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JUSTIFICAÇÃO DO ANTEPROJETO
DE CÓDIGO DAS EXECUÇÕES PENAIS

SUMÁRIO DA JUSTIFICAÇÃO DO ANTEPROJETO
l. Código Penitenciário. À penitência e a sociedade. Quem é o convicto?
Carta ao Ministro Nereu Ramos. Escusa de consciência. Denominação do
Código. 2. Independência e estabilidade do Código das Execuções Penais.
Processo das execuções penais e lei executiva fundamental. Originalidade e
conteúdo do Anteprojeto. Humanidade, legalidade, jurisdicionalidade, responsabilidade. Tentativa brasileira. Novos caminhos. 3. Regime penitenciário. União
c Estados. Anteprojeto Oscar Stevenson. Bibliografia a respeito. 4. Super
desenvolvimento moral, afetivo e intelectual do Brasil. O Brasil como precursor
e modelo do Direito. Antecedentes. Nossos avanços em Direito Penal Executivo.
Peculiaridades brasileiras. O gênio do povo. 5. A alma da execução penal.
Passado, presente e futuro. Mandamento e sacramento. Teoria brasileira. Engenho nacional. O crime no Brasil. Posição nova. Estabilidade pela transcendência,
pela consistência, pela autonomia, pela plasticidade, pela exeqüibilidade. Harmonia federativa e entre os Podéres. Estados vanguardeiros. Ação e não reação.
A favor e não contra. Códigos e mobilidade social. Escola criminológica
brasileira. Filosofia da execução penal. Ato de esperança. O que tem e o que
não tem importância. Que fizeste de teu irmão? 6. Sinceridade legislativa. Ideal
e realidade. Meu radicalismo. 7. Teoria e prática no estrangeiro. Síntese.
Prisões abertas. Pequenas infrações e pequenas penas. Remanescentes da luta das
escolas. Reuniões internacionais. Provimentos executivos. Policialismo. Monumentalismo. Técnica. Crítica. Indicações bibliográficas em meus livros e aulas.
8. Criminalidade e publicidade. Maioria e minoria de criminosos. Causas e
manifestações atuais da criminalidade e da periculosidade pre-delitual. Nova
política anti-criminal. Prisões. O Estado não deve imitar os criminosos. Justiça
não é vingança, cólera ou medo. Sensacionalismo internacional contra o Brasil.
Famílias das vítimas e famílias dos criminosos. 9. O Código como instrumento
de progresso e unidade. Desaparelhamento material e administrativo. Estabelecimentos para prisão e internação. Assistência a egressos. 10. Comunhão da
vida, nacional e internacional. Intervenção do Estado. Polícia interestadual e
polícia internacional. Publicidade. Controle das atividades dos indivíduos. Dificuldade de ocultação. Nocividade da fuga. O interesse de não fugir. Dilema.
11 . Qual o problema? Realidades. O impossível através do inútil. Verdades.
Juiz da não execução. Estatística das prisões existentes. Que fazer? Constituição
Federal. Direitos do homem. Ditadura administrativa. 12. Estrutura do Anteprojeto. Expressão numérica do texto. Títulos, capítulos, parágrafos, números
ou letras, remissões. 13. Aplicação da lei penal executiva fundamental. Terminologia. Recurso contra a tautologia. Distinção entre aplicação e interpretação.
Aplicação imediata. Retroatividade benéfica. Analogia. Extensão. Princípios
gerais do Direito. Ciência e técnica especializadas. Dignidade e solidariedade
humanas. 14. Fins da execução. Direitos e deveres. Política social. Centro de
gravidade. Juiz com os fins sem os meios. Juiz da execução para executar. Ação
e execução. Poder executivo do Poder Judiciário. Juízo universal. Relações
jurisdicionais. Efeitos e repercussões de sentença. 15. Bases das execuções
penais. Princípio de legalidade. Jurisdicionalidade. Legitimidade da defesa
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pública. O dever de soltar. Meios para preservar a legalidade e a humanidade
da execução. Serviços assistência! se educacionais. Serviço social ou patronato?
Serviço jurídico. Serviço médico. Tratamento externo. A doença e o crime.
Instrução e trabalho. 16. Deveres dos presos e internados. Infrações e sanções
disciplinares. Cerceamento do arbítrio administrativo. Proibição de cancelamento.
Infrações penais no interior dos estabelecimentos. Obrigação do trabalho.
Prêmios. Deveres externos. A questão sexual e a família. 17. Inovações sobre
mulheres. Convivência dos sexos. Gravidez, parto e aleitamento. Creches. 18.
Reparação do dano. Liquidação na sede penal executiva. Antecedentes de nosso
Direito. Ação penal e ação civil. Crime e atos ilicitos. Intransmissibilidade da
obrigação de Direito Público. Providências para a exequibilidade da liquidação.
19. Regras especiais sobre a execução das penas. Reparação de erros e abusos
reconhecidos pela Justiça. Cômputo de tempo. 20. Sanções substitutivas.
Antecedentes de nosso Direito. Código de 1830. Código de 1890. Código de
1940. Combate ã oficialização da ilegalidade. 21. Privação ou restrição da
liberdade? Prisão com trabalho para alguns ou liberdade para o trabalho
reabilitador de todos? Pressupostos e disciplina das sanções substitutivas das
penas de detenção e de prisão simples. Faculdade do juiz. Reexame. Imprescritibilidade. Criminalóides ou pseudo-crimino^os. Rigor no controle e na vigilância.
Multiplicidade de órgãos fiscalizadores. Registros permanentes. Comunicações.
Colaboração geral. Companheiros. Prisão aos deveres. Subsistência de outras
sanções, de efeitos e repercussões. Reincidência. Processos diretos. Perspectivas.
O papel do Juiz. Operário do futuro. 22. Substituição da pena de reclusão
pela instância superior. 23. Paralelo entre o passado e o presente. Exílio e
desterro. Prisão. Família. Evolução de nosso Direito. Desterro para fora da
comarca e exílio local. Constituição Federal. Menagem militar. Permanência em
lugar certo e mudança do lugar de cumprimento da pena por crime político.
Código Penal e Código de Processo Penal. Cumprimento de penas e medidas de
segurança fora do lugar do crime. Trabalho externo. Restrições à liberdade de
ir e vir no livramento condicional e na liberdade vigiada. 24. Crimes de ação
privada. Resíduos da vindicta privada. O ofendido e a ação pública. Solução
em caso de inércia do Ministério Público. Crimes contra os costumes. Código
de 1830. Congressos internacionais. Moralidade privada e lei penal. Outros
aspectos. Substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa.
Pressupostos e mecanismo da substituição. Exílio local. Caução. Insolvência.
Reincidência e acréscimo do resto da pena anterior à nova pena. 25. Perdão
judicial. Condenados a penas leves e curtas, primários e não perigosos e, além
disso, recomendados por atitudes, condições, motivos excepcionais. Podêres do
juiz e do Presidente do Tribunal de Justiça. 26. Pena pecuniária. Problemas
insolúveis. Exequibilidade, eficácia, equidade. Pobres e ricos. Meios para evitar
a conversão. Restrição e não privação da liberdade. 27. Penas acessórias.
Profissão e atividade. Restrição, e não proibição, do exercício, como meio de
vida. Profissionalismo e amadorismo. Publicação da sentença. Verdade sobre o
crime e o criminoso. Contra-sugestão criminal. Família. Expulsão de estrangeiro.
28. Medidas de segurança. Realidades. Criminosos ou doentes? Loucura moral.
Ignorância da ciência e erro do povo. Remorso, e não medo ou cólera. Mais
internação do que prisão. Prisão e loucura. Unidade intrínseca e finalística das
sanções. Aplicação cumulativa. Soluções. Denominação de estabelecimentos.
Relações entre a doença mental e o crime. 29. Direitos dos presos e internados.
Minúcias da tutela jurídica. Responsabilidade do Estado. Liberdade de consciência e direito à assistência religiosa. Reciprocidade internacional. Igualdade.
Exploração do trabalho. Cooperativas e não cantinas ou empórios. Defesa contra
o sensacionalismo e a curiosidade e hostilidade públicas. Manifestação de
opiniões e sugestões. Voz junto à administração. 30. A vigilância, em relação
aos sentenciados sujeitos a medidas de segurança não detentivas, articulada à
respectiva assistência, finalisticamente mais importante. 31.
Assistência aos

