condições impostas:
§ 29— Na falta de caderneta. será entregue ao liberado unsalvo-conduto,.ein que constem

as condições dolivramento, podendo substituir-se a ficha-de identificação ou o seu retrato pela des-
crição dos sinais que -possam identificá-lo.

§	 caderneta e no- salvo-conduto.deverá haver espaço_ para consignar-se, o cumpri-
mento das condições referidas no art. 132 desta lei:

Art. 139— A observação cautelar c a proteção realiaadas por serviço social penitenciário.
Patronato ou Conaellio da Comunidade terão-a- finalidade de:

• 1a- fazer observar tacumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do be-
neficio;

li—proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na
obtenção-de atividade laborativa. 	 •

Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado
.apreaéritaráadatario ao Conselho Penitenciário, para efeito da representaçào.prina;ta nos arta 143
e.144 desta lei;

Art. 140 — A revogaçào do lis r:intento condicional dar-se-á nas hipóteses ores latas noa
aos. 86 e 87 do Código Penal.

'Parágrafoalitico. Mantido olivramento condicional, na hipót sese da revogação facultativa_
o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as eondiçaes.

Art. 141 — Se a resogaçào_formotivada por infração penalanterior à vigénem do livrainen-
to, coinputor-ae-a-como tempo de cumprimento da pena o periodo de -prova. sendo permitida, para.
a coneessiltade novo livramento. a soma do tempo das duas penas.

Art. 142 — No-caso derroca:alçam por outro motivo, não se computara na pena o tempo eis
que emes,: solto o lineradO. e talart/Ilel) Se concederá. cio aelaçào.à meamo pena. nino-livramento.

Art. 143.—A ;en ogue:ko será decretada órequerimento do Ministério Públiatt, mediam:are-
Pres.:mação do-Coma:11W Penitenciário. ou. de olieitt, .pelo	 o

Art. 144 — O juit, de oficio. a requerimento do Nlinistério Público, ou mediante represen-
tação do Coma:lhus-Penitenciário. e ouvido o liberado, poderá modificar as condis:ata, especificadas
na sentença. devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por unia das autoridades ou
funcionários indieados.no inciso 1 do art. 137 desta lei. observado tadiaposto nas incisos II e 111 c.a§
19.e 2,9 .do . mesmo artigo.

Art. 145.— Praticada Pelo liberado outra infração penal, o juia poderá ordenar a alia prisão.
nua idos o-Conselho Penitenciário e o NI Mistério Público. suspendendo-o aura.) do lis ramento con-
dicional. cujaarevogaeão, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Art". 146— O juiz. de-oficio, a requerimento do interessado. do NI iniatario Público ou me-
diante representação do Conselho Penitenciario.julgará extinta a-pena prisatisJ de liberdade, se ex-
pirar o-prato do livramento sem revogação.

CAPITULO 11
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 147— Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz
da execuçào, de oficio ou a requerimento do Ministério Público. promoverá a execuçào, podendo,
para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solieitá-ia a parti-
culares.

Art. 148 — Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma
de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de iim de semana,
ajustando-as as condições pessoais do condenado c às características do-estabelecimento. da entida-
de ou do programa comunitário ou estatal.

Seçào II
Da prestação de serviços à comunidade

Art. 149— Caberá ao juiz da execução:
I — designar a -entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou

convencionado, junio ao qual o condenado devora trabalhar gratuitamente. de acordo com as suas •
aptidões;

II — determinar a intimaçào do condenado, cientificando-o da entidade. dizia e horário cio
que deverá cumprir a pena:

111 — iilterar a forma de execução, a fim de ajusta-la às modificaçóes-ocorritlas na jornada
de trabalho.

§ I r — O trabalho terá a duração de oito horas aemanais e será realraado aos sábados, do-
mingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar ajuntada normal de iraltalho, aos
horários estabelecidos pelo pira

a 29 — A cai:cação terá início a partir da data do primeiro compareci/mino.
Art. 150 — A entidade beneficiada com:talarem:içam-de serviços encaminhará mensalmente.