egressos. Malditos frutos das prisões. Liberdade sem meios. Indiferença, prevenção ou hostilidade. Novas condições do ambiente. Proteção contra o arbítrio
das autoridades e a desconfiança pública. Disponibilidade dos serviços do
estabelecimento. Volta ao campo. Recomendações e sugestões. 32. Assistência
às famílias dos presos e internados. Contra os preconceitos. Parentesco. Legendas
cristãs. A pena passa da pessoa do criminoso. Auxílio-prisão. Assistência
jurídica. Direitos de visita e correspondência. Festas de significação sentimental.
33. Assistência às vítimas de infrações penais ou suas famílias. Vitimologia.
Dever do Estado. Assistência pelo condenado e reparação do dano. Crime de
omissão de socorro. Conceitos de família e parentesco. Realidade brasileira.
Companheira, Assistência social e jurídica. Contra os impulsos de vingança.
34. Conselho Federal das Execuções Penais. Conselhos Estaduais das Execuções Penais. Juizes das execuções. Ministério Público. 35. Plano Nacional.
Tônica histórica. Bases. Egressos e condenados. Rede assistencial. Fixação no
campo. Utilidade individual, familiar e social, Segurança. Esvasiamento das
prisões para suas funções normais. Conjuntura atual. Nova política de comutação
de penas. Estabelecimentos padrões. Brasília. O problema dos menores difíceis.
Auxílio financeiro e assistência técnica da União aos Estados. Aplicação inicial.
Delegacias policiais. Recintos para detidos, presos em trânsito, presos em
flagrante. Estabelecimentos para prisão especial, prisão preventiva ou provisória,
prisão civil ou administrativa e outras. Custeio do Plano Nacional. Selo Penal.
Doações. Outros recursos. Ônus para os que exploram atividades relacionadas
com as causas e os meios da criminalidade e da pre-criminalidade. Apreensão,
seqüestro, hipoteca legal. Inquérito sobre organizações criminais. 36. Controle
da aplicação das leis federais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Comissões Parlamentares de Inquérito. Pronunciamentos no Congresso Nacional.
Registro central. Pesquisa e ensino. Vida científica. Participação dos estudantes
em campanhas pela humanidade e pela legalidade das execuções penais. Reuniões
de Secretários de Segurança dos Estados e dos presidentes dos Conselhos
Estaduais das Execuções Penais. Prêmios. 37. Regulamento Federal das
Execuções Penais. Função. Conteúdo. Revisão periódica. Considerações finais.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Tenho a honra de entregar a Vossa Excelência o anteprojeto
do Código das Execuções Penais que elaborei por ordem sua.
Procurei compensar, com a experiência e o devotamento, a
exigüidade do prazo, sem prejuízo das obrigações ordinárias que,
para mim, são sempre como extraordinárias. Comecei a escrever o
Anteprojeto há três meses e não satisfiz a ânsia de dar tudo de
mim em matéria tão ligada às lutas de minha vida, desde a estréia
na imprensa (1916), a fundação do Patronato Jurídico dos
Condenados, sob a direção de CÂNDIDO MENDES (1920) e a
conferência de 1922 na Casa de Correção, desenvolvida no meu
primeiro livro (Condição Moral e Jurídica do Encarcerado, Rio,
1923).
A autocrítica será a mais rigorosa na revisão.
l. Manifestei a Vossa Excelência minha inalterável repugnância por um Código Penitenciário. Não é questão de denominação, mas de conteúdo. Combato tudo o que representa o intolerável
anacronismo. A penitência cabe à sociedade. O convicto do velho
Direito passou a ser o juiz.
Por isso, não pude aceitar a convocação do grande Ministro
NEREU RAMOS, a quem escrevi a 20 de setembro de 1956:
— Agradeço a Vossa Excelência a honra da designação para a comissão incumbida de elaborar anteprojeto
de Código Penitenciário, sob a sua presidência e a minha
vice-presidência.
A distinção contempla um jurista com algum tirocínio
em preparação de leis fundamentais e Códigos, inclusive
Penitenciários. Parece-me até, pelo número e pela variedade das tarefas, que nenhum servidor da missão magna
do Direito acumulou tanta experiência. Mas, a experiência
mesmo impõe o retraimento como o melhor meio de não
embaraçar a exação administrativa face a deveres urgentes
e condicionados.
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Todas as razões de utilidade e justiça concorrem
para a premência de caminhos total, verdadeira e efetivamente novos. Assim, abstenho-me de prejudicar o trabalho com a revolta que, a todo instante, irromperia da
minha consciência.
Não honraria a confiança de Vossa Excelência, que
tanto me desvanece e me obriga, se cedesse ao sincero
empenho de cumprir suas ordens, Minha presença não
corresponderia a uma adesão sem a qual é impossível consumar monumentos legislativos. Atenciosamente, ROBERTO
LYRA.
Vossa Excelência, com a agudeza e a sensibilidade de sempre,
deu-me liberdade quanto ao objeto do Código e pediu-me outra
designação. Sugeri Código das Execuções Penais (Decreto número
l .488, de 8 de novembro de 1962).
2. Reservei para a revisão o estudo do anteprojeto NELSON
HUNGRIA (Código Penal) e do anteprojeto HÉLIO TORNAGHI
(Código de Processo Penal, inclusive o processo das execuções).
Entretanto, sejam quais forem as propostas que passaremos a dever
aos dois luminares, não há qu etemer colisão. É que construí no
sentido de profundidade e, assim, preservei a independência e a
estabilidade da lei executiva fundamental. Nem seria possível, antes
de conhecer o anteprojeto de Código de Processo Penal, esboçar
processo das execuções, inseparável dele, salvo se admissível
adjetivação inconseqüente e, assim, não jurídica. Aliás, quem visa
à jurisdicionalidade de toda execução e de toda a execução não
«prende» o juiz a discriminações. Estas seriam até imprevisíveis no
incomparável casuísmo da individualização. Preferi dedicar as margens fiduciárias ao Poder imparcial, estável e familiar ao Direito.
Estabeleci as normas gerais do regime de cumprimento das
penas e medidas de segurança. Disciplinei fins, bases e meios de
execução. Propiciei a substituição provisional de penas e medidas
de segurança por sanções exeqüíveis, eficientes e fecundas. Simplifiquei a reparação de ilegalidades e injustiças. Fixei deveres e direitos de presos e internados. Regulei a assistência aos sentenciados a
medidas de segurança não detentivas, aos egressos, às famílias e
demais dependentes de presos e internados, às vítimas de infrações
penais ou suas famílias. Disciplinei a liquidação, na sede executiva,
da obrigação de indenizar o dano a cousa pública ou assimilada.
Tracei um plano nacional específico, indicando recursos financeiros.
Pormenorizei o controle da aplicação das leis federais. Modelei
Conselhos Estaduais articulados a um Conselho Federal das
Execuções Penais, com a centralização de registros, controles,
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pesquisas e planos que permitirão o desenvolvimento técnicocientífico e a satisfação das necessidades nacionais. Impregnei a
execução de humanidade, legalidade, jurisdicionalidade, responsabilidade.
Em suma, esforcei-me por instituir alguma coisa original que
constitua ou, ao menos, provoque uma tentativa brasileira liberta
da canalização jurídica. Será uma experiência nova, embora condicionada .
À altura da execução, o que resta da relação punitiva integrara
o Código de Processo Penal.
Não transigi com o mais leve, o mais remoto, o mais indireto
cunho de penitência. Aliás, não há que cogitar de «regime penitenciário-» em relação à pena pecuniária, exceto o caso de conversão,
à pena acessória, à medida de segurança, aos efeitos e repercussões
da sentença. De que vale penitência como transe tardio e inoperante de uma consciência provadamente fraca? O que devemos
assegurar é o ato de vontade, que realize, constantemente, a retidão
em toda a cota de liberdade da conduta humana. E já é muito.
3. Por outro lado, respeitei o artigo 5°, n' XV, letra b, da
Constituição Federal que reserva à União apenas as «normas gerais
de regime penitenciário», cabendo aos Estados legislação supletiva
ou complementar (arts. 69 e 18). O veto parcial oposto ao projeto
da lei n' 3.274, de 2 de outubro de 1957, mantido pelo Congresso
Nacional (mensagem n'-' 308, da mesma data), baseou-se, sobretudo, na autonomia dos Estados.
O legislador federal viciou-se na visão próxima. Quando se
distanciava da capital litorânea, procurava as frondes alienígenas.
Se vencíveis as dúvidas, que vim a adotar, quanto à constitucionalidade de um Código Penitenciário, outro projetista, sem as
minhas opções abolicionistas, partirá do anteprojeto OSCAR STEVENSON, ilustrado por exposições de autêntica envergadura (1957).
Vede RAUL CHAVES, Anteprojeto de Código Penitenciário, Bahia,
1958; GEORGES DE CHIRÉ JARDIM, Considerações sobre o AnteProjeto do Código Penitenciário Brasileiro, Uberaba, 1958; ANTÔNIO EVARISTO DE MORAES FILHO. Apontamentos sobre o Anteprofeto de Código Penitenciário, Rio, 1959.
Cumpri o dever de consultar sempre o Anteprojeto OSCAR
STEVENSON.
4. O Brasil, país superdesenvolvido moral, afetiva e intelectualmente, vem sendo precursor em todas as atividades humanas.
Em matéria de execução penal, nossa marcha independente
foi preparada por inovações, como o Conselho Penitenciário
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(Decreto n' 16.665, de 6 de novembro de 1924) e sistema
progressivo próprio. O Código Penal de 1940 permite, em face das
condições pessoais do condenado, o início do cumprimento da mais
grave pena privativa de liberdade em obras ou serviços públicos
fora do estabelecimento, sejam quais forem a quantidade da sanção
e a periculosidade (art. 30). E manda computar, na pena privativa
de liberdade, o tempo de internação em hospital ou manicômio
(art. 34) até o término da pena (arts. 672, n' III, e 682, § 2', do
Código de Processo Penal). O ilustre colega francês HERZOG
assinalou: «Lê Prof. ROBERTO LYRA affirme même que lê système
legal ne constitue pás «un regime progressif», mais «lê regime
progressif brésilien» (Lê système pénitentiaite du Brésil, de JACQUES-BERNARD HERZOG, Paris, 1950, pág. 91).
O Brasil tornou-se pioneiro da tripartição dos Códigos na sede
penal, com o primeiro projeto de Código Penitenciário (1933), da
autoria de CÂNDIDO MENDES, LEMOS BRITO e HEITOR CARRILHO.
Através de múltiplos diplomas federais (Código Penal, Lei das
Contravenções Penais, Código Penal Militar, Código de Processo
Penal, Código da Justiça Militar, com a parte processual, além de
leis complementares e especiais), o legislador nacional aperfeiçoou
o empreendimento tricotômico.
O Direito brasileiro deve voltar a ser modelo, como em 1830,
repelindo o papel de tradutor da legislação estrangeira, além de
tudo porque são incomparáveis nossas realidades e necessidades.
Auscultemos o gênio do povo, nos seus anseios de progresso. Da
mensagem nativa, nascerão, livremente, inspirações correspondentes
aos deveres do Brasil para com a humanidade. O legislador será
simples intérprete nessa matéria exponencial para os paralelos de
culturas.
5. Um Código das Execuções Penais para um Brasil em
transição não poderá ser o desdobramento específico da ordenação
substantiva e adjetiva. O «sistema de ritos» ( OSCAR STEVENSON),
ressalvadas as exceções magnas, pertence ao processo penal. O
diploma há de concentrar-se, não no passado e no presente de um
réu, de um condenado, porém no futuro de um homem livre.
Sei que há teorias e mais teorias nublando os horizontes. São
as teorias cinzentas, de que falou GOETHE, quando «é verde a
árvore da vida». Se formos, por nossa vez, fonte, surgirá a teoria
brasileira, viçosa e clara como o engenho nacional desaproveitado
ou explorado.
A lei produz doutrina e esta sistematiza a jurisprudência
superior. A ortodoxia é mandamental e não sacramentai. Na
execução penal, não há mandamento acima de meios jurídicos para
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fins sociais. Os cuidados operam, diretamente, sobre homens que
não precisamos buscar em abstrações e generalizações quando
dispomos deles mesmos com os inconfundíveis traços brasileiros.
Não os impelem ao crime anatomia, fisiologia, psicologia celeradas,
mas as condições de vida que causam segunda natureza. Ou
pluri-naturezas.
Afastei-me, quer de um Direito Penal Executivo misoneísta
ou utópico, quer de um Direito Penal Executivo regulamentarista,
senão regimentalista. Não poderia evoluir de um sistema para um
regime pela inexistência daquele. Daí a necessidade de inaugurar
uma cintura jurídica, atendendo aos melindres de um diploma a ser
locado nas fronteiras institucionais entre a União e os Estados e
entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Há Estados van-guardeiros que devem ser desembaraçados de miudezas e fantasias.
Normas gerais facilitarão e estimularão os avanços para a
ação, e não a reação, não contra, mas a favor dos homens mais
necessitados — causa, objeto e fim da execução. As grandes
linhas foram traçadas com o senso da magnitude da problemática
federal acima da rotina ritual, da marcha do expediente. Assim,
o Código das Execuções Penais, autônomo e desbravador, não será
afetado nem pelas inevitáveis modificações nos demais Códigos,
nem pelos conflitos entre União e Estados ou entre os Podêres.
Sua plasticidade acolherá, imediatamente, as conquistas do patrimônio comum da humanidade para o qual o Brasil continua a
concorrer.
Os textos do Anteprojeto são adaptáveis às peculiaridades e
condições dos Estados. Isto não excluiu os padrões nacionais, os
pontos de honra de nossa civilização. Em nosso Direito Penal, a
própria legislação substantiva deve ser federativa e não somente
federal. Escrevi há dois anos: — Colaborei em obra de unificação
— a do Código de Processo Penal. Os fatos obrigaram o meu
espírito público a evoluir. A escola criminológica brasileira é pela
pluralidade e pela periodicidade dos Códigos (NiNA RODRIGUES,
AFRÂNIO PEIXOTO etc.), para atender às diversidades regionais e à
mobilidade social ( ROBERTO LYRA, Visão Doutorai do Direito Penal
Comparado, Rio, 1961, pág. 13).
Acima de tudo, o Anteprojeto dará alma à execução. A
sentença condenatória criminal deve ser um ato de esperança
fraterna, um abraço de luz sobre um destino. Sua natureza sai
generis há de render os preconceitos diante de uma condenação
que, a bem dizer, não condena. E que importância humana e
social tem a indagação sobre se a sentença condenatória criminal
constitui, declara, determina, dispõe ou especifica? A essência das
idéias e dos fatos dilui-se por entre nugas.
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O Poder Judiciário revê seus erros grosseiros de fato e de
direito até depois da morte do condenado; o Poder Legislativo
extingue a condenação pela anistia e o Presidente da República
pelo perdão.
A execução tranca as prevenções, as distâncias, as ocultações
processuais. Terminado o contraditório, que deve fazer o Estado
vencedor com um homem por ele vencido e à sua mercê? Não se
trata de simples conjuntura técnica.
O principal num Código das Execuções Penais, finalístico c
transcendente, mais político do que jurídico, não é a prestação de
contas do condenado à Justiça, mas a responsabilidade desta pelo
futuro de um homem «à sua disposição». Que fizeste de teu irmão?
É o que perguntará a consciência do magistrado executor. Não há
mais a quem acusar e condenar e sim a quem defender e guiar.
6. Tentei formular, com sinceridade legislativa, algumas
propostas por que venho lutando convicta e resolutamente. Vede,
entre outros, os meus opúsculos: Penitência de um penitenciarísta,
Rio, 1957, São Paulo, 1957; Que virá depois das prisões? Curitiba,
1957, Niterói, 1960, Campinas, 1962; A família e as prisões. Rio,
1958; A prisão como fator criminógeno. Paris, 1959, Belo Horizonte, 1960.
Como não posso, agora, realizar o ideal, caminharei para ele,
aproveitando toda a margem compatível com c Direito pré-constituído. Talvez que se previna assim o trauma da transição.
7. Quem acompanhar o que se pensa, o que se projeta e o
que se faz a respeito em todo o mundo verificará, sob os mais
diversos disfarces técnico-científicos e técnico-administrativos, a
idéia-fixa da prisão e seus satélites. Asilo-prisão, escola-prisão,
hospital-prisão, oficina-prisão, hotel-prisão, navio-prisão, quartelprisão, fábrica-prisão, colônia-prisão, ilha-prisão . . . É o selo
atávico que esteriliza os retrospectos e corta as perspectivas.
A chamada prisão aberta, como a prisão sem grades, sem
muros, etc., trai o complexo de que não se libertaram os mais
audazes — o da prisão em si. São palavras inimigas. Ou não é
aberta ou não é prisão. Prisão fechada é redundância. E prisão
aberta, clandestinamente, para alguns não é novidade no Brasil .. .
Elas já são «abertas» com chaves falsas. Mas, se se trata de
aquinhoar apenas presos em «despedida auspiciosa» (serão profetas?) porque não dar um passo a mais, abrindo mesmo a prisão?
Para que esse privilégio complicado e custoso que, além de tudo,
não tem evitado fugas e reincidências? Vede os altos estudos do
operário número um do novo Direito Penal — ALÍPIO SILVEIRA
(As fugas das prisões abertas do Estado de São Paulo, São Paulo,
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1962; O álcool nas prisões abertas do Estado, O Diário, Santos,
29-1-1963).
Os chamados estabelecimentos abertos mereceram a ma] empregada esperança do sábio colega TEODOLINDO CASTIGLIONE, um
dos raros seres humanos com a naturalidade da retidão no pensamento, no sentimento e na conduta (Estabelecimentos penais
abertos e outros trabalhos, São Paulo, 1959).
Na comunidade de Bolchevo, perto de Moscou, fica «presa»,
também, a família do condenado. Todos os serviços, à exceção do
médico, do escolar e do industrial, são dirigidos por presos. Estes
têm suas casas, estudando, e trabalhando na comunidade. E há
necessidade de concentrar, isolar, marcar? Se o condenado merece
tanta confiança, para que expulsar o homem com sua família do
meio social? Ele teria interesse atual e futuro em cumprir os seus
deveres para com a vítima, a família, a sociedade. A vigilância e o
controle seriam facilitados pela utilidade dos compromissos.
Se não me respeitasse, convertendo esta exposição em passarela livresca, ainda assim nada exibiria de aproveitável para as
circunstâncias nacionais. Semi-liberdade? Prisão de fim de semana?
Prisão descontínua? Prisão domiciliar? Saídas privilegiadas? Arbítrio administrativo? Licenças? Novas interdições legais? Obrigações
de fazer ou de não fazer? Rações de liberdade tumultuaria para o
retorno? Confinações dispendiosas que apenas afastam, materialmente, alguns? Advertências e reprovações públicas? Pagamento do
dano pelo Estado? Cobrança por este em caso de inércia ou
inexistência de ofendido, com ou sem ação regressiva? Adiantamento? Caixa ou banco de reparações?
A tônica das sugestões demora nos paliativos clássicos para
as penas curtas. Segundo venho sustentando, elas só comportam
um remédio — suprimi-las, como incompatíveis com a tutela
jurídica heróica. Às penas pequenas correspondem às infrações
pequenas (atente-se bem, pequenas) que, por isso mesmo, não
merecem a privação da liberdade e o labéu criminal. Que permaneçam no Direito Público, porém no âmbito administrativo, cada
vez mais severo e desembaraçado. As pequenas infrações não
chegam a ser crimes de criação política. São, talvez, as infrações
técnicas do objetivismo norte-americano.
Os que espevitam o fogo das escolas (neo-filosofismo, tecnicismo científico, realismo, teleologismo, humanismo de vários matizes, pragmatismo anglo-saxão, defesa social, Utrecht) hesitam
entre o ceticismo e o desespero, ora espessos e quiméricos, ora
tênues e práticos. A chamada escola de Utrecht, por exemplo,
proclama que o estudo do criminoso é desvirtuado pelas condições
do lugar (prisão).
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Reuniões e associações internacionais, se ultrapassam o mínimo
paternal da ONU para o subdesenvolvimento resignado, extraviam-se pelo cienticismo e pelo filosofismo já sem a tempera
dogmática e ainda sem a liberdade dialética.
Provimentos executivos não passam de leis complementares,
com ou sem o nome de Código, adstritos às minúcias. São tímidos
os ensaios de intervenção do juiz além dos incidentes. Abandona-se,
porém, ao administrativismo, de direito ou de fato, a matéria mais
importante — as medidas de segurança.
Por outro lado, coonesta-se um policialismo desenvôlto e
superficial, a pretexto de combate aos perigosos e ao mal definido
marginalismo ou predelitualismo (vagabundos e ociosos, ébrios e
alcoólatras, intoxicados em geral, homossexuais etc.) e, de roldão,
os menores.
Há textos eruditos a serviço de monumentalismo material,
principalmente sob os aspectos psicológico e antropológico. As
ressalvas de aparências avivam ainda mais o imediatismo, o
reacionarismo ou o exibicionismo.
O que se desenvolve, realmente, é a técnica, sobretudo de
educadores, médicos, engenheiros, para a qual só nos faltam os
meios de realizar nossas próprias concepções. A construção teórica
caminha para um pragmatismo ditado pelas contingências ou
procura o fundo de coisas que não têm fundo.
As críticas revelam a persistência nos erros, apesar de todas
as evidências.

cometem crimes «bárbaros» para a internação. Na véspera viviam,
livremente, a nosso lado. Os próprios psiquiatras, que recebem da
Polícia, da Justiça ou da família apenas os casos aparentes ao
vulgo, ainda ignoram muito da loucura moral. Estas fotografias,
que ilustram manchetes, parecem tiradas de compêndios de Medicina Legal. Há muito tempo os retratados deviam estar entregues a
médicos .assistentes sociais, educadores.
O horror interjeitivo, superficial, transeunte cederá e, para
tanto, bastará atentar com senso comum na maioria de delinqüentes
que antes são vítimas, ao menos da falta de intervenção oportuna
do Estado. Vítimas até de autopunição com o arrependimento que
se traduz pela conduta; vítimas de provocações, ocasiões, paixões,
emoções, necessidades. Por alguns perigosos aos outros e a si
mesmos pagam os demais. Por um minuto destrói-se uma vida
inteira de trabalho e honra.
Em regra, a reação atua pelo [risson epidérmico. E este nem
sequer é, como o instinto, espontâneo e natural, pois resulta da
publicidade comercialmente empenhada em gravar o chocante e o
escandaloso porque precisa causar choque e escândalo. Assusta-se
com os próprios espantalhos ou despreza-os por outros números.
Lucra com a desgraça alheia e nada sofre. Oferece temas fugazes
para flagrância da frivolidade mais pervertida do que patética,
Esta não teria assunto e ficaria nos gestos e muchochos sem o
abastecimento de indústria. Focalizam-se os espetáculos da violência rude e não se noticiam os paroxismos da improbidade cumulcida
pela impiedade, as ganâncias cruéis, como as falsificações ou
sonegações de remédios e alimentos para a morte lenta, em grosso.
Os cartazes atraem o pensamento e o sentimento para os crimes
teatrais e nestes concentram-se as atenções dos próprios cientistas
que somente lidam, ou com os tipos teóricos ou com os tipos
fornecidos pelas autoridades reflexas.
A lei cogita de criminosos que se recomendam pela personalidade e pelos antecedentes, pela tenuidade do dolo, pelos motivos de
«reconhecida nobreza», de «relevante valor moral ou social». Ninguém está livre de abandonar a bitola ética e a aparência ordeira
e, impelido além fronteira pela voragem das contingências, responder pelas exceções sensacionalizadas.
Sanções penais atingem homens considerados oficialmente iião
perigosos, os que foram apenas imperitos, negligentes, imprudentes,
ou contraventores, os autores de «pequenas infrações», de crimes
convencionais e assimilados. É reduzida a percentagem de perigosos
responsáveis, em relação aos quais aumenta-se o perigo e diminuise a responsabilidade.

Vede a bibliografia nos meus citados trabalhos até 1962
(n» 6) e ainda Comentários ao Código de Processo Penal, Teoria
e prática penitenciárias. Comentários ao Código Penal, e nas aulas
de Direito Penal, Direito Judiciário Penal, Criminologia, Direito
Penal Comparado, História do Direito Penal, Sistemas Penitenciários e Direito Penal Militar taquigrafadas pelos meus alunos nas
Universidades do Brasil e do Estado da Gaunabara até o curso
deste ano.
8. Num Código das Execuções Penais - - o nome está a
dizer -- trata-se apenas, e em linhas gerais, de executar o título
— a coisa julgada. O criminoso já vem julgado, Ê preciso, porém,
para compreender o Anteprojeto, submeter ã inteligência e, sobretudo, ao sentimento a associação da idéia de criminoso à minoria
de indivíduos mais carecidos de medidas de segurança — enérgicas,
é claro — do que de penas. Enfermos mentais ou morais ostentam
o clamor hospitalar na perversidade e na brutalidade desvigiadas,
no automatismo e na frieza da insânia, inclusive na «imaculada
inconsciência» de que falava a velha psiquiatria. Espera-se que
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Suprimamos o foco negativo ou diversionista e penetremos
nas fontes que tornam audaciosos os pobres diabos. Recrutam-se
os servos ou escravos dos criminosos ocultos entre desesperados,
ingênuos, rústicos, amorais, os atirados às praias sociais, os que não
têm o que perder . Vícios e taras são títulos de preferência. Diabos,
sim, porém pobres, conquistados pelos anúncios da prosperidade
imediata a qualquer preço para as farsas ou as fúrias cavernosas.
São os que aparecem e se arriscam em proveito da retaguarda, as
«fortalezas» da mistificação garantida pela brutalidade, da corrupção planificada que coage ou engana seus instrumentos.
O alarma publicitário causa a vindicta selvagem de linchamentos, de amarrações em árvores e postes, transformando o clamor
brasileiro «pega-pega» no exótico «lincha-lincha». Em campanhas
episódicas, ora demagógicas, ora reacionárias, autoridades descarregam o que denominam, pouco cristãmente, de lixo humano em
«expulsões» interestaduais e até intermunicipais ou superlotam as
prisões de emergência — jaulas inadjetiváveis. Daí um «Direito
Policial» exaltado pelos liberais egoístas e pelos democratas de
matéria plástica.
Cérebros exploram braços em cangaceirismo urbano racionalizado. Daí a periculosidade que grassa nos grandes centros, através,
principalmente, de estrangeirismos celerados importados sob a
indiferença da alfândega moral.
A ilustração jornalística e a rotina policial e, portanto, judicial
são abastecidas pelos elementos desgarrados das organizações da
imoralidade e da criminalidade imunes que passam a operar por
conta própria. Há, também, os avulsos e os que não podem ou não
querem ajustar-se às áreas práticas de tolerância.
A segurança da execução está a gritar a existência de mandantes, instigadores, protetores, favorecedores, receptadores, encobridores, informantes.
A Polícia não quer ou não pode atingir as fontes da calamidade? O que sei é que deve. Ondas voltarão ou se disfarçarão,
legalizando a fraude.
Ajudemos todos, com serenidade e desprendimento, a solução
que há de determinar a indispensável harmonia entre as autoridades
federais e estaduais, a bem do Brasil. Do Brasil, sim, pela
repercussão internacional negativa de erros e defeitos, aliás maiores
nos chamados países desenvolvidos e exportadores de estilos de
delinqüência e deliquescência. Os interessados em desmoralizar a
voz soberana que se ergue perante o mundo apressam as «promoções» deprimentes.
É preciso distinguir o aspecto agudo e o aspecto crônico desse
mal social. Quanto ao aspecto crônico, não cabe à Justiça e, muito
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menos, à Polícia, e sim à Polícia Social, remover causas profundas
cada vez mais excitadas. Estas causas diferem, regionalmente,
quanto às manifestações e não quanto à natureza. São sociais na
essência: o abandono moral e material da maioria do povo; a
concentração da miséria, donde a promiscuidade geradora de todos
os vícios no jogo primitivo das necessidades; a soltura dos freios
no lar, na escola, no trabalho; a oferta dos desregramentos dos
instintos; o desenfreamento romanceado em propaganda acessível
até aos analfabetos, através da gravura, da imagem, do som; a
publicidade do crime e suas compensações sob as formas mais
cínicas e grosseiras; os exemplos das grandes criminosos impunes
e mesmo recompensados; a livre importação das fezes morais que,
nos países de origem, são canalizadas; a concorrência cada vez
mais bruta e voraz, numa vida delirante de egoísmo e de simulação
ou estereotipia altruística.
Até nas aldeias longínquas, antes dos mastros das escolas e
dos telheiros dos lares, ostentam-se os cartazes do luxo e da orgia.
Nas bancas de jornais exibem-se, em páginas abertas, aberrações
e perversões. Vozes infantis entoam cânticos devassos. Meninas
imitam o andar das prostitutas. As anomalias morais vêm à face
da sociedade e desfilam nas ruas. Os anúncios dos falsários
recebem as honras da arte.
Ê preciso fazer, urgentemente, alguma coisa radical. Do contrário, as causas crônicas tornar-se-ão agudas, como estamos vendo
pelos efeitos. O problema não se acha ao alcance das forças morais,
provadamente ineficazes diante das inundações de sangue, das
enxurradas de lama.
Às raízes não serão alcançadas com os ímpetos, os improvisos,
os espetáculos de emergência. Reparem: quando as autoridades
dispõem-se a descruzar os braços recolhem sempre, facilmente,
indivíduos que elas estavam procurando para cumprir mandados
da Justiça. E não encontravam.
Pelas «campanhas» eventuais para eleitor ver nas margens (e
delas não passam) vê-se que as autoridades policiais conhecem os
focos. Restam os seus sustentáculos, que elas também conhecera.
O problema interessa ao destino de milhares de homens e
mulheres à mercê do sensacionalismo bilateral. As famílias das
vítimas não sofrem mais do que as famílias dos criminosos, sobretudo dos precoces, pela vergonha, mais duradoura e mais funda do
que a dor e a indignação.
À nós outros, que estudamos, meditamos e observamos com
sobranceria e pureza, interessam as causas das causas. Nossas
vivências gerais, constantes, livres, não comportam transações,
cálculos e hipocrisias.
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Há, certamente, crimes que alarmam, horrorizam, revoltam.
Quanto mais alarmantes, horrorosos, revoltantes tanto mais impõem
o senso de responsabilidade. A justiça não pode julgar e, muito
menos, executar a sentença sob o signo da vingança, da cólera ou
do medo. Nem seria justo, nem útil, mas, ao contrário, extremamente injusto e funesto. Se a sociedade perdeu um elemento
(vítima), ou este foi prejudicado, mais uma razão para não perder
ou prejudicar outros (o condenado, sua família e demais dependentes ). O que se impõe é poupar a sociedade de novos ônus,
desfalques, perturbações, mais graves do que os causados pelo
crime.
Bandidos? O Estado deve imitá-los? Se continuar a fazê-lo,
quem sofrerá os efeitos? O próprio Estado que os causou. Antes
do castigo, abandono. Depois, abandono.
O Anteprojeto empreende uma política criminal que será
mesmo política.
Que produziram as selvagerias costumeiras e legais que fazem
sob o anátema dos séculos? Nem as ameaças da eternidade do
fogo no inferno, sob a pressão da crença absoluta, contiveram o
crime-pecado. Tratemos de salvar os homens das causas que os
impelem ao primitivismo, das forças que fecham os caminhos
fraternos e solidários.
Aliás, as durezas, de que os caturras fazem questão para os
outros, constituiriam matéria para o Código Penal. Que querem
mais? Matar, retalhar o cadáver, exibir os pedaços nas esquinas,
amaldiçoar o sangue? A Justiça só terá tranqüilidade e segurança
para punir, quando a execução das penas que ela aplica não for
mais criminosa do que o crime.
9. Sempre que se cogita da elaboração de um Código digno
do Brasil, os descrentes lembram o rudimentarismo de nossas
disponibilidades para a execução de penas e medidas de segurança.
E omitem o mais relevante — a ausência de ação assistência! e
protetora do egresso, a única que pode ter, pelo menos, intenção
preventiva.
É, exatamente, a falta de estabelecimentos e serviços que
impõe meios para evitar ou a não execução ou, pior, a execução
ilegal e desumana. Lei que não se executa morre e se enterra nos
arquivos.
Sempre que uma autoridade judiciária ou administrativa procura cumprir a lei para poder exigir o mesmo dos condenados
consegue comvibrações populares e providências oficiais. É preciso
que a lei não se desgaste e, por isso, há de ser, ela mesmo,
implacável com os responsáveis pela sua vida.
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Que os Estados mais atrasados recebam o influxo dos mais
adiantados. A União velará pela circulação do sangue novo por
todos os seus membros.
Um Código deve ser instrumento de emulação para o progresso. As diferenças de nível entre as regiões do país não poderão
servir de pretexto para o estacionamento e a desigualdade. Cada
unidade federativa há de marchar para acompanhar a vanguarda.
Isto não prejudica a igualdade de direitos perante a lei mais
vexatória, como se verifica do Anteprojeto. As diversidades regionais serão razões e mais para forçar o avanço', tarefa tão grata, tão
acessível, a um povo ágil e vibrante, como o nosso.
10. Para compreender o pensamento e a política, mais
importantes do que a técnica, do Anteprojeto é preciso evoluir do
tempo para o espaço ante a comunhão de vida, nacional e
internacional. Os antípodas ligam-se, vêem-se, ouvem-se, convivendo pela presença indireta da imagem, do som, do movimento e
pelo contato direto de transportes e comunicações cada vez mais
constantes e velozes. Será, virtualmente, a existência em comum
num mundo só. Não há mais facilidade para ocultação útil, diante
da aproximação, da aglomeração, do entrelaçamento, do cruzamento.
Generalizam-se vinculações familiares, afetivas, cívicas, profissionais, recreativas etc., enredadas e expansivas. A trama dos costumes concentra-se e complica-se.
A publicidade devassa o íntimo e o secreto.
As atividades do homem em geral são acompanhadas, disciplinadas, verificadas sob todos os aspectos, quer na sociedade
capitalista, quer na sociedade socialista, quer na sociedade présocialista. A diferença está apenas nos fins.
Aparelhos de vigilância, controle e segurança estendem-se,
fortificam-se, aprofundam-se. O Estado intervém em tudo, mergulhando na inteligência e no coração dos indivíduos para sondar
idéias e sentimentos. Polícias internacionais e interestaduais permutam dados e providências. Fiscaliza-se e registra-se tudo.
Reclamam-se para tudo provas negativas ou positivas, com exames,
buscas, folhas corridas, carteiras, quitações eleitorais, militares,
fiscais etc.
A Justiça poderá acompanhar sempre os indivíduos em todo o
território nacional e até no estrangeiro (embaixadas, consulados,
missões, agências, serviços etc.).
Como subtrair-se alguém à ação das autoridades? Fugir para
onde? Com que meios? Para que? E o terror da delação dos
próprios protetores? Estes, ou o abandonariam, ou o trairiam, ou
seriam pistas. O prófugo perderia as razões de viver, condenando-
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se a todos os prejuízos e aflições. Não teria paz em lugar algum.
E inutilmente porque seria, afinal, colhido. Haverá confins impenetráveis, indévassáveis, impoliciáveis, ao menos pelo ar? Então, o
condenado ter-se-á imposto a pena de morte civil, de morte moral,
de morte mesmo, segundo a lei das selvas. E depois de sofrer o
martírio de quem é procurado e seguido por toda a parte, não só
pelas autoridades, como, também, pelos interessados no cumprimento de obrigações.
Admita-se, porém, que alguém escape, proveitosamente. De
duas, uma. Ou não voltará a cometer crime, reintegrando-se na
liberdade e na ordem (fim da sanção) ou reincidirá, passando a
responder pelas velhas e novas conseqüências, pelas reprovações
e imposições da lei e da sentença.
O que importa é evitar a vontade e o interesse de fugir,
Hoje, deixam fugir, sair ou viver fora da prisão.
Foge-se da prisão, e das mais poderosas, zombando de grades
de ferro, muros de pedra, paredes, muralhas humanas de guardas
e soldados com fuzis, baionetas, metralhadoras. Há fugas coletivas, associando ímpetos e cálculos de revolta. Há as fugas,
mais funestas, pelo suicídio, a deserção trágica, a evasão sinistra.
Quais os causadores?
Foge-se da prisão, mas não se foge da liberdade. Foge-se do
presente e não do futuro. Foge-se do desespero e não do esperança. Não se foge da felicidade.
11. Qual o principal problema a resolver? É tornai exeqüíveis as condenações a penas de privação de liberdade e a medidas de segurança detentivas.
Qual a realidade? Ou as sentenças não são executadas ou
são executadas ilegal e desumanamente. E execução ilegal é pior
do que a inexecução, pois implica desobediência funcione] à lei
e à sentença. Atualmente, o juiz da execução não executa. Esta
denominação representa mais uma ironia terminológica.
Quer fazer? Insistir no impossível através do inútil? Se as
sentenças não são executadas por falta de estabelecimentos e serviços, a solução seria criá-los. Entretanto, todos sabem que não se
conseguirá isso, ainda lentamente (a experiência caminha para dois
séculos) ou por partes, na medida das primeiras necessidades em
todo o País. Portanto, cumpre, inadiàvelmente, armar o juiz de meios
de ação direta e permanente, de modos viáveis e flexíveis para
não reduzir sentenças a editais ou a fonte de ilegalidades e, mais,
de inconstitucionalidades e desumanidades.
Para a execução desumana e ilegal, o remédio é humanizá-la
e legalizá-la. Fora daí, há somente prisão «para constar» ou
prisão-privilégio. Como instalar e manter o mínimo?
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Das últimas estatísticas sobre prisões no Brasil, num total de
4.188, verifica-se a existência de 24 penitenciárias, 10 casas de
correção, 30 presídios, 20 casas de detenção, 1.880 cadeias, 2.213
xadrezes e 11 sem especificação (Antíâfío Estatístico do Brasil,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1962). Portanto,
a grande maioria dos condenados continua a «descumprir» as
penas, como na época colonial de «casa de câmara e cadeia».
As medidas de segurança detentivas são, ordinariamente, convertidas em liberdade vigiada, aliás praticamente desvigiadas.
Os especialistas sinceros, como ARMANDO DIAS DA COSTA,
cederam ante o «ideal inatingível» (Organização Penitenciária do
Distrito Federal, Rio, 1961, pág. 10).
Parece que já dispusemos de tempo bastante para clamar,
inutilmente, por estabelecimentos, para projetá-los e discuti-los.
Nem haveria dinheiro para fundá-los e aparelhá-los em todo o
país, com as condições elementares. A Constituição Fedeial quer
a individualização do tratamento (art. 141, § 29) e o que se faz
é até «uniformiaar» e «numerar». Que estabelecimento poderia
fornecer, individualizadamente, higiene, saúde, instrução, educação, trabalho? Como garantir, ao menos, js direitos constitucionais dos presos e internados? A Constituição Federal manda suspender apenas os direitos políticos. Somente a lei ou a sentença,
na forma da lei, poderá privar o condenado de direitos. Entretanto, negam-lhe o ar, o sol, o movimento.
Pela Constituição Federal, o juiz não pode aplicar pena,
ainda pecuniária ou acessória, que lei anterior não cominou, mas
o carcereiro (ou seu subalterno) cria, aplica e executa penas ou
agrava-as extremamente: inuma homens em solitárias (prisão
dentro da prisão), condena-os à fome e à sede, priva-os de visita
e correspondência, confisca-lhes, indiretamente, o pecúlio e c salário, explora seu trabalho, isola-os em ilhas, concentra, em instantes
de castigo, a perpetuidade da dor, da revolta e da vergonha.
À Constituição proíbe que a pena passe da pessoa de criminoso. Entretanto, a família dele, a maior das vítimas, sofre todas
as humilhações até a perdição e a miséria.
O Poder Executivo, por meio do carcereiro e seus subordinados, como que irroga penas, de plano e secretamente, oferecendo,
mais do que os direitos constitucionais, os direitos humanos, as
necessidades naturais.
Ainda que a União e os Estados dispusessem de todos os estabelecimentos e serviços exigidos pela lei, o melhor dê'es não
poderia proporcionar sempre a todos, ao menos, os isolamentos ré-
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clamados pela saúde dos presos e internados e pela saúde pública,
o anexo psiquiátrico, inclusive para a segurança dos presos e internados os recintos disciplinares. Não é respeitada, sequer, a
distinção' entre pena e medida de segurança.
Jamais tivemos, e jamais teremos, o mínimo para a observância da lei mais simples. E em que nação existe? Não há verbas
que bastem e compensem.
Que estabelecimento possui o imprescindível? Em regra, os
presos são transferidos, sem disciplina e fiscalização penais, senão
soltos, ou ficam privados do irrecusável para o corpo e a alma.
Para o ordinário, procuram-se meios externamente.
A execução fictícia não evita o quadro dos milhares de mandados de prisão não extraídos ou sem cumprimento, de prescrições
e anulações, de abuso de anistias, indultos, comutações, revisões,
suspensões condicionais da pena e livramentos condicionais, de
fato incondicionais e desvigiados.
Por outro lado, a autoridade administrativa tornou-se praticamente irresponsável. É mais influente a mudança de uni diretor do que a de um Código. O rigor das penas depende do carcereiro. Ele suspende a execução e libera, de fato. Seu arbítrio
atua para o bem e o mal, para o nobre e o ignóbil. Favorece,
prejudica, persegue contra a lei e a sentença.
Que autoridade tem para coagir ao cumprimento da lei quem
a desrespeita, no mando e no desmando?
Há penitenciárias monumentais e colônias virgilianas; há serviços bem dotados e dirigidos. Que sejam louvados os homens
de bem, administradores, cientistas e técnicos fiéis aos seus deve*
rés, apesar de tudo. O fato é que tais exceções culminar1, a iniqüidade até o acinte ante os horrores vizinhos. São ilhas de privilégios no mar dos sofrimentos e privações. É cada vez maior
o número de vítimas da pena, mais infelizes do que as vítimas do
crime. A grande maioria — vimos — cumpre penas em cadeias
que reúnem ou infâmia e tortura ou licença e promiscuidade.
Os requintes técnicos servem a poucos e, estes mesmos, são
mais fichados, observados, examinados do que tratados, instruídos,
educados.
Na sua tese de doutoramento (1843), JOÃO BARBOSA, pai de
RUY BARBOSA, falou, há mais de um século, nas «prisões inconstitucionais» que, ainda hoje, subsistem, com o acréscimo da hipocrisia .
Que deve prevalecer numa democracia a serviço de um povo
fiel à justiça e à verdade? O absolutismo dos carcereiros, a dita-