:tupi/ da execução. relatóriO crretinstanciado das atividade% do condenado. bem como, a-qualquer
tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar

Seçaii 111
1)zi limitação de lini de semana

A rt. 151 -- Caberá ao iuia da net:ui:ao determinar a intimação ilo çondenado,
cientificando-o do local. dais e boiai io em que doer umprir a pena.

Paragrafo anico: A execuçào lera inicio a partir da data do primeiro comparecimento.
Ara 15a. — Poderào ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanancia, eu r-

vos e palestras. ou ambuidaa atividades educativos.
Ara 153 — O estabelecimentet designado encaminhara, mensalmente, ao juiz da execução.

relatório, bem assim comunicará, a qualquer tempo, aaiusancia ou falta disciplinar do condenado.

Seção IV
Da interdição temporária de direitos

Art. 154— Caberá ao juiz da, execução comunicar à autoridade competente a pena aplica-
da, deternanado a intimai:ao do condenado.

§ 1 9 — Na hipótese de pena de interdição do art. 47: inciso 1, do.Código Penal; a autoridade
deserá, eln s ase c quatro horas, contadas do recebimento do-oficio, baixar ato, a partir do qual a
execução terá seu inicio.

§ 29 — Nas hipóteses do art. 47, incisos Ide 111, do.Códieo Penal, o juízo da Execução deter-.
minara a apreensão dos documentos, que autorizam o exercício do-direito interditado.

Art. 155 — A autoridade- deverá comunicar imediatamente ao juiz da-execução o descura-
primento da pena.

Parágrafo-único. A comunicação prevista neste-artigb poderá ser feita por qualquer preju-
dicado.

CAPITULO 111
DA SUSPENSÃO- CONDICIONAL

Art. 156— 0-juiz poderá suspender, pelo.periodi; de ddis a quatro anos, a execução da pena
privativa de liberdade, não superior 4 dois anos, na forma prevista nos arts. 77 a 82 do Código Pe-
nal.

Art. 157 — O juiz. nu Tribunal, na sentença que aplicar :pena privativa de liberdade, na si-
tuação- determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se, mátivadamente, sobre a suspensão
condicional, quer a conceda. quer a denegue.

Art. 158 — Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições :actue ficasujeito o con-
denado. pelo prazo fixado, começando- este a correr da audiencia prevista no art. 160 desta lei.

§ Ir .- As contli;ócs serão adequadas ao fato c à situaçào pessoal do condenado : devendo
ser incluída t isre as ineantaa de-pre s tarsers içoa-à comunidade. ou intimaçãode fim de SeMaIIII,
vo hipótese do art. 78. as 29. do Código Penal.

§ 29 — () juiz podeta„i qualquer tempo, dein:feio, a requerimento do.81inistério Público ou
mediante propoata do Conaelho Penitenciário, modificar as aontlições e regras 01.11)Oct:idas im.i aen-
tença, ouvido o condenado.	 •

a 39 aa_ A ancaliaaçào -do cumprimento das-condições, regulada nos Estados, Territórios e
1)ktritO reileral por normas aupletis as, será atribuída a serviço social penitenciário. patronato:
Conselho tl I Comunidade ou instituição beneficiada com prestação de sers iças. inspecionados
pelo Conaelho Penitenciário, pelo Nfiniaterio Público, ou ambos, devendo vi juiz da cacem:ao suprir.
por ato, a falta das normas aulactis as.

a 4"- O beneriel.irto. tui COMpareeet peritliocantente à entidade list:ali/adoro. para com-
tiros ar a obsers ;meia da. atualiça,...i que esta sti leito. comunicai á, tambént, a sua ociipaçao e-o• s t-
larioa ou prosemos de, qi.e alise.	 •

a 5" -- A entidade fiscaliaadora de% era comunicar imediatamente ao órgao de inapeçati,
para. os lias legara qualquer lato capaz de acarretar .1-re , opacão do-beneficio. prorrogaaào
praio OU .1 IlltItiirle4,10 dás Com.liçj,es.

a— Se : for permitido dO beneficiário mudar-se. será feita comunic:;:ão ao juiz e à entida-
de liscaliaadora do local ti:I nos a residéneia, :loa quais o primeiro deverá apresentar-sç, imediata-
mente..