dura administrativa, a inconstitucionalidade dos «desregimesx ou
a lei e a dignidade humana?
Menos como poeta do que como juiz criminal e catedrático
de Direito Penal, RAIMUNDO CORREIA vergastou «o poder público
que executa a lei penal e também está incurso no Código».
12. O Anteprojeto divide-se em H títulos: I — Introdução;
II - - Fins da execução das penas e medidas de segurança; III
— Bases das execuções penais; IV — Reparação do dano, V —
Regras especiais sobre as penas e sua substituição provisional; VI
•— Regras especiais sobre as medidas de segurança; VII - - Proteção aos direitos dos presos e internados; VIII — Assistência
aos sentenciados sujeitos a medidas de segurança não detentivas
e seu controle; IX — Assistência aos egressos; X -— Assistência
às famílias dos presos e internados; XI — Assistência às vítimas
de infrações penais ou suas famílias; XII •— Conselho Federal
das Execuções Penais e Conselhos Estaduais das Execuções Penais; XIII — Plano nacional e seu custeio; XIV — Controle da
aplicação das leis federais.
Seguem-se as disposições finais,
O título III subdivide-se em 5 capítulos: l 9 — Legalidade do
constrangimento; 2° — Providências para assegurar a legalidade do
constrangimento; 3° •—• Meios de execução; 4° — Deveres dos
presos e internados; 5° — Mulheres.
O título V subdivide-se em 7 capítulos: 1° - - Cômputo do
tempo de privação ilegal ou injusta da liberdade; 29 — Substituição das penas de detenção e de prisão simples; 3" — Substituição
da pena de reclusão; 4" — Substituição da pena privativa de liberdade aplicada por crime de ação privada; 5° — Perdão judicial;
69 — Pena de multa; 7' — Penas acessórias.
O texto consta de 250 artigos, 54 parágrafos, 41 números ou
letras, 92 remissões.
13. O título introdutório versa sobre o conteúdo e a aplicação da lei penal executiva fundamental (arts. 1° a 14).
As opções terminológicas foram precisadas mediante definições privativas (execuções penais, juiz, autoridade administrativa,
sanção restritiva da liberdade, preso, internado, egresso) . É impossível paz em nomenclatura. Seja qual for a escolha, aparecerão críticas que se abastecem no depósito logomáquico. Não há
remédio, se não conceituar a coisa para prevenir tautologia (arts. 2"
a 8°). No Anteprojeto, preso é o indivíduo em cumprimento de
pena privativa de liberdade. Foi a designação genérica consagrada pelo Congresso de Praga (1930) com o voto do Brasil.
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O silêncio da !ei penal especial implicará a aplicação do Código das Execuções Penais, Entretanto, os dispositivos tuteJares e
assistenciais deste serão de aplicação geral (arts. 9° e 10).
O Anteprojeto bem distinguiu entre aplicação e interpretação
da lei, muitas vezes confundidas. À lei penal executiva fundamental será aplicada imediatamente e retroagirá para beneficiar,
adimitindo a analogia (arts. 11 e 12). Ela comportará interpretação extensiva, bem como o suplemento da ciência e da técnica
especializada (art. 13). Estas substituirão os princípio1-' gerais
do Direito que, ou são ordinariamente normativos no pertinente,
como no Anteprojeto, ou se diluem ao flutuar histórico e filosófico. A vivência das circunstâncias tão rica em toda atividade executiva há de conduzir o juiz, naturalmente, à ciência extraída da
técnica.
O Anteprojeto exorta o juiz e a autoridade -idministrcitiva ao
preenchimento das margens de seu arbítrio ou de seu critério com
o senso da dignidade e da solidariedade humanas (art. H ) .
H. O fim da execução das penas e o da execução das medidas de segurança foram situados, discriminadamente, acima de
preconceitos e privilégios (arts. 15 a 17). Os paciente'- serão
coagidos a receber o que precisam para atender aos seus «deficits»
sob todos os aspectos. Assegurados os direitos, os deveres serão
cobrados com rigor justo, útil e certo. Adquirirão o poder de resistência e inibição. Serão formados ou completados, não só para
obedecer, convictamente, a lei, como, também, para saber e poder
cumprir as obrigações sociais, morais, cívicas, familiares. Não foi
esquecido o estado perigoso social.
O centro de gravidade do Anteprojeto é o juiz responsável
pela execução (art. 19). Atualmente, atribuem-lhe os fins sem os
meios. À jurisdicionalidade conduzirá à humanidade, à legalidade, à responsabilidade. O juiz será mesmo da execução que é, a
bem dizer, a verdadeira ação penal em sentido livre. Na execução,
o Poder Judiciário terá poder executivo. Não se compreende a
ausência ou a indiferença do juiz no único momento real e concreto da jurisdição, na obra coroadora e finalística.
O juízo da execução passará a ser universal (art. 18) para
atribuir vida prática a todo o dispositivo da sentença e seus efeitos
e para providenciar sobre suas repercussões. Não invadirá outras
jurisdições (eleitoral, administrativa, militar, trabalhista, civil, comercial, processual etc.), mas evitará omissões, 'mpropriedades e
até contradições jurisdicionais, ficando inteirado da íntegra do
quadro do presente e do futuro do sentenciado. Universaliza-se
juízo para proteger a massa falida. Será preciso justificar a cen-
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tralização tutelar e individualizadora para velar pelo destino de
homens e famílias arrastados à mais importante das falências?
A intervenção do juiz — ininterrupta, do princípio ao fim —
há de corresponder à sua exação e à sua responsabilidade.
15. Ao basear as execuções penais, a lei não poderia deixar
de solenizar o princípio de legalidade (arts. 20 a 27).
Trata-se de execução oficial em matéria principal para a
ordem jurídica, quer em relação a governantes, quer em relação a
governados. Os pacientes estão sob a responsabilidade da Justiça para constrangimentos incomparáveis impostos por suas sentenças e em seu nome infligidos. A Justiça é auíora da condenação e da execução e, nos crimes de ação pública, também da ação.
O juiz mesmo poderá iniciar a ação penal em virtude de contravenção. Nem a lei se permitirá excesso, nem o autorizará a seu
aplicador. Se há, então, defesa do Estado ou da sociedade, a
reação deve ser legitimada por meios necessários moderadamente
usados. O juiz neutralizará abusos e desvios, concedendo '.aòeascorpus, de ofício. À soltura, depois de expirado o prazo de prisão, independerá de ordem de liberdade criminosamente retardada (art. 350, parágrafo único, n° II, do Código Penal). Num
País democrático, sobretudo libéral-democrático, o dever de soltar
é mais relevante do que o de prender.
O art. 26 prevê providências em caso de indeterminação do
prazo.
A intransigência na preservação do princípio de Iega 1f dade e
do princípio de responsabilidade está provida para assegurai a licitude dos constrangimentos. O Anteprojeto especifica «s meios
e faculta ao juiz liberdade para completá-los e afeiçoá-los às circunstâncias reais e às condições pessoais.
O legislador precisa, muitas vezes, acender lâmpada' ao sol
e prevenir a erosão dos textos na aplicação sofistica, negligente ou
ingênua. Se eles são violados quando preceituam e sancionam de
modo a dispensar o menor esforço do intérprete, que ocorrerá com
o silêncio licenciador num campo infestado pelo arbítrio e pela
irresponsabilidade? Ê melhor o óbvio do que o vago e omisso.
O Anteprojeto estimula o juiz a dinamizar a execução sob a
égide da legalidade e da humanidade (arts. 28 a 38), facilitando
o espírito de iniciativa, a imaginação criadora, a capacidade de
resistência ao cômodo e ao conveniente. A cada passo atua a
palpitação executiva da jurisdicionalidade. O juízo da execução
será universal, também, porque convocará o altruísmo e o civismo
de todos.
Juiz da inexecução, da não execução, e não juiz da
execução, seria o titular desprovido de podêres e recursos prontos
e dúcteis. E exerceria disfunção e não função. Sanção que
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não se executa — a execução ilegal não é execução, mas o seu
oposto — não é sanção jurídica. Esta aberração repugca, ao
mesmo tempo, ao senso ético e ao senso político, pela mentira e
pela nocividade, tanto para os indivíduos (condenados, vítimas,
suas famílias e dependentes), quanto para a sociedade.
Enfrentando, objetiva e maleàvelmente, a execução que não
executa ou, pior, executa contra a lei e a sentença, o Anteprojeto
concede todo o poder ao juiz. Confia o centro providencial à
Justiça, a cuja disposição ficará o condenado para a execução. E
a Justiça, responsável pela sentença, dispõe do arbítrio dp direito
e do poder de requisição real e eficaz, segundo as contingências.
O Ministério Público desempenhará papel conseqüente e adequado (arts. 31 e 32). Para evitar conflitos de atribuições, somente o Procurador Geral intervirá na parte administrativa. Já
não é una a instituição, funcionando, até no mesmo processo, como
acusadora e como defensora.
O respeito à autonomia dos Estados (vede n° 3) e o senso
da realidade determinaram um traçado sóbrio e plástico em matéria de meios de execução (arts. 39 a 48). O Anteprojeto cuida
dos serviços mínimos, o que não prejudicará o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento estaduais.
O serviço social substituirá o patronato, até hoje sem generalização e caracterização e, de qualquer forma, sem coação e conseqüência. Ele absorverá todo o campo assistência], de dentro
para fora. Isto não exclui a ação externa de serviços públicos e
assemelhados e, também, a iniciativa privada cem exibicie.ti<smo e
utilitarismo. Até agora, a falta de patronatos vem sendo suprida
pela Polícia. E esta, ou se omite, porque já não dispõe de meios
e de tempo para as tarefas agudas, sempre crescentes, ou age...
policialmente. O serviço social evitara, também, esse mal.
O serviço jurídico será, além do mais, instrumento da universalização jurisdicional e a vara de defesa, em juízo ou fora dele,
dos direitos e legítimos interesses de presos ou internados manietados e segregados pelo poder público (art. 163).
O serviço médico cuidará da higiene do estabelecimento e das
doenças físicas dos presos e internados, providenciando quanto
às doenças contagiosas e às doenças mentais, inclusive a chamada
psicose carcerária. As doenças morais dizem respeito aos serviços educacionais.
Não há tratamento para o crime, que não é moléstia com sua
terapêutica ou sua cirurgia. Há, na criminogênese, isto sim, doenças de que padece a sociedade e não os indivíduos, susceptíveis
de remédios no corpo e na alma da sociedade e não dos indivíduos.
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Sem estes remédios sociais, o preso de hoje reencontrará amanhã,
em liberdade, as causas que o impeliram ao crime. E i.cto em
condições piores para ele e para a sociedade. Se as doenças ou
perturbações mentais são causas — e não somente concausas, como
sustento — nada impede que o tratamento clínico ou cirúrgico prove
a pretendida espontaneidade ou exclusividade etiológica. Seria
ótimo que a medicina, por si só, dispusesse dessa força abençoada.
O serviço médico registrará seus exames e observaçõts sobre
a saúde física e mental dos presos e internados e, assim, contribuirá
para a investigação científica sem facciosismo e anilaterabsmo.
O Anteprojeto faculta ao juiz a autorização da saída do preso
ou do internado para tratamento que não possa ser ininistiado no
estabelecimento.
Aos serviços educacionais ficarão afetos o trabalho e a instrução (moral, cívica, intelectual, profissional, física). Serã-~ registradas as reações dos presos e internados à privação da liberdade.
Efetivando a norma constitucional sobre a obngatoriedadt do ensino primário, o Anteprojeto autoriza o juiz a facilitar ao preso e
ao internado a obtenção do ensino primário fora do estabe^pcimento, se este não estiver aparelhado para prestá-lo.
16. Pelo Anteprojeto, os regulamentos das prisões e estabelecimentos de internação, respeitados os preceitos do regulamento
federal, especificarão as infrações e sanções disciplinarem e seu
mecanismo de aplicação e de execução. Os presos e internados
serão cientificados dos textos e modificações a respeito (arts. 49
e 50). As sanções não afetarão a dignidade e a saúde, não dispensando de instrução e trabalho e não atingindo o salário e a alimentação. O juiz intervirá sempre que inteirado de arbitrariedade, responsabilizando o autor (arts. 51 a 55). A autoridade p.dministrativa ficará amparada para o direito-dever de segurança e disciplina (art. 56).
Ficou proibido o cancelamento de infração disciplinar (art 57).
Do contrário, seriam sonegados ao juiz elementos para os fins do
livramento condicional e outros benefícios e seriam nivelados os
condenados em relação à conduta, a arbítrio da autoridade administrativa. O juiz atentará na ciência adquirida quanto à aparência de bom procedimento, quer pelas dissimulações ou simulações, quer pela inépcia, incúria, covardia ou conivência da autoridade administrativa e seus agentes. Não faltarão ao magistrado
inspirações e advertências quanto às faltas resultantes da vida em
prisão, de sofrimentos e necessidades.
A autoridade administrativa inteirará o iuiz de infração penal
praticada por preso ou internado ou contra eles, sem prejuízo da
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prisão em flagrante ou da comunicação à autoridade policial (artigo 58) . Impede-se, assim, que crimes e contravenções penais
sejam reduzidos a infrações disciplinares e, às vezes, nem a isto.
Entre as regras sobre a obrigação do trabalho (arts. 59 a 64)
salientam-se a que manda atender às diferenças de idade, saúde
e cultura de presos e internados e, sobretudo, ao destino deles na
vida livre; a que proíbe a locação do trabalho iiiterno a pá: ticular;
a que torna privativa do juiz a autorização para o trabalho externo;
as que regulam as hipóteses de terapêutica ocupacioual e c*e saída
do internado para fins terapêuticos. A saída do preso ou do internado, salvo exceções curiais, dependerão do juiz. Trata-se de
extinguir uma das fontes de favoritismo e exploração.
Não haverá trabalho apenas para os pobres, como agora.
Espero que ricos venham a ser condenados e, efetivamente, cumpram penas.
O art. 66 cogita dos prêmios.
O Anteprojeto proíbe a exibição externa de preso o<i internado e determina cautelas e garantias nas suas saídas (arts. 65 e
68).
Quanto aos deveres de presos e internados (art. 67). devo
mencionar o enquadramento da chamada questão sexual nas prisões
pelo jovem criminalista ANTÔNIO EVARISTO DE MORAES FILHO
(Apontamentos sobre o Anteprojeto de Código Penitenciário, Rio,
1959, págs. 17 a 19). Ele alude, com agudeza, ao devei para
com a castidade do leito conjugai: «Não há dúvida de que o casamento, por definição, envolve o debitam conjugale, ressalvado impedimento justo. Deste dever defluí o direito de um cônjuge exigir o cumprimento do debitam. E a condenação criminal nâc suspende este direito ao apenado, nem o> exime deste dever...» A
conclusão de ANTÔNIO EVARISTO DE MORAES FILHO é, infelizmente,
pela «visita íntima» da esposa ao preso.
Na impossibilidade de romper as grades, as paredes e os
muros entre casais que abrem, desesperadamente, os braci.« para
a pureza da alcôva lícita, admitiríamos a visita ao lar como dever
— direito de mulheres e homens presos, cônjuges ou companheiros.
Serão, pelo menos, atenuados os males que estudamos especialmente (vede meus citados trabalhos, n9 6 ) .
Não há solução para a dignidade, a regularidade, a normalidade da vida sexual com a prisão. Como notou OSCAR STEVENSON, na sua exposição sobre o Projeto de 1957, os presos ^<u «mais
se aviltam moralmente no hábito solitário ou vivem revoltados da
forçada continência».
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A «visita íntima» na prisão é contraproducente, sob os aspectos moral, fisiclógico, psicológico, familiar, disciplinar etc., além
de inacessível à mulher ou companheira presa.
Com a discreção e a delicadeza, que o assunto exige, sobretudo para consideração legislativa, basta acentuar que as visitas gerais ao lar no cumprimento de deveres, como proponho, não excluem a satisfação do debitum conjugale. A visita do preso, bomem
ou mulher, ao lar atenuaria a iniqüidade, se não a imoralidade do
pasto sexual a que se prestam ou são coagidas mulheres presas,
donde abortos, infanticídios e homicídios contra recém-nascidos, ou
nascentes. Os ficionistas que se - abastecem na fantasia encontrariam — quem sabe? — ossos de fetos inumados em cemitêiios de
emergência ou descarregados pelos esgotos.
Dessas visitas legais e morais de presos e, também, internados, salvo as exceções do bom senso, não poderia resultar
gravidez inconfessável, propiciatória do uso de meios destinados a
provocar aborto ou evitar a concepção. Da "visita íntima", de
impossível recato sem absoluto sigilo, é que decorreria gravidez
aparentemente ilícita. O segredo é condição ainda da disciplina,
da tranqüilidade e da segurança. Há mais. A experiência revelou até a exploração oficial do lenocínio com o ingresso, como
falsas esposas e companheiras, de prostitutas aliciadas por intermediários internos e externos. Daí casos de contágio venéreo
nos "quartos de tolerância" instalados e explorados em repartições públicas das mais carecidas de respeitabilidade.
O Anteprojeto, introduzindo reformas essenciais e docilizando os textos a novas perspectivas, contribui para cortar os
males pela raiz, tanto em relação ao problema sexual, quanto aos
demais inerentes à prisão.
17. Entre as inovações do Anteprojeto sobre as mulheres
presas e internadas avultam as relativas à convivência dos sexos
para o estudo, o trabalho, as atividades cívicas e espirituais
(art. 69), o acesso às atividades que os interesses mais do que
os preconceitos impediam, inclusive o trabalho externo (art. 70),
a transferência da gestante e sua permanência fora da prisão
durante o parto e o aleitamento (art. 71), a proibição de creches
e da companhia do filho na prisão (arts. 72 e 73). Mas, o
serviço social velará pelos filhos da sentenciada (art. 74). Tanto
quanto em relação aos homens, a indicação do trabalho para as
mulheres atenderá à idade, à saúde e à cultura (art. 70, parágrafo
único). Repeli o preconceito, hoje ilegal, além de anti-social e
anticientífico, de que a mulher é «animal doméstico».
18. No pressuposto de disciplinação substantiva e adjetiva
da reparação do dano, tentei recuperar, em linhas compatíveis com
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a lei executiva fundamental, o avanço de nosso Direito. Pelo
Código Criminal de 1830 a regra era a satisfação do dano na
sede penal (art. 31). Vede as exceções dos parágrafos 1.°, 2.°
e 3.°.
Proponho a liquidação contra o condenado no juízo da execução penal, fora dos casos de dano particular e de responsável
civil (art. 75) . Daí procedimento de ofício. Excluem-se, assim,
às hipóteses em que poderia ser discutível a natureza da relação
jurídica. Não se trata da ação civil a que se refere o Código de
Processo Penal (arts. 63 a 68) . A obrigação contra o condenado
é estabelecida na sentença penal que a torna certa (art. 74, n. I,
do Código Penal). Quando não se cogita de interesse privado,
reduz-se a muito pouco a pretensão de degradar o crime a simples
modalidade de ato ilícito. Por outro lado avilta-se a jurisdição
civil, rebaixando-a ao papel de avaliadora e cobradora. Na
jurisdição civil tolera-se a invasão do contencioso pelo administrativo, que, muitas vezes abusivamente, dispensa as vias ordinárias,
como nas sucessões e falências.
O caráter publicístico da reação penal é conquista elementar
sobre o primitivimo da vingança. É preciso rever a ciência
adquirida a respeito da transmissão ou da cobertura, não ditada
pela insolvabilidade, de obrigação imposta pela lei ao criminoso.
Tentei contribuir de alguma forma para retomar a primazia
brasileira nesse terreno desvirtuado pelas controvérsias privatísticas. Esbocei um sumaríssimo e, como tal, simples, breve e
prático para a liquidação (arts. 75 a 85) . Em regra, o processo
principal contém prova, inclusive pericial, sobre a matéria da
liquidação.
O Anteprojeto prove sobre a cobrança e autoriza o juiz
a facilitar o pagamento ao condenado pobre, mediante parcelamento, prorrogação de prazo ou prestação de trabalho extraordinário (art. 86) . De qualquer modo, salvo insolvência irremediável, a extinção da condenação depende do perfeito pagamento.
Será imprescritível o direito do credor à cobrança com a recuperação da solvência pelo devedor (art. 87) .
19. O Anteprojeto sistematiza a compensação de prejuízos
à liberdade por ilegalidades e injustiças judicialmente proclamadas
(art. 89) . É mais um contingente, ao mesmo tempo justo e útil,
para atenuar os danos das prisões contra-indicadas e, especificamente, pelo menos inoperantes. As vítimas de erros e abusos
eram egressos, quando novamente processados. São remédios
ministrados, facultativamente, pelo juiz, ao mesmo tempo reparatórios, estimulantes e zelosos do Direito e da Justiça.
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O cômputo do tempo de prisão administrativa, que não é
provisória, mas obedece a outro fim e tem outra natureza e
origem, constava do art. 60 do Código de 1890.
20. Em relação às penas, o principal elemento executivo do
Anteprojeto é a cautelosa experiência de substitutivos provisionais (penas restritivas da liberdade), enquanto não houver estabelecimentos com as condições mínimas de legitimidade e
eficácia.
Se não existem, e não existirão, lugares para prisões e
internações, ao menos constitucionais, é dever do legislador restituir ao juiz as áreas, ora ocupadas ilicitamente ou abandonadas
pela administração, e de pôr à disposição do magistrado flexões
prudentes, porém satisfatórias. Não haverá nova prestação jurisdicional e sim intervenção provisional facultativa do juiz.
A lei brasileira sempre atribuiu à sede executiva a substituição, aliás desatendida, das penas:
Art. 49 do Código Criminal de 1830: «Enquanto
se não estabelecer as prisões com as comodidades, e
arranjos necessários para o trabalho dos réus, as penas
de prisão com trabalho serão substituídas pela de prisão
simples, acrescentando-se em tal caso a esta mais a
sext-a-parte do tempo, por que aquelas deveriam
impor-se".
Art. 409 do Código Penal de 1890: "Enquanto
não entrar em inteira execução o sistema penitenciário,
a pena de prisão celular será cumprida, como a de
prisão com trabalho, nos estabelecimentos penitenciários
existentes, segundo o regime atual; e, nos lugares em
que os não houver, será convertida em prisão simples,
com aumento da sexta parte do tempo. § l 9 A pena
de prisão simples, em que for convertida a de prisão
celular, poderá ser cumprida fora do lugar do crime, ou
do domicílio do condenado, se nele não existirem casas
de prisão cômodas e seguras, devendo o juiz designar
na sentença o lugar onde a pena terá de ser cumprida".
Note-se a faculdade de cumprimento da pena fora do lugar
do crime e do domicílio do condenado, a arbítrio do juiz. O
art. 54 do Código de 1890 prescrevia o cumprimento da pena em
qualquer estabelecimento especial, ainda que não situado no lugar
do domicílio do condenado.
A legislação em vigor não discrepa dessa tradição que há
de ser suplantada, como todas as tradições vexatórias. Vede os
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arts. 22 e 23 da Lei de Introdução do Código Penal e à Lei
das Contravenções Penais, arts. 29, § 2', c 30, § l», e 89 do
Código Penal, art. 69 da Lei das Contravenções Penais, art. 35,
parágrafo único, da Lei n' 3.274, de 2-10-57.
Mais do que a substituição provisional, a sede executiva
comporta, hoje, a conversão da multa em pena privativa de liberdade, a revogação, a suspensão, a substituição da medida de
segurança e, ainda, a prestação jurisdicional com a aplicação desta
antes de iniciada a execução ou durante ela (arts. 79, parágrafo
único, do Código Penal e 751 a 759 do Código de Processo
Penal). Altera-se a condição penal para considerar reincidente,
pela integração posterior, o condenado primário (livramento
condicional).

do condenado, a ausência ou a cessação de periculosidade, a
validez e a inexistência de estabelecimento que assegure a legalidade e a humanidade da execução. Não prejudica o dispositivo
condenatório. Por outro lado, compreenderá somente a pena
privativa de liberdade. O condenado ficará preso ao cerco das
sanções plurijurídicas (civis, administrativas, trabalhistas, fiscais,
processuais e t c . ) . Facilita-se o cumprimento das obrigações para
com a vítima, em regra lograda.
A sanção restritiva da liberdade será imprescritível. Segundo
o Código Criminal de 1830, as condenações não prescreviam
(art. 65). O Código vigente estabelece a imprescritibilidade das
penas acessórias (parágrafo único do art. 118) que não se
extinguem nas hipóteses do art. 119, § 2.° (art. 108, n.° I V ) .
A substituição das penas de prisão simples e de detenção vai
atingir, sobretudo, contraventores, criminosos culposos, autores
de pequenas infrações (criminalóides, pseudocriminosos) . Quanto aos criminosos culposos, certas hipóteses de periculosidade são,
em regra, do domínio atual da pena acessória ou da medida de
segurança (administrativa ou judicial) ou implicam questões de
limites entre a culpa e o dolo eventual. Que vai fazer, na prisão,
o imprudente, o negligente, o imperito, se não piorar pelo desgaste
nervoso, pela absorção de sentidos e faculdades em mundo artificial, pelo alheiamente fisiopsicológico, pelas mudanças vertiginosas da ciência, da arte, da técnica? Um simples caso — o do
motorista — revela como o egresso precisará de nova adaptação
ao material, às regras, à disciplina do trânsito e do tráfego etc.
Ficará mais perito, mais prudente, mais atento?
E as contravenções? A lei em vigor já dispensa o contraventor do rigor penitenciário e o próprio trabalho, se a pena de
prisão não excede a 15 dias (art. 6.°, § 2.°, da Lei das Contravenções Penais). O ministro FRANCISCO CAMPOS, benemérito
da nossa evolução jurídico-penal, em sua exposição de motivos de
1940, justificando a lei especial com a matéria contravencional,
escreveu: "Quando se misturam cousas de somenos importância
com outras de maior valor, correm estas o risco de se verem
amesquinhadas".
Coisas de somenos importância, sobretudo para privar o indivíduo de liberdade sem qualquer benefício e, ao contrário, com
malefícios, em regra irremediáveis.
A decisão do juiz será reexaminada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, sem prejuízo de reclamações e correições praticamente inoperantes, ou desvirtuadas pelas pressões, na jurisdição
administrativa.

Os avisos dü Direito Penal ao Direito Administrativo ficaram
nos textos. Tratemos, agora, de evitar ao executor de hoje a
contingência de ontem: a regra da sentença inexecutável, a cominação e a aplicação de penas para o vácuo jurídico. Obrigar ao
impossível é oficializar a ilegalidade, com a agravante da falsidade. De que valem Código Penal, Código de Processo Penal,
leis especiais e complementares, se a sentença condenatória não
produz qualquer dos resultados finalísticos, seja qual for o fundamento que se atribua à sanção?
21. As sanções restritivas da liberdade que preconizo, na
angústia de lei executiva fundamental, consistem, em linhas gerais,
na liberdade relativa com o trabalho, que reunirá, controladamente,
duas forças de edificação moral — a liberdade e o trabalho
(art. 90). Vede o seu minucioso e prudente mecanismo (arís. 91
a 120).
A regra é a localização do condenado, sem prejuízo da mobilidade necessária à vigilância e ao deslocamento dos postos de
serviço. Há variantes que contemplam até as diferenças de nível
intelectual e proporcionam o trabalho qualificado, inclusive com
limites no espaço. Os frisos da individualização, da segurança
e do controle foram pormenorizados com a imprescindível elasticidade. Viso, sobretudo, à articulação com os planos do desenvolvimento nacional e com todas as obras públicas, civis ou militares
e certas obras particulares. Por outro lado, o encaminhamento
dos condenados a essas fontes de vida do novo Brasil estarão
coordenado à rede assisíencial. É que se verifica do titulo XIII,
sob a epígrafe "plano nacional e seu custeio".
A substituição constituirá faculdade exclusiva do juiz que
mereceu do legislador maiores créditos de confiança. Ela pressupõe o trânsito em julgado da sentença, a prisão ou a apresentação
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Não foram poupadas cautelas e garantias para eficiência e
segurança da execução. O condenado será o maior interessado
em respeitá-la com autodisciplina. Isto constituirá, para ele,
causa própria.
As condições impostas pelo juiz serão por este modificáveis
a qualquer tempo. Não se limitará a proibir o negativo. Obrigará ao positivo, como a freqüência a certos lugares e reuniões, para
ouvir e ler o que se for, oportunamente, edificante e salutar, ao
vivo dos exemplos e conquistas pelo dever e pela honra. Pelo
menos uma vez por trimestre, o juiz exarará despacho nos autos
principais. Assim, atualizará suas impressões, inteirando-se da
marcha da execução sob todos os aspectos, determinando novas
providências, de acordo com as circunstâncias e condições.
Manter-se-á, atuante, o interesse do condenado no cumprimento de todas as obrigações. Aliás, bastaria a imprescritibilidade
para impeli-lo, não a sofrer a pena, mas a senti-la, a cada passo.
Para as imagens retificadoras e estimulantes concorrerão as
apresentações compulsórias, rigorosas e freqüentes, que permitirão ao juiz articular a área de liberdade à perfeita execução.
O juiz disporá da faculdade de visitas e buscas já autorizadas
pela lei vigente quanto ao livramento condicional (art. 725, n.° II,
do Código de Processo Penal).
O Anteprojeto procura oferecer ao condenado a certeza da
utilidade dos novos caminhos, livres e amplos, desde que retos.
Para assegurá-los e fiscalizá-los, o juiz estará em contacto com
as demais autoridades que funcionarão por força de requisição.
Os obstáculos iniciais serão vencidos pela crescente disponibilidade de serviços próprios para constranger ao bem através de
execução sem prevenções e desconfianças.
Todo funcionário público ou assemelhado será convocado para
colaboração. Também os companheiros intervirão, habituando-se
à solidariedade fraternal para aconselhar e ajudar o faltoso, bem
como para a prestação de socorro. Foram previstas sanções contra
o favorecimento que antes seria desfavorecimento.
O Anteprojeto disciplina as relações entre o juiz de origem e
o juiz de destino, entre estes e as autoridades em geral e, especialmente, as autoridades responsáveis pelos serviços e obras. Assentamentos e comunicações entrelaçarão e movimentarão todo o mecanismo pertinente. Visitas do juiz da execução às sedes de trabalho
em todo o território nacional serão força unitiva dos magistrados,
dinamizando a coesão e educando o povo com a presença do espirito público operoso e militante. Serão precatórias recíprocas de
viva voz.
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Pelo Anteprojeto, os condenados cumprirão, realmente, todos
os deveres. Para tanto, serão seguidos, imediata, constante,
intransigentemente. A substituição obrigará a registros pormenorizados aíé o total e efetivo adimplemento das obrigações resultantes de lei e de sentença. Antes, o condenado não ficará livre,
continuando sub judice. Não estará executada a condenação,
inclusive quanto aos direitos políticos.
A Justiça poderá, a qualquer tempo, conhecer antecedentes.
Cessarão os abusos e desvios dos cancelamentos administrativos
que nivelam os piores aos melhores, ao oscilar dos interesses.
Desorienta-se a justiça e ilude-se a própria autoridade administrativa. Enquanto não forem cumpridos todos os deveres, a
execução acompanhará o condenado durante toda a vida.
A extinção da condenação ficará rigorosamente condicionada.
Da proibição do cancelamento de registros e anotações resultará
ainda a consideração deles em caso de reincidência. O tempo
restante da pena será acrescentado à nova condenação.
O mais importante, porém, é o condenado tomar conta de si
em proveito próprio. O egoísmo obrigará ao altruísmo. À Justiça não precisará impor, pois conquistará a obediência pelo gozo
da liberdade relativa, com a permanente representação do risco
de perdê-la, pela imagem, desdobrada em toda a parte, através
de advertências e sugestões. É a reabilitação querida. É a certeza
da utilidade da retidão. É a consciência da preparação da felicidade. É a luz sobre o destino. Ê o hábito do trabalho. É a aptidão
profissional para a prosperidade e a ascensão. É, sobretudo, a
fonte judicial de meios e rumos que, emanando da psicologia fraternal, jorrará sobre as ânsias sinceras e os alvoroços convictos.
Dos ressentimentos e frustrações brotarão esperanças.
O juiz acompanhará seu curatelado em sentido transcendente
nos choques e lutas, nas ambições e reivindicações, nos imprevistos
e adaptações. Direta e continuamente, intervirá na vida do condenado, constrangendo-o ao trabalho, à instrução, à educação,
à saúde. E não cessarão suas premonições, inspecionando, guiando,
a bem da sociedade, da família e do indivíduo, inclusive a vítima.
O magistrado saberá resolver melhor as dificuldades pela experiência especial, pelo domínio da lei, pelo prestígio e pela independência. Ante as exigências profundas, contará com a prática da
reflexão e da observação e com o senso da responsabilidade.
Já sei que se repetirá a pergunta para coonestar a inércia e
a resignação: — Que fazer com as distâncias? A maior delas é
a indiferença. A resposta patriótica há de ser esta: — Tratemos