Art. 159 — Quando a suspensão condicional-da Pena for concedida por Tribunal. a este ca-
bera estabelecer as condições do beneficio.

l a — De igual modo proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas
no sentença recorrida.

a	 — O Tribunal. ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir
ao Júlio-da	 ealk.i t1 .1 incumbem:ia dó estabelecer as condiçaes do beneficio. e. em qualquer caso.
a de realizar a audiéncia admonitória.

Art. 160 — Tranaaada em julgado a sentem:a condenatória. o juiz a lerá ao condenado, em
audiéncia. ;tis ertintio-o das zonseqüências-de nova infração penal e do descomprimem° das con-
dições impostas.
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Art. I Si — Se, Intimado pessoalmente ou por edital com prazo de s imite dias, o réu não com-
parecer injustificadamente à mi:fiéis:a,: admonitória, a suspensào iscará sem efeito e será exe-utada
imediatamente a pena.

Art. 162 — A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de
prova dar-se-do na forma do art. 81 e respectis os parágrafos do Código Penal.

Art. 163 — A sentença c.ondenatóri,, será reeistrado. com  a noto de suspensão, em listo es-
pecial do juizo a que couber a eXeetti:.10 da pena.

* I° — Revogado a suspensão ou extinta a pena. será o fato averbado à margem do registro.
t; 29 — O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito-de informações requisita:.

das por órgão judiciário ou pelo Ministério Público, para instruir processo penal.

CAPITULO IV
DA PENA DE MULTA

Art. 164 — Extraída certidão da sentença condenatória com trá moto em uilemlo, que %
rá como titulo-exectitis o judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados. a citação
condenado para. no prazo de dez slias..o.:gar o %olor da multa ou nomear bens à penhora.

1 .— DeCtlfrldt) .0-Ill'a/0 sem svpacamento da-multa. 0110 der/ib .:1W da - W.1 ,0:1R sinpoitan-
eia, proceder-se-á à penhora de tantos Iscas cio:oitos bastem para garantir a exeençáo.

ti2 —	 110111e.te:10 de bens à peuhorzt e a posterior execução seguirão o que dispuser a lei
processoul eis')

Art. 165— Se a penhora recoir em bem imóvel, os autos apartodos serão remetidos :mutilo
eivel para prosweuimento

-NO. 166 — Recaindo penhora cri outros bens, dar•se-á -prosseguimento nos teimo. do ni 2"
do art. 161 desta -lei,

Arr. 161 —	 e \ eettr.ul tia pená de multa será suspenso quando sobres tçr ,Ut eatIldellatia

do el Pea 111e111-1	 '."2 dt o 1- 1,' .figo renal

Art. 1115 — JUil poderá determinar que cobrança da multa se detue mediante desconto
no kerielmunto ou 'alar go do condenado, nas hipoteses do ao Stl.t; P. do Código .Penal,
obsersondo-se o seguinte:

1 — o-limite más imo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo
o de uns &CIMO;

II-- o desconto será feito mediante ordem do juiz a quens de direito:
III — o responsas el -pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado

pelo juiz, a- importáncia determinada
Art. 169 — Até o término do prazo a que se refere o art. 184 desta lei, poderá o condenado

requerer ao juiz o pagamento da multa ens prestações mensais, iguais e sucessivas.
1 9 — O juiz, antes de decidir. poderá detertninar diligências para %criticar a real situação

económica do condenado e, ouvido o 'Ministério Público, fixará o número de prestações.
* 29 — Se o condenado for inipontual'ou se : melhorar de situação económica, o juiz, de ofi-

cio ou a requerimento do Ministério Público, roce:cará o beneficio executando•se a muita, na forma •
prevista neste Capitulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.

Art. 170 --Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com peno privativa da
liberdade. enquanto esta estiver sendo executada. poderá aquela ser cobrado mediante desconto
remuneração do condenado (art. 168).

19— Se o condenado cumprir a pena pris Pis a de liberdade ou obtiser livramento condi-
cional. sem 'haver resgatado a multa. far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo.

Aplicar-se-á o disposto no parágrafo' anterior aos casos em que for concedida a sus-
pensão condicional da pena.

TITULO VI
DA EXECUÇÃO DAS MEI)IDAS DE SEGURANÇA

CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

..•	 Art. 171 — Transitada em julgado a sentença-que-aplicar medida-de segurança,-será:ordena-
da a eipedição: de guia para a execução.

Art. 172 — Ninguém será internado em ilospital de Custódia e Tratamento Psquiátrico. ou
submetido a tratamentoansbulatorial, para cumprimento-clensedida de segurança, sem a guia expe-
dida pela autoridade judiciária.

Art. 173 — A guia-de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão,
que a rubricará em todas-as-folhas e a subseres era ci:m o juiz. sei á remetida à autoridade adnums•
traliva incumbido- da execução c conterá:

— a cl aillific•N:lo do agente e ofitItnero do registro geral do órgão oliciaIde identificação:
o inteiro-teor :1a denúncia e do sentença que- tiver aplicado a medida de segurança, hem

coroo a certidão do irá mito ens julgado:
III — a dota em que terminará oprazo minimo de internação, ou do tratamento ambulam-

rial:
IV — ssalropseeas do processo reputadas indispensá 	 a aindispensáveis tio dequado tramtaento ou inter-

nainento.
ti 1 9 — Ais :Ministério Publico será dada ciência da -guia de recolhimento e de stovição a tra-

tamento.

29 — A guia será retificado sempre que sobrevier modificação quanto ao prazo de exe-
cução.

Art. 174— Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança. naquilo que couber, o dis-
posto nos arts. 8 9 e 9° desta lei.

CAPITULO II
DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE

Art. 175— A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de du-
ração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o se-
guinte:

I — a-autoridade administratis a. até um més antes de expirar o prazo de duração mínima da
medida. remeterá ao juiz minucioso 'relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou perma-
nência da issedisla:

II--O relatório será- instruido com o laudo psiquiátrico;
111— juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, sucessiva-

mente, o /Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de três dias para cada uns:
IV — o juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver;
V — o juiz,_de ofitão ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinarnovas di-

ligências, ainda que expirado: o- prazo de duração mínima da medida de segurança:
VI — ouvidas as partes ou realizadas as. diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz

proferirá a sua decisão,. no prazo de cinco dias.

Art 176 — EM qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração-da medida
de seno' oiça, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério
Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a ces-
sação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.

Art. 177— Nos exames sucessis os para verificar-se a cessação-da periculosidade, observar-
se-á, no (Me [lues for aplicável, o disposto no artigo anterior.

Ao, 178— Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (art. 97, t; 39, do Código Penal);
aplicar-se-á o disposto tios arts. 132 e I 33 desta lei.

Art. 179— Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para a desinternação
ou a liberação.

TITULO VII
1)0S INCIDENTES DE EXECUÇÃO

CAPITULO I
DAS CONVERSÕES

Art. 180 — A pena privativa de liberdade. não superior n dois anos poderá ser convertida
em restritiva de direitos, desde que:

— o condenado a esteja cumprindo mi regime aberto:
II — tenha sido cumprido pelo menos unS quarto da pena;
111	 os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomen-

dável.
Art. 181 — A pena restritiva de direitos será eonsertida em privativa de liberdade nas hipó-

teses e na fornsa do art. 45:e seus incisos do Código Penal.
tilv — A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado'
al não for ene:nitrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação

por edital:

h) não comparecer_ injustificadomente, à entidade ou programa em que deva prestar ser-
iço:

c) recusar-se, injustificadamente. a prestar o sers iço que lhe foi imposto:
d)praticar falta grase:
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução. não te-

nha sido suspensa,
2°— A pena de limitação de fins de semana será convertida quando o condenado não

comparecer ao estabelecimento-designado para o cumprimento da pena. recusar-se a exercer a ativi-
dade determinadapelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras a, de-e do parágrafo an-
terior,

§ 39 — A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado -
exercer, injustificad:smente, o direito interditado-ou se ocorrer qualquer das hipóteses das-letras ao
e do .* I s deste artigo.

Art. 182— A pena-de-multa será convertida em detenção, na forma prevista pelo art. 51 do
Código Penal.

* — Na conversão, a cada dia-multa correspondera Um dia de detenção, cujo tempo de
duração oão poderá . ser superior a um -ano.