--, 40 —

— 41 —

de aproveitar logo todas as disponibilidades, invencivelmente crescentes, de comunicações e transportes, de elevação do nível moral
e intelectual, de interesse cívico, de consciência política, de solidariedade humana. Precisamente por isso e para isso, o trabalho,
atualmente substituído nas prisões pelos vícios, passará a ser agente
ufano do progresso do Brasil em ritmo que compense todos os
atrasos e recuos, acertando o passo de nossa Pátria pela vanguarda
da civilização. E as fugas? É o que indagarão outros, igualmente
rotineiros e apáticos. Que leiam nossa réplica (n.° 10) e reparem na praça pública, em qualquer parte do Brasil, condenados
trabalhando sem escolta sob o olhar sonolento de um guarda ou
entregues a feitores. Se puderem enxergar mais, atentem nos
inúmeros sentenciados licenciados para o bem e o mal, explorados
no seu trabalho a serviço particular de guardas, funcionários, políticos, administradores.
A lei vigente acelera a liberdade pela presunção da emenda
que todos sabem elidada ou simplesmente simulada.
Não é mais justo e mais útil incorporar, desde logo, o acampado, inalmá-lo à comunhão, criar ou aprofundar raízes? Por que
não estender a mão a tempo? Prefere-se cultivar a revolta, a
hipocrisia, o cinismo, desfibrando, moralmente, o condenado para
depois exigir-lhe o traumatismo do reingresso entre provocações
e humilhações. O Anteprojeto estende à consciência e à vontade
horizontes puros e largos.

tendemos — restrição da liberdade, É o que deveria acontecer
sempre, pois o sentenciado conserva todos os direitos de que a lei
não mandou, expressamente, despojá-lo. E precisa conservar
para cumprir todas as obrigações, sobretudo em relação à vítima
e à família, o que seria impossível sem certa liberdade de locomoção. As sanções substitutivas serão reparadoras e fecundas.
Extrairão todo o bem da ameaça. Depois, o ameaçado já não
tem o que perder e o que esperar.
O juiz, trazido ao centro da vida e do destino de seus semelhantes, será operário do futuro.
22. Tratando-se de pena de reclusão, somente a segunda
instância poderá substituí-la por sanção restritiva da liberdade
(arts. 121 a 124), mediante severa disciplinação.
23. Ê tempo de rever o paralelo entre a prisão e a liberdade
relativa para nova vida com satisfação de todas as obrigações
resultantes de lei ou de sentença.
As versões romanceadas sobre exílio e desterro suprimiram
a parte negativa da suposta conquista do enjauiamento do homem,
da extirpação de suas raízes sociais e mesmo naturais.
Parece-me hipócrita .e falso o argumento de que a obrigação
de residência, aliás provisória, atinge a família do condenado.
É hipócrita, por parte de quem aceita a viuvez e a orfandade
virtuais com a prisão. Falso, porque há a modalidade de permanência no lugar do crime e porque, se o condenado possui, realmente, base familiar, não lhe faltará sua companhia na adversidade. Se não tem, que perdeu?
As sanções restritivas da liberdade do Anteprojeto partem
de raízes brasileiras: a pena de desterro para fora da comarca do
Código de 1830, depois transformada em medida de segurança
contra a periculosidade regional (exílio local, do Código de 1940).
A Constituição Federal faculta, durante o estado de sítio,
medidas, como a obrigação de permanência em localidade determinada e o desterro para qualquer localidade, povoada e salubre,
do território nacional (art. 209, ns. I e III). São providências
para simples suspeitos políticos que não vexarão criminosos
comuns, depois de depuração jurisdicional, sobretudo em contraste
com suas atuais expiações.
Atente-se ainda na menagem (Código da Justiça Militar)
na cidade ou lugar em que se achar o acusado ou lhe for designado. Não importa a posição de substitutivo da prisão preventiva. Seus préstimos poderão ir além na Justiça comum, sem a
rigidez castrense. Não se fale na vigilância ordinária da caserna.

O caráter não é experimentado na prisão e sim em liberdade.
O homem não é adestrado na prisão e sim na vida, cada vez mais
exigente e desnorteante. A prisão devolve os egressos à sociedade, onde vão reencontrar, pioradas, as causas que os impeliram
ao crime. Repetimos: antes, o abandono; depois, o abandono,
O meio cerca-os de hostilidades e obstáculos. São estranhos
numa convivência que muda vertiginosamente. Novos costumes
e interesses dificultam a luta pela vida que se tornou, neste fim
da exploração do homem pelo homem, desenfreada corrida, corpo
a corpo brutal em que vale tudo, sob o signo da prosperidade a
qualquer preço, para as dissipações dos instintos e apetites.
Salvemos a força de trabalho, de sentimento, de caráter
desperdiçada nas prisões. De caráter, sim, desviado e mal empregado no crime, se não aperfeiçoado, aparelhado, orientado, estimulado, para a reincidência, Enrijando temperas e controlando
vontades, ajustando-as às consciências, forjaremos para o novo
Brasil homens, cidadãos, produtores, defensores.
O legislador constitucional, num lapso evasivo, referiu-se
às penas restritivas da liberdade (art. 182, § 2.°). É o que pre-
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cuidado de preocupar-se com a moralidade, recorrendo a recomendações e sanções de ordem espiritual. Do ponto-de-vista prático,
como as infrações contra os costumes são cometidas discretamente
e não são levadas ao conhecimento da Polícia senão acidentalmente, e pouco freqüentemente, a aplicação da lei é defeituosa e
seu efeito arbitrário. Seria, talvez, preferível que as possibilidades
da Policia, em tal caso restritas, fossem reservadas para a luta
contra os crimes de violência, contra os que põem a coletividade
em estado de insegurança. Quando um partícipe consensual tem,
posteriormente, o direito de acusar seu comparsa, a lei lhe oferece
elementos para chantagem».
É óbvio que, em relação aos crimes contra os costumes (moralidade prática) não se poderá deixar de atender aos costumes, na
sua relatividade cada vez menos sujeita às convenções tradicionais.
A substituição dependerá dos pressupostos do art. 90. Vede
os arts. 125 a 133.
O Anteprojeto prevê caução real e caução fidejussória com
a imprescritibilidade do direito à ação, inclusive contra herdeiros
ou sucessores do caucionante. O condenado poderá ser obrigado
a não residir, pelo tempo da pena substituída, no lugar de residência
do ofendido. A fixação da multa atenderá à situação econômica
do condenado e sua cobrança poderá ser exigida para o insolvente
mediante trabalho em obras ou serviços públicos, de preferência
prisões ou estabelecimentos de internação. A importância da
muita destina-se ao fundo especial para ajudar o custeio do plano
nacional. No caso de reincidência, a nova pena será aumentada
da quantidade não cumprida da pena substituída. Assim, sem os
danos da execução, subsistirá a ameaça em toda a sua plenitude,
inclusive a efetivação em conjuntura extrema.
25. Outra inovação do Anteprojeto é o perdão judicial,
depois de iniciada a execução, quando não couber a suspensão
condicional da pena pela natureza da sanção, apesar da manifesta
ausência de periculosidade (arts. 134 e 136) e da contra-indicação
da pena.
É o caso da gestante que, tendo dado à luz, adaptou-se,
iniludivelmente, aos deveres da vida familiar. Daí a compenetração
da maternidade, através dos cuidados com o recém-nascido. A
maternidade operará para a integração fundamental. As novas
responsabilidades constituirão incentivo para honrá-las.
Os demais casos contemplam, além dos condenados inválidos,
os que, antes da execução, realizaram os objetivos essenciais desta
ou cederam a motivos abonados pela lei e os ameaçados de psicose
carcerária. Foram recomendados, também, os casos de faculdade,

não utilizada na sentença condenatória, de deixar de aplicar a
pena ou de substituí-la pela multa. Estas realidades valem mais do
que a presunção procurada nas aparências da conduta registrada
e avaliada segundo injunções e contingências.
Trata-se de faculdade dependente de reexame do Presidente
do Tribunal de Justiça, limitada à pena privativa de liberdade e
coberta pela liberdade vigiada (arts. 135 e 139) .
O Presidente do Tribunal de Justiça, e não o juiz, poderá
antecipar o livramento condicional e conceder perdão judicial,
desde que provados os pressupostos do livramento condicional,
menos o de tempo de cumprimento da pena, quando evidente a
desnecessidade do prolongamento da execução (arts. 137 e 138).
Não há relação entre esta inovação da política criminal e o direito
de graça. Por outro lado, não se reformará o dispositivo.
26. As linhas políticas do Anteprojeto encontram, na
execução da pena pecuniária, razões para avanços essenciais.
Os problemas da exeqüibilidade, da eficácia e da eqüidade da
multa são insolúveis. Enquanto ela for mantida, pelo menos impropriamente, como sanção penal, não se neutralizará mais este privilégio dos ricos. O aumento até o triplo não atinge seus patrimônios
(art. 43 do Código Penal). Somente o confisco, de que não se
poderia cogitar (art. 141 § 31 da Constituição Federal), afetaria a
fortuna com seriedade penal. A lei ainda não tem o poder de
evitar a riqueza por meios criminosos.
Na fase executiva, não é lícito piorar o dispositivo. Como
atenuar, ao menos, a anomalia de punir contravenções e até crimes,
mediante a pena isolada de multa inadequada ou irrisória? A desvalorização da moeda tornou ridículas certas quantidades.
Por outro lado, o parcelamento, a prorrogação, o desconto talvez
auxiliem, em alguns casos, a exeqüibilidade em relação à economia
artificial do crédito e não ao pobre, normalmente deficitário diante
do vital. Dai a conversão que, ainda reduzida às hipóteses de reincidência e de frustração do pagamento, isenta o rico reincidente
que não precisa recorrer à frustração sob a ameaça de privação
da liberdade. O rico teme mais a prisão (não a prisão «para constar», é claro) do que o pobre, pois tem mais a perder do que
considera o gozo da vida.
O Anteprojeto propõe-se a evitar a conversão pelos únicos
meios acessíveis ao pobre: seu braço e sua inteligência para o
trabalho extraordinário, em obras ou serviços públicos, de preferência prisões ou estabelecimentos de internação.
A insolvência, em caso algum, isentará do pagamento. A
prestação do trabalho é sempre possível, salvo invalidez. Vede
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os arts. 140 a 142. O pagamento parcelado e a prorrogação do
prazo auxiliarão a exeqüibilidade sugada ao repouso e ao recreio.
Vimos (n'' 24) que o Anteprojeto, ao invés de converter a
multa em prisão, converte a prisão em multa, sob controle e
garantia.
Se o juiz considerar impossível assegurar a execução, sem a
conversão, imporã sanção restritiva, e não privativa, da liberdade.
27. Quanto às penas acessórias, o provimento executivo
fundamental não exigirá mais do que certas flexões. Assim, para
evitar o desemprego com repercussões domésticas — a pena passando da pessoa do criminoso — a substituição da incapacidade
para o exercício de profissão ou atividade. À sanção proibitiva
seria apenas restritiva, mediante controle psicotécnico e outros
cuidados (art. 144) . É preciso que se trate, portanto, de meio de
vida, como o do motorista profissional. Não é o caso do amador.
Quanto a este, a pena acessória é mesmo acessória. Para o profissional e sua família, é principal.
A publicação da sentença aparece com outras funções, além
da relativa à honra do ofendido. Visará a restabelecer a verdade
sobre o fato e o condenado e, principalmente, a contrabalançar
sugestão criminal (art. 146) .
O juiz velará pelo suprimento provisório da incapacidade para
o exercício do pátrio poder, da tutela, da curatela e para consumar
a independência da mulher quanto à autoridade marital (art. 143) .
Atender-se-á, agora, nas relações entre o Direito Penal e o Direito
Civil, à Lei n' 4.121, de 27 de agosto de 1962.
Salienta-se, também, o dispositivo sobre expulsão de estrangeiro com os objetivos de proteger cônjuges e filhos brasileiros e
preservar a economia nacional e a economia popular (art. 145) .
28. Medida de segurança poderá vir a ser, também, o nome
do que hoje chamamos pena. Prisão será internação, pois estes
desgraçados, que têm o privilégio da publicidade e da propaganda
gratuitas no alto das páginas e na frente das transmissões, são,
em regra, doentes mentais, perturbados da saúde mental ou subdesenvolvidos mentais. O que resta caberá na loucura moral, complexa e profunda e. por isso mesmo, mal sabida e mal diagnosticada . Quando o povo compreender toda a desventura, impiedosamente propagada, de tantos irmãos não sentirá cólera ou medo,
porém remorso. Amanhã, o poder social transformará o abandono
e o ultraje em assistência e proteção, em efusão fraterna providencial.
Precisamos de estabelecimentos de internação. }á temos prisões demais. Ordinariamente, as medidas de segurança detentivas
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são substituídas pela liberdade nominalmente vigiada. Na execução
excepciona] perdem a substância. Pedem mais prisões os que
ignoram, ou fingem ignorar, as incorrigiveis anomalias da política
criminal em vigor e, sobretudo, as raízes da criminalidade e da
periculosidade no Brasil. Se os condenados não são, ficam loucos
na prisão. Muitos dos oficialmente responsáveis não resistiriam
ao relance clínico de um psiquiatra menos burocrático ou menos
erudito. Constituem perigo para si e para os outros presos que se
acham «sob a imediata proteção do Estado», embora praticamente
indefesos.
É preferível que as medidas de segurança não sejam executadas a que venham até a exceder em aflição as penas mais graves
em quantidade e qualidade com o privilégio da perpetuidade extorquida pela mentira assistência!. Não me refiro às exceções, como
tal reservadas a poucos. A sanção há de atuar, efetivamente, em
benefício do condenado e sua família, da vítima ou de sua família
e, portanto, da sociedade.
Tentei preparar a transição para romper o dilema: a medida
de segurança ou remanesce na letra morta ou é desnaturada.
A unidade intrínseca e finalística há de conduzir à unidade
de meios de execução individualizada e especificada, segundo as
necessidades funcionais. Os atributos assistenciais da medida de
segurança devem ser comunicados à pena desde já, em prática
intransigente. Não se pode exigir mais da pena do que da medida
de segurança, uma vez que a esta pertence, sempre, o pressuposto
da periculosidade.
O remédio para a falta de estabelecimentos idôneos não é
deixar nas prisões indivíduos perigosos a si próprios e aos demais
presos, inclusive irresponsáveis ou semi-responsáveis inobservados
(art. 151). O que se deve fazer é utilizar outros estabelecimentos
públicos e, em casos excepcionais, particulares, que, realmente,
proporcionem os benefícios inerentes à medida de segurança ( a r t .
147) . Subsistirá apenas o problema administrativo de vigilância
e controle. Para sua solução, não há meios ideais, devendo ser
utilizadas ao máximo as disponibilidades relativas.
O Anteprojeto faculta ao juiz podêres para apurar a cessação
da periculosidade a fim de que não permaneça internado quem não
mais precisa de cuidados (arts. 148 e 149) . Se há falta de vagas,
não há razão para ocupá-las desnecessariamente.
A caminho da unidade de sanções pela integridade da essência,
o Anteprojeto opta pela medida de segurança detentiva para início
da execução no caso de aplicação cumulativa com a pena privativa
de liberdade. Trata-se de faculdade conferida ao juiz, pois o
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assunto não comporta rigidez normativa em face das realidades
nacionais e das tendências técnicas a estas ajustáveis. Se, decorrido prazo igual ao da pena, houver cessado a periculosidade,
ambas as sanções serão consideradas cumpridas. No caso contrário, o sentenciado permanecerá internado sob a disciplina da
medida de segurança (art. 150).
Entre os demais dispositivos a respeito, destacam-se o que
proíbe denominação vexatória para estabelecimentos assistenciais e
o que obriga o registro, nos manicômios judiciários, das observações e conclusões médicas sobre as relações entre a doença mental
e o crime (arts. 153 e 154) .
29. O título sobre a proteção aos direitos dos presos e
internados representa um esforço contra a excomunhão, a prescrição, senão a moite civil virtual. Pela condição penal, primam os
dispositivos sobre deveres, nos quais o destinatário é o sentenciado.
Mas, aos deveres hão de corresponder direitos em normas destinadas à autoridade pública responsável.
Os sentenciados passarão a ficar sob a imediata proteção do
poder público e conservarão todos os direitos que não hajam perdido ou não tiverem sido suspensos expressamente (arts. 155
e 156). Não há que falar em direitos cujo exercício é impedido
materialmente pelo fato da prisão ou da internação. Uma vez que
eles continuam em vigor, o que a ordem jurídica exige é assegurar-lhes a vida, através de instrumentos, como o serviço jurídico
(art. 163) ou a autorização para as saídas indispensáveis.
Atualmente, concedem-nas como favor ou contra-prestação ilícita.
O art. 157 refere-se à norma constitucional sobre a responsabilidade civil da União ou dos Estados. Assim, também, quanto à
liberdade de ter ou não ter religião e o direito à assistência religiosa segundo a convicção (art. 158).
O Anteprojeto não condescende com a visita de agentes diplomáticos ou consulares, salvo quando houver reciprocidade de tratamento (art. 159) .
O art. 162 proíbe desigualdade e discriminação que não
resultem da sanção ou de sua individualização. Os arts. 160, T61,
163 a 185 abrangem os principais aspectos da cultura, da dignidade, do trabalho, da defesa, do recurso, da reclamação, da representação ( a r t . 141, § 37, da Constituição Federal), da audiência
do juiz e da autoridade administrativa, do sensacionalismo publicitário, da curiosidade e da hostilidade públicas, das cooperativas
que evitarão cantinas, empórios ou qualquer negócio particular no
interior dos estabelecimentos, da manifestação de opiniões e sugestões, da voz junto à administração, da indenização por erro ou
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do trabalho de preso ou de internado ao crime de reduzir alguém
a condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal).
30. Em relação aos sentenciados sujeitos a medidas de segurança não detentivas, o Anteprojeto articulou a vigilância à assistência, cabendo ao serviço social, e não à autoridade policial ou
a patronato, o respectivo controle. O indivíduo fica livre de
vexames e prevenções para receber benefícios propriamente ditos
(art. 186). Vede o dispositivo básico a respeito (art. 16).
31. A assistência aos egressos foi objeto de dispositivos que.
ao menos, atenuarão os malditos frutos das prisões.
«Cumprida» a pena, o condenado há de ser libertado incondicionalmente, sejam quais forem suas condições e as do ambiente
social cada vez mais rude. É, para o maior número, a liberdade
sem meios. Como enfrentar a indiferença, senão a hostilidade, ante
novos costumes e interesses, com os sinais abertos para os abismos?
Em regra, o homem sai da prisão desanimado ou desesperado,
desfibrado ou revoltado. O Estado cria o problema do egresso
e descarrega-o em mãos f úteis, espertas ou burocráticas.
O egresso é a prova viva (viva?) de que a prisão opõe-se a
tudo quanto, elementarmente, concluiu a ciência em matéria jurídicopenal e criminológica. Perpetua-se, no seu corpo e na sua alma, o
selo das mistificações e brutalidades carcerárias.
Além do título especial a respeito, há disposições de advertência a cada passo (arts. 22, parágrafo único, 24, 135, parágrafo
único, 149, parágrafo único, 191, 214, 216, 220, parágrafo único,
etc.) sobre os egressos que, como veremos, encabeçam e centralizam o plano nacional do Anteprojeto.
Eles serão protegidos contra o arbítrio da autoridade e a
prevenção do meio social (art. 187) e continuarão a dispor dos
serviços social e jurídico dos estabelecimentos de onde saíram
(arts. 188 e 193). As reformas legais para a justa distribuição da
propriedade (art. 147 da Constituição Federal) contemplarão os
egressos sem meios para nova vida (art. 189) . Os mandamentos
constitucionais sobre fixação no campo e terras devolutas fronteiriças ou destinadas a fortificações, construções militares, estradas de ferro (arts. 34, n* II, e 156) foram, também, aproveitados
(arts. 190 e 192). Foi pormenorizado mecanismo de controle de
Kaidas e transferências e de cobertura pela liberdade vigiada, que
é o correspondente assistencial do livramento condicional.
32. A assistência às famílias dos presos e internados não
distinguira entre esposo e companheiro, entre parentesco legítimo
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ou ilegítimo, civil ou natural (art. 194). Na legenda religiosa do
Cristo chamando a si as crianças não consta distinção. Assim,
também, no mandamento — «honrarás pai e mãe».
À lei estadual especificará providências (art. 195) para que
a pena não passe da pessoa do criminoso (art. 141, § 30, da
Constituição Federal) . Os dependentes de presos e internados
não ficarão expostos às conseqüências morais e materiais da miséria.
É, como sempre, ao serviço social que compete a missão principal
(art. 196). Sua intervenção não exclui a ação de outros órgãos
dinamizados pelo juiz (art. 197).
O modelo previdencial do auxílio-prisão será generalizado
(art. 198). Vede os arts. 37 a 40, 43 e 100 da Lei Orgânica da
Previdência Social (n° 3.807, de 26 de agosto de 1960). Vede
o art. 51 do Código Penal Militar.
É evidente que, consagradas as sanções restritivas da liberdade, o problema estará resolvido. Haverá onde e o que descontar
para todos os dependentes, de acordo com o seu nível de vida.
Este poderá até ser melhorado pelo trabalho entusiástico, com
subsistência sóbria e tratamento regular.
O serviço jurídico participará da proteção às famílias de
presos e internados (arts. 143 e 199).
Salvo prescrição médica, a incomunicabilidade do preso ou
internado não impedirá as visitas de cônjuge ou companheiro,
ascendente, descendente ou irmão, mas o recebimento de correspondência será sempre garantido (art. 200). Os que, podendo fazê-lo,
não pagam sua manutenção e não tiverem encargos de família,
contribuirão para comemorações das datas de significação sentimental (art. 201).
Está presente, em todo o texto, a política de assistência familiar (arts. 71, 74, 96, 134, n 9 I, 193, 218 e t c . ) .
33. Não é preciso aceitar a sedizente rival da Criminologia
- a Vitimologia, maquilagem de velhas preocupações jurídicopenais e criminológicas — para austera e eficaz compenetração.
Aliás, o crime passa da pessoa da vítima. É dever do Estado, e
não só dos criminosos, assistir às vítimas diretas e as indiretas
(esquecidas pela Vitimologia) das infrações penais. Cabe ao
Estado, imediatamente, o dever de velar pela segurança pública
e particular. A ele compete, pois, reduzir as conseqüências, se
não de sua culpa, de sua ineficiência ou insuficiência. É mesmo
obrigação comum do Estado, no seu próprio interesse, evitar os
eleitos, inclusive criminais, do abandono. Isto é elementar em
Política Social.
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O condenado, cuja situação econômica permita, deverá responder pela assistência às suas vítimas, ou suas famílias, independentemente da indenização do dano (art. 203). É crime a omissão
de socorro, para o terceiro (art. 135 do Código Penal) . E o
primeiro? Vede os arts. 121, § 4?, e 129, § 7', do Código Penal.
Convém rever a matéria para a lei substantiva. Já se interessa
o criminoso, com a atenuação da pena (art. 48, n9 IV, letra b,
do Código Penal), a socorrer a vítima, mas, na essência, consicíera-se o indice de menor periculosidade. Deve atender-se, ao
mesmo tempo, ao jurídico e ao político, estabelecendo concurso de
crimes — o crime-base e o de omissão de socorro. Mais do que
qualquer outro, o autor deve responder pela «impiedade», salvo
perigo, excluído pela tipicidade. Isto aumentaria a eficácia, ao
abrigo até de veleidades dogmáticas. Basta atentar, pelo aspecto
objetivo, na relação de causalidade e, pelo aspecto subjetivo, na
tentativa (arrependimento eficaz) . A omissão ocorre pós-delito.
O Anteprojeto filiou-se ao dever jurídico-penal de assistência
familiar (art. 244 do Código Penal), incluindo na proteção o
companheiro e a companheira (art. 204). Foi a legislação social
a primeira a tomar conhecimento da evidência estatística: no Brasil,
a família constitui-se, em regra, à margem da lei. À companheira
vai deixando de ser a sacrificada com todos os deveres e sem qualquer direito, muitas vezes traída no seu sentimento e explorada no
seu trabalho. Voluntária da fidelidade e da solidariedade, ela é
a heroína das uniões estáveis e fecundas sem necessidade das coações morais e econômicas da religião e da lei.
Foi fixado, equilibradamente, o conceito de família. Desde
que não ocorra morte ou invalidez, não há razão para sobrecarregar
a política criminal com tarefas da política social.
Não distingui, como em relação às famílias de presos e internados, entre parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural
(art. 205).
O serviço social e o serviço jurídico protegerão, também, às
vítimas ou suas famílias (arts. 206 e 207). Foram previstos cuidados especiais em relação a impulsos de vingança.
O espírito do Código difunde-se pelos outros preceitos assistenciais.
34. O Anteprojeto transfere as atuais atribuições da Inspetoria Geral Penitenciária e do Conselho Penitenciário do Distrito
Federal a um Conselho Federal das Execuções Penais (arts. 208
a 2 1 1 ) . Seu presidente seria o Procurador Geral do Distrito
Federal Evitar-se-iam, assim, as desarticulaçõss entre vários
órgãos do Ministério Público, com funções específicas, como o
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representante na Inspetoria e no Conselho atuais, o defensor público, o promotor público, o curador de ausentes etc.
Conselhos Estaduais das Execuções Penais, coordenados ao
Conselho Federal, substituiriam os Conselhos Penitenciários dos
Estados, por sua vez presididos pelos respectivos Procuradores
Gerais (art. 213). íntegrar-se-ia o quadro unitário com o ajustamento entre os Conselhos Federal e Estaduais e a Justiça (arts.
30 e 212).
Nos títulos seguintes serão desdobradas as modalidades da
atuação supervisora, mas totalizadora, do Conselho Federal, com
as maiores responsabilidades nos novos caminhos e rumos. Vede,
também, os arts. 30, 100, 110, 154, § único, 168 etc.).
35. Nos dispositivos sobre plano nacional e seu custeia
encontra-se, talvez, a tônica histórica que impõe, como dever patriótico, submeter às grandes linhas da solução do problema brasileiro
todos os seus desdobramentos.
O Conselho Federal das Execuções Penais elaborará plano
nacional (arts. 214 a 217) de aproveitamento da mão-de-obra
intelectual e braçal desperdiçada nas prisões em cumprimento de
penas de reclusão (em regra, privados de suspensão condicional
da pena) e na expiação dos egressos. Os condenados a penas
reduzidas e de menor gravidade (detenção e prisão simples),
muitos com raízes de família e vínculos de trabalho no meio em que
se achavam, seriam destacados, organizadamente, para atividades
externas.
Longe dos mantenedores, os condenados «incorrigíveis» (ou
incorrigidos?) não receberão mais diretrizes e meios para reincidência. Desceram a tudo, porque suas vidas já não tinham valor.
Valorizemo-las. E que mais alto reerguimento do que o serviço
do Brasil-potência, a obediência ao comando da Pátria?
A marcha laboriosa seria articulada, sob o controle da Justiça,
aos planos de desenvolvimento e segurança do país. Brasileiros
privados dos direitos políticos despertariam o patriotismo, integrando-se, de corpo e alma_ no trabalho pioneiro, com perspectivas
de prosperidade e ascensão. O analfabeto condenado sofre, duas
vezes, a degradação cívica. O Anteprojeto aprimora a identificação
social com haustos interiores de fé e honra.
Para a tranqüilidade moral de todos o plano estaria vinculado
à rede assistência! pública ou assemelhada e privada, o que não
exclui serviço social especializado e a ida de famílias de condenados, conforme as circunstâncias (art. 218).
Promover-se-ia o regresso ao campo dos que vieram para a
cidade, gerando, inclusive, os crimes por que respondem. A cons-