1; 2°— A conversão tornar-se-á sem efeito se, a qualquer tempo, for paga a multa.
Art. 183 — Quando, no curso da execução da pena privistiva-de liberdade, sobrevier doença

mental ou pesturbação da saúde mental, o juii, de ofício, it requerimento do Ministério-Público ou
da-autoridade administrativa. poderá determinar a substituição dapenapor Medida de segurança.

Art 184 — O tratansenta ambulatorial poderá ser convertido em internação-se o agente re-
velar incompatibilidade com a medida. 	 •

Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será -de um

CAPITULO 11
bo EXCESSO OU DESVIO

Art. l85— Haverá excesso ou deavio de execução sempre:que alguns ato-for praticado além
dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares.

Art. 188— Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução:
I — o Ministério Público:

11.— o Conselho Penitenciário;
III — o sentenciado:
IV —qualquer dos demais órgãos da execução penal.

CAPITULO III 	 •
DA ANISTIA E 1)0 INDULTO

Art. 187— Concedida a insistia, o juiz, de oficio, a requerimento dointeressado ou do Mi-
nistério Público, pot proposta da autoridade administrativa ou-do Conselho Penitenciário, declara-
rá extinta ii punibilidade.

Art. 1Ntt -- 0 indulto individual poderá ser provocado por petição do corsdenado,por ini-
ciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário_ ou sIm outoridade administrativa.

Art. 180 — A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a :instruirem. será en-
tregue ao Conselho Penitenciário, para a elaboração de parecer e posteriorencnsinharnento ao Mi-
nistério da Justiça.

Art. 190 -- O- Conselho Penitenciário, à sista dos autos do processo e doprontuário, pro-
moverá as diligências que entender necessárias' e fará.. em relatório. a narração-do ilícito penal e dos
fundamentos da sentença condenatória, a exposicào dos antecedentes do condenado e do procedi-
mento -deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre- o mérito do pedido-e esclarecendo qual-
quer formalidade ou circtinstáncias omitidas na petição.

Art. 191 — Processada no Ministério da-Ju;tiça com-doeumentos'e o-relatório do Conselho
Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República,,n-quein serãopre,
sentes os autos do processo -ou a certidão de qualquer de- suas peças, se ele o determinar.-

A rt. 192 — ConcedidO o indulto e anexada aos-autos cópia do 'decreto, 0 juiz declarará ex-
tinta a pena ou 'ajustará a moção :tos termos do decreto, no. caso de. comutação.

Art. 193-- Se o sentenciado_for beneficiado por indulto coletivo, o juiz..de_ofício. a requeri-
mento-do interessado. do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho-Penitenciário ou da au-
toridade administrativa, providenciará de acordo COM o disposto no artigo anterior.

TITULO VIII
DO PROCEDIMENTO JUDICIAL

Art, I 94. — O procedimento correspondente às situações previstas nesta -lei será judicial,
desenvolvendo-se perante o Juízo da Execução.

Art. 195 — O procedimento judicial iniciar-se-à de Oficio, a requerimento dá -Ministério •

Público, do interessado, de quem o represente, de Sell cônjuge, parente ou descendente, mediante
proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.

Art. 196— Á portaria ou petição ser autuada ouvindo-se„ tais três dias. o condenado e o
Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida.
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SEXTA-FEIRA, 13 JUL 1984

1°— Sendo desnecessária a ,produçáo de prova. ojuiz decidirá de plano, em igual prazo.
2° — Entendendo indispensás.el a realização de prova pericial ou oral, o ituz a ordenará,

decidindo após a produção daquela MI na a ud • encia designada.
Art. 197 —Das dcéisões proferidas pelo j.117 caberá recurso de agravo, sem efeito suspeiisi-

VO.

TITULO IX
DAS D1SPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS'

Art. 199 -- 1-; (ACK:si' ao 'meg:mu:dos si . ..., ãos da execução penal. e mi seis ador, a do tilinte:til
tle ócorrência que perturbe a segurança e a disc.putia dos estabelecimentos, bem somo exponha o
preso a ineons enleios: notoriedade, durante o .straprimento da pena.

Ar).. 99 -- O emprego de algemas será sli .ciptinado por decreto, icslcial
Art. 200 — () condcattlo por crime polftiso não está otiripiidii ao trabalho.
Art. 201 — N,i falta de estabelecimento adequado. o-emoliu-miemo da prisão civil e da pri-

são administratisa se -cfebs ;irá em seção espec..11 da Cadeia Publica,
Art. 202— Cumprida ou estima a pena, não constarão da tolhia corrida. atestados 011-eet11-

drieS fornecidas por tititoridade policial-ou por .I.:\111.1res da Jusoça, siaalquer notisla ou relerencia
ii etilltleilite:10; stilN ti paia instruir processo ida- rrática de Dosa e;istis es•
pressis eill lei.

Art. 203.— No pralo de seis inese, a cor :ar (1.1 publicação sle•Ei-lei, serão editadas as nor-
ma s complement ia, ou ri:cid:vacinares, necessá- is s 	 dl,p0111 	 seis

• 1" — Dentro do mesmo prazo deverão as tillidades.feder.lits as, em eonkénio som o slinis.
têrio da Justiça. policiar a tidaptação.-eonstrução e equipamento de estabelecimentos e sers

preV1 .40, lit.Sla lei.

§ 2" — 1 tiMbelli, 110 mesmo pra/o, deverá ser providenciada a aquisição, os desapropriação'
de- médios para instalação de casas de albergados.

"4 3°— O prazo a .que se refere o «Ipul deste artigo poderá ser ampliado, por ato do Conse-
lho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária, mediantejustificada solicitação, insuoida com os
projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos.

— O descumprimento injustificado.dos deveres estabelecidos paraas unidades federati-
vas-implicará.nasuspensão de qualquerajuda financeira t-elas destinada.pela União, pura atender
às despesas de execução das penas e medidas de segurança.

An. 204— Esta lei entra em vigor coneornitantemente coma lei de reformc da Parte Ge-
raldo Código Penal, revogadas-as disposições em contrário, especialmente a Lei 593.274. de 2 de
outubro de 1957.

Bra_silia,. era 11 de	 j rh o	 de 1 9 8 4 ;'

1639 da Independancia e 969 da R-qpiiblica

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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Promulga o Acordo Eãsico de Co
'operação Técnica entre o Gover
no da República Federativa do
Brasil e o Governo da Repúbli.,-

'ca do Equador..

O Presidente da República,

CONSIDERANDO que o Congresso Nacional aprovou,
pelo Decreto Legislativo n9 22, de 8 de junho de 1984, o Acor
do Bãsico de Cooperação TéCnica, celebrado entre o Governo clã.
República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Equador, em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982:

ÇONEIDERANDaque o referido Acordo- entrou em
vigor por troca de notificações, concluída em 20 de junho de
1984 na forma de seu Artigo XV,

• DECRETA:

JOÃO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro

ACORDO BASIC() DE COOP-ERAÇAO TECNICA -ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA

' FEDERATIVA DD BRASIL E O GOVERNO DA REPOBlICA DO EQUADOR	 •

MotiVados pelo desejo de promover e dos-envolver et- relações

existentes entre os dois paises;

Artigos

1 9.4 49

5° a 9°

•.....

TITULO IV — DOS ES fABELICIMENTOS PENAIS
CAPITULO 1— DISPOSIÇÕES GERAIS 92.1 96
CAPITULO 11 —	 PENITENCIÁRIA	 	 87
CAPITULO III — DA COLÓNIA AG R ICOLA, IN DL S 	

TRIAL 01 1 SIMILAR	 	 91 e 92
CAPITULO 1v—DA CASA DO ALBERGADO 	 93 a 95

96 a 98

99 a 101

164 a 170

171 a 174

175	 179

180 a 184
195 e 196
187 a 193
19 .1 a 197

198 a 204

	

44 a 48	 Artigo 19 - O Acordo Bãsico de Cooperação -'1013.

	

49a 52	 ca, entre o Governo da RepribliCa Feddrativa do "Brasil e o Go-
verno da República do Equador, apenso por cópia ao presente

Nae Decreto, serã executado e cuMprido tão inteiramente como nele

	

59e 60	 se contém.
•

Artigo 29 - Este Dedreto entra em vigor na da-

	

61	 ta de sua publicação, revogadas as disposições -em contrãrio.

90 e SI	 O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República do Equador.
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