ciência rural já desperta e recebe a fatalidade industrial. Em breve,
falaremos no êxodo urbano fora dos saturados e periódicos.
Por outro lado, nas obras e serviços planificados para todo
o país, além dos benefícios da vida ao ar livre, há pronto-socorro
e cobertura técnica. Ensina-se a trabalhar trabalhando, realizando
em plena ação, na euforia da emulação patriótica. É uma operosidade criadora e estimulante. Haverá tarefas para os mais rústicos e os mais fracos que aprenderão fazendo e se enrijarão na lida
fecunda. Existirão atividades qualificadas para os mais aptos e
ambiciosos, com altos salários e despesas mínimas. Poucas são as
prisões no Brasil (a grande maioria é de cadeias inqualificáveis)
que fornecem a todos, prontamente, a assistência e a segurança
desses focos de trabalho que vi de olhos ufanos, em vários pontos
do interior do Brasil e continuarei a visitar para encerrar minha
vida, não entre saudades, mas entre esperanças. Os condenados
operarão a própria reabilitação, livres dos males morais, físicos,
mentais das prisões. Presos, não poderão reparar o dano do
crime, sustentar a família, aperfeiçoar-se, recuperar-se. E perderão
a capacidade de iniciativa e luta indispensável à vida moderna. Os
condenados não capturados por falta de vagas nas prisões encontrarão destino. Assim, seria resolvido, definitivamente, o problema
de milhares de egressos, soltos ainda mais presos do que antes,
porque desorientados e abandonados, serão inutilizados, ante uma
existência que se transforma vertiginosamente. Esvaziar-se-ão prisões para que elas possam receber os processados e os perigosos
pré-delituais, como desaguadouro legal e humano nas emergências.
E não ficariam sem cumprimento as leis de maiores responsabilidades na preservação da ordem e, portanto, na conquista do progresso pelos caminhos democráticos.
A prisão (não a internação) passaria a estação de custódia,
de neutralização imediata, de exame, observação, informação, inquérito social e outras tarefas para o conhecimento do passado e do
presente, sob todos os aspectos, visando à preparação do futuro.
Devemos aproveitar, em relação às execuções penais, a tomada
de consciência que há de gerar uma realidade digna de nossa
Pátria.
Nos pontos dinâmicos do território nacional, os removidos
seriam dirigidos por autoridades civis e militares. Os inúteis e
nocivos de hoje iriam servir a si próprios, pelo que perceberiam em
dinheiro e receberiam em saúde, força, energia, solidariedade, disciplina, aptidão e hábito do trabalho. Viveriam, como os outros,
com a diferença da fiscalização, das restrições, das obrigações
especiais.
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O Anteprojeto contribui, também, para filiar o exercício do
direito de graça à política executivo-penal, livrando-o, pelo menos
em parte, das desvirtuações atuais. O art. 219 prevê comutações
de penas a 7 de setembro, mediante indicações dos Conselhos
Estaduais das Execuções Penais selecionadas pelo Conselho Federal. Os agraciados seriam logo transportados para as sedes do
trabalho pelo novo Brasil.
Seriam construídos, em Brasília, estabelecimentos padrões para
cumprimento de penas de reclusão e de medidas de segurança
detentivas impostas pelos Tribunais Federais e pela Justiça dos
Estados. De reclusão, para, coerentemente, poupar condenados a
penas leves e curtas, com menor desambientação e, assim ( reingresso menos tormentoso.
O trabalho seria planificado de modo a assegurar ao egresso
emprego e carreira, além de moradia (arts. 220 e 2 2 1 ) .
Ainda em Brasília, seriam erigidos estabelecimentos de ensino
técnico, com oticinas e laboratórios de aplicação para atender a
menores condenados ou carecidos de disciplina rigorosa ( a r t . 222).
Vede o art. 7", § 2 9 ( da Lei de Introdução ao Código Penal e à
Lei das Contravenções Penais e o art. 2V, § 29, do Decreto-lei
n" 6.026, de 24 de novembro de 1943. Também os menores que
envelhecem, precocemente, como vítimas dos vícios tentaculares,
poderiam ser recebidos.
Os estabelecimentos padrões atenderiam às maiores necessidades em todo o país.
Em Brasília, concentram-se e desenvolvem-se sempre aparelhos especiais de segurança, vigilância e controle, inclusive interestaduais e internacionais.
Por outro lado, são livres os horizontes de criação e expansão,
com incomparáveis condições e ofertas para todos os empreendimentos.
Quem encontra pelas estradas longínquas, com postos policiais
quase sem trabalho, tantas ilhas comerciais e conhece os projetos
de humanização do Ministro HÉLIO DE ALMEIDA pode antever fontes
de vida brotando, planificadamente, por onde quer que passem
os pioneiros.
O Anteprojeto atribui ao Conselho Federal das Execuções
Penais, com a colaboração dos Conselhos Estaduais (arts. 223 e
224), o planejamento do auxílio financeiro e da assistência técnica
da União aos Estados. O auxílio federal será aplicado, inicialmente, na construção, nas delegacias policiais, de recintos adequados para recolhimento de detidos, presos em flagrante ou em trânsito, e de estabelecimentos para prisão especial, prisão adminis-
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trativa, prisão civil, prisão preventiva ou provisória, prisão resultante da conversão da multa. A prisão especial, que vem sendo
estendida anàrquicamente, continua a ser executada em quartéis
(art. 295 do Código de Processo Penal). Mais do que anacronismo, isto representa impropriedade perturbadora da vida da
caserna, aliás desaparelhada de instalações, pessoal e meios para
cumprimento do Decreto n" 38.016, de 5 de outubro de 1955. A
prisão especial, como a prisão preventiva ou provisória comum,
recai sobre indivíduos assistidos pela presunção de inocência.
Presos preventiva ou provisoriamente, muitos com direito a fiança,
mas sem meios para prestá-la, invejam os bichos.
Nos novos estabelecimentos, pelos quais deve iniciar-se o
pagamento do imposto de civilização jurídico-penal, ficariam outros
presos com direito a tratamento especial pela condição ou pela
natureza do constrangimento.
Para o custeio de planos, serviços e auxílios previstos no Anteprojeto, além da renda do Selo Penal (Selo Penitenciário, arts.
3i e 32 do Decreto n" 1.441, de 8 de fevereiro de 1937, art. 36
da Lei n" 3.274, de 2 de outubro de 1957, Decreto-lei n" 1.726,
de l* de novembro de 1939) e outros recursos orçamentários,
foram feitas indicações específicas, como as importâncias das multas
ou cauções e respectivos juros, de que tratam os arts. 125 e 129,
produtos de crimes e quaisquer bens ou valores constitutivos de
proveitos auferidos pelos agentes com a prática dos fatos criminosos (art. 74, n" II, letra b, do Código Penal), doações específicas com a faculdade de abatimento, para os fins do imposto de
renda (arts. 225 a 228).
Para a proposta orçamentária da União, o Conselho Federal
das Execuções Penais enviará, anualmente, ao Ministro da Justiça
sugestões de novos recursos. E estes hão de incidir sobre os que
exercem atividades relacionadas com as causas e os meios da
criminalidade e da pré-criminalidade e os que mais ofendem a
nação e o povo. Serão considerados, também, os seguros que se
destinam a indenizar o dano resultante de infração penal e a contribuição de melhoria pela valorização de imóveis, em conseqüência
de obras públicas com a participação de sentenciados e egressos
(art. 229).
O Conselho Federal das Execuções Penais elaborará anteprojeto de lei, estabelecendo processo especial para apreensão, seqüestro ou hipoteca legal, como medidas recuperatórias (art. 230) .
O art. 27 do Código Criminal de 1830, referindo-se à reparação do dano, dispunha: «...se haverão por especialmente hipotecados os bens dos delinqüentes desde o momento do crime».
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A matéria do capítulo VI do título VI do Código de Processo
Penal apresenta complexidade crescente, sobretudo pelas ocultações da fraude e o aparelhamento para ludibriar a justiça. E
fraude irredutível às tipicidades criminais.
O art. 231 empenha o Conselho Federal das Execuções
Penais em inquérito sobre organizações criminais que são procuradas nas «margens». As «associações para delínqüir» têm mais
realidade na literatura descritiva do que na lei. filiam-nas, oficialmente, ao aparato das façanhas ostensivas, das aventuras miméticas, dos episódios lanhados de sexo e tóxico. Os profissionais e
técnicos dos negócios de divulgação «vulgar» e «popular» (profanação!) reproduzem, exageram e até inventam o amoral absoluto. Não interessam ao seu comércio a virtude e o bem. Mas, os
fornecedores de material não são os que se exibem e gritam e sim
os que se escondem e calam na ação fria e inexorável. Em regra,
possuem seu «Código Penal» e seu «Código das Execuções Penais».
Não têm é «Código de Processo Penal», porque agem contra os
«criminosos» sem forma e sem figura.
36. O controle da aplicação das leis federais sobre execuções
penais, em todo o território nacional, caberá ao Conselho Federal
das Execuções Penais (art. 232). Entre as suas futuras realiza."
(jões para a unidade e a igualdade jurídica figuram o levantamento
do maximário da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunaí
Federal, a ser distribuído pelos Conselhos Estaduais, e do ementário oscilante, para assessoramento da Procuradoria Geral da
República (arts. 233 e 234), o acompanhamento dos trabalhos das
Comissões Parlamentares de Inquérito no Congresso Nacional
para providências e comunicações (art. 235), o registro dos pronunciamentos na Câmara e no Senado para conhecimento do Conselho e inclusão na ordem do dia da sessão seguinte (arts. 236 e
237) . O registro central, com o mapa do movimento de presos,
internados e egressos em todo o país, contará com as informações
dos Estados (art. 238).
O Anteprojeto considerou, seriamente, o rendimento científico
e pedagógico do estudo dos criminosos, não apenas para o ensino
e a pesquisa, como para as providências da política social (art 239).
Não há dúvida de que o matéria] humano a ser estudado, cientificamente, é o que se acha nas prisões ou nos estabelecimentos
de internação em cumprimento de penas ou de medidas de segurança. O mais, ou não pode ser isolado para exames minuciosos,
múltiplos, metódicos, ou é abstração. Os processos ainda não são
criminosos ou perigosos, assim proclamados pela Justiça, de acordo
com a lei. Sabemos o que há de artificial e de precário em tudo
isso, mas o homem de ciência discriminará e selecionará.
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Tenho convicções assentadas contra a instalação de institutos
científicos (não me refiro aos técnico-administrativos), sobretudo
universitários, nos próprios estabelecimentos. Dai malefícios para
a ação administrativa e para a ação cientifica que se tornará dependente, burocrática, formalística. O menor mal é o viciamento recíproco com terminologias vazias para a ciência ou pedantescas e
automáticas para a administração.
Seria «prender» e «internar» a ciência, subalternizando-a e
enchendo de estranhos, todo dia, a intimidade expiatória. À maioria comparece para recreio, com curiosidade profana ou prurido
sentimental.
O que se deve organizar à a visita para ver como o serviço
social, o serviço jurídico, o serviço médico, os serviços educacionais colherão o material, com hipóteses de trabalho, e não com
prenoções, pressupostos, unilateralismos, facciosismos e, muito menos, compromissos prévios e esquemas preestabelecidos. Os serviços internos fornecerão todos os seus dados para a pesquisa e o
ensino externos (art. 240).
Pode ser muito prático para os comodistas ter tudo à mão,
raas estes não ficarão livres da disciplina, inclusive equipes e pacientes impostos, O principal, porém, é o tumulto diário de jornalistas, estudantes, curiosos por entre laboratórios e gabinetes.
Vede a distinção legal entre anexo psiquiátrico (§ l 9 do art.
22 da Lei n9 2.312, de 3 de setembro de 1954) e instituto ou gabinete de biotipologia criminal (art. 35, letra «i», da Lei n9 3.274, de
2 de outubro de 1957). A revivescência, em termos burocráticos,
do matenalismo e do determinismo lombrosianos não é obstada pelo
reacionarismo filosófico e político. Isto não resulta de ignorância
ou incúria. É que ele despende toda a sensibilidade na oposição às
evidências sociológicas, exatamente porque focalizam as bases da
produção e da distribuição das riquezas.
O Anteprojeto não poderá estimular o estudo da personalidade do criminoso e das causas da criminalidade sem o exame do
meio social de onde vem e para onde voltará o delinqüente e onde
ondulam, às vezes tempestuosamente, as forças etiológicas.
A ciência receberá os elementos colhidos, internamente, sob
o aspecto individual e, sobretudo, as reações à prisão ou à internação para utilizá-los, desprendida e livremente.
Os efeitos criminais da hereditariedade mórbida e das doenças
físicas e mentais indicariam concausas e não as causas e, muito
menos, as causas das causas do fato social — criminalidade.
O art. 241 sobre a participação dos estudantes em campanhas
pelo aperfeiçoamento jurídico-social das execuções penais marca
um encontro do presente com o futuro.
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Reuniões de Secretários de Justiça ou equivalentes e dos Presidentes dos Conselhos Estaduais, promovidas pelo Ministério da
Justiça representarão empenhos unitários para a ação metódica e
coordenada da União e dos Estados (arts. 242 e 243).
O art. 244 cogita de prêmios.
37. O poder regulamentar federal tem os seus limites traçados na Constituição.
O que não cabe em lei executiva fundamental figurará num
regulamento federal das execuções penais, minucioso e ajustável,
para a «fiel execução» de todas as leis federais pertinentes (art.
87, n 9 I, da Constituição Federal) . Assim, respeitaremos a categoria do diploma e o âmbito do poder federal, permitindo alterações
rápidas e constantes para atender às novas necessidades e acolher,
pressurosamente, as conquistas técnico-científicas. Cessarão os
impasses geradores do arbitrio e do caos com as normas de ordem
no progresso. Às modificações periódicas resultarão de propostas
do Conselho Federal em entendimento federativo com os Conselhos Estaduais das Execuções Penais (art. 248). Essa intervenção
é mais uma garantia de acatamento à autonomia dos Estados.
O poder regulamentar federal vem atuando atenciosamente,
em matérias delicadas, como a prisão especial (Decreto n9 38.016,
de 5 de outubro de 1955).
O conteúdo do Regulamento Federal das Execuções Penais
foi fixado com o senso das fronteiras e o cuidado de desembaraçar
os caminhos, a bem dos Estados e, portanto, da União (arts. 245
e 247). A principal preocupação foi a individualização (art. 141,
§ 29, da Constituição Federal) para que cada sentenciado cumpra
mesmo sua pena.

Embora condicionado ao temperamento da obra legislativa,
o Anteprojeto representa a colaboração de um velho lutador que,
repito, quer encerrar sua vida, não entre saudades, mas entre
esperanças.
O texto traduz uma experiência a serviço de um ideal. Não
me refiro à experiência abstrata e indireta, à tradição dos conhecimentos, à memória das realizações. Aludo ao tirocínio crítico,
atuante e pugnaz, desde 1916, como jornalista, advogado, órgão
do Ministério Público — de promotor adjunto a Procurador Geral
— e, sobretudo, como conselheiro e inspetor geral penitenciário que
folheou os recessos das personalidades e tateou os mecanismos proáundos dos fatos.
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Trata-se de criar e não de reproduzir, de avançar e não de
estacionar. Por isso, utilizei sempre as perspectivas sociais, do
Brasil para o Brasil.
O Congresso Nacional decidirá, em nome do povo. Confio,
com respeito cívico e humildade intelectual, nas suas deliberações.
Para iluminá-las, ele dispõe, entre os seus membros, de alguns dos
maiores nomes de nossa cultura ern Direito Penal. Deles, especialmente, espero o aperfeiçoamento deste esboço oferecido como
tema inicial de reações.
Acima das fórmulas, há de unir-nos uma mensagem brasileira
de ação contra o crime que não prejudique no presente a sociedade,
a família (do criminoso e da vitima) e o indivíduo (criminoso e
vítima) e não ameace o futuro com a reincidência causada pela
promiscuidade 'nas prisões e pelo martírio, dos egressos.
Não se defende a sociedade, sacrificando a dignidade humana
e oficializando a mentira anárquica de uma execução que não
executa ou, pior, executa contra a lei e a sentença. Ao invés de
tudo para alguns e nada para o resto, procuremos garantir o legal
e humano para todos.
Não se defende a sociedade com sistemas que, em regra, só
interrompem o abandono para o castigo.
ROBERTO LYRA

ANTEPROJETO DE CÓDIGO DAS EXECUÇÕES
PENAIS

ANTEPROJETO DE CÓDIGO DAS EXECUÇÕES PENAIS
Titulo I
INTRODUÇÃO
Art, l" Este Código estabelece . p egras gerais -.obre:
a) fins, bases e meios das execuções penais;
b) substituição provisional de sanções e outras iirovidênciaf executivas;
c) perdão judicial;
d) liquidação do dano a coisa pública ou assemelhada;
e) deveres e direitos dos presos e .nternados;
f) assistência aos sentenciados a medidas de segurança não detentivas e
seu controle;
g) assistência aos egressos;
h) assistência às famílias e demais dependentes dos oresoc, r iciernados;
i) assistência às vítimas de infrações penais ou suas famílias;
j) Conselho Federal e Conselhos Estaduais das Execuções Penais;
k) plano nacional e seu custeio,
/) auxílio financeiro e assistência técnica da União aos Estados;
m) controle d-a aplicação das leis federais pertinentes;
n) regulamento federal das execuções penais e °ua '.itualização otríódica
Art. 2" A expressão — execuções oenais — aSrunge a ?xe> ução He
penas e medidas de segurança, bem como os efeitos e repercussões da sentença.
Art. 3° Sempre que se refere a juiz, este Código alude ao juiz da execução.
Art. 4" Sempre que se refere a autoridade administrativa, este Código
alude ao responsável pelo estabelecimento em que ae encontra o prêít ou u
internado.
Art. 5" Sanção restritiva da liberdade é a que, ?em privar da liberdade
local de ir e vir, importa restrições e deveres especiais.
Art. 6" Preso é o indivíduo em cumprimento de oena privativa de liberdade.
Art. 7° Internado é o indivíduo em cumprimento de medida de segurança
detentivd.
Art. 8° Egresso é o indivíduo que cumpriu pena privativa de liberdade
ou medida de segurança detentiva.
Art. 9"1 Este Código será aplicado na execução das penas t medidas
de segurança previstas em lei especial, salvo se esta lispu^er dt modc diverso.
Art. 1Q. Os dispositivos tuteiares e assistenciais deste Código se-ar aplicados ern todos os casos de privação de liberdade resultante, ou c. pr texto, de
infração pena!.
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Art. 11. A lei penal executiva será aplicada desde logo e retroagirã
para beneficiar o sentenciado.
Art. 12. A lei penal executiva poderá ser aplicada por analogia.
Ari. 13. A interpretação da iei penal executiva admitirá a extensão, bem
como o supíemento da ciência e da técnica especializadas.
Art. 14. As margens do arbítrio judicial e do critério administrativo
serão preenchidas sempre com o senso da dignidade e da solidariedade humanas.
Títalo O
FINS DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA
Art. 15. A execução das penas e medidas de segurança realizada o rKspositivo da sentença, em todos os seus termos e efeitos, com o fim de aparelhar
o sentenciado, coativamente, para o cumprimento dos -eus deveres
Parágrafo único. Para este fim, a política social assegurará os direitas
à instrução, à educação, à saúde, ao trabalho que possibilite existência digna,
à igual oportunidade na justa distribuição da propriedade (arts. 145, parágrafo único, 147, 166 e 168, ns. I e II, da Constituição Federal) .
Art. 16. A execução das medidas de segurança não detentivas deverá
te/ em vista, para a prevenção especial da reincidência, não só o estado perigoso do indivíduo, como também, o estado perigoso do -eu neic (ait 186) .
Art. 17. 6 fundamental criar ou fortalecer os vínculos familiares, morais e cívicos da personalidade de cada sentenciado.
Art. 18. O juíro da execução penal é universal ->ara fazer vale» o dispositivo da sentença, em todos os seus termos e efeitos, e providenciar sobre
as repercussões da condenação e da absolvição noutras jurisdições.
Art. i!9. Os presos e Internados ficarão, ininterruptamente, à disposição
do juiz.

Título m
BASES DAS EXECUÇÕES PENAIS
CAPÍTULO I

LEGALIDADE DO CONSTRANGIMENTO
Art. 20. Ninguém será recebido ou mantido em prisão ou estabelecimento de internação sem ordem escrita motivada de autoridade competi nte, nos
casos expressos em lei (art. 350, parágrafo único, n° I, do Código Penal).
Art. 21. Ressalvada a competência da instância superior, o juiz poderá
expedir, de ofício, ordem de habeas-corpus quando, no curso da execução vêrificar que o sentenciado está sofendo coação manifestamente ilega, (art. 654,
§ 2", do Código de Processo Penal).
Parágrafo único. O juiz promoverá a responsabilidade da autoridade
coatora.
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Art. 22. Embora não haja recebido, oportunaaiente, a ordem de liberdade, a autoridade administrativa soltará o preso ou o internado, logo que expire o prazo de prisão ou de internação, salvo outra ordem legal.
Parágrafo único. O doente mental será encaminhado a estabelecimento
iidcquado. onde se lhe assegure a custódia.
Art. 23. Quando a acusação conformar-se com a sentença, expirando o
prazo inexcedível da condenação, a autoridade administrativa, embora não
haja recebido, oportunamente, a ordem de liberdade soltará o preso, salvo outra
ordem legal.
Art. 24. A autoridade administrativa comunicará ao juiz a soltura e a
transferência, recomendando o egresso ao serviço social (art. 39) ,
Art. 25. À omissão e o retardamento da ordem de liberdade serão comunicados pela autoridade administrativa ã autoridade Indiciaria superior para
que promova a responsabilidade de quem de direito ( a r t . 350, parâgrafc único,
n" II, do Código Penal).
Art. 26. Se não tiver havido fixação de prazo para a irisão ou a internação, a autoridade administrativa recomendará ao serviço jurídico (art. 39)
providências oportunas contra ilegalidade ou abuso de poder.
Art. 27. A autoridade administrativa responderá Delo excesso de prazo,
a que der causa, pelo cumprimento de ordem ilegal e pela omissão de comunicação de crime (art. 66, n" I, da Lei das Contravenções Penais).

CAPÍTULO n

PROVIDÊNCIAS PARA ASSEGURAR A LEGALIDADE DO
CONSTRANGIMENTO

Art. 28. Em caso algum, o sentenciado será recebido ou mantido em
estabelecimento que não assegure a execução legal e humana da pena ou da
medida de segurança imposta.
Art. 29. As penas privativas de liberdade e as medidas de segurança
detentivas impostas pela Justiça de um Estado poderão ser cumpridas em estabelecimento ou em obras ou serviços públicos de outro Estado ou da União.
Art. 30. O juiz, articulado com o Conselho Federal (art. 100, parágrafo único) ou o Conselho Estadual das Execuções Penais (arts. 208 e 212),
empenhará, diretamente, sua autoridade, mobilizando todos os meios para a execução legal e humana.
Art. 31. O Ministério Público promoverá e fiscalizará a execução da
lei ( a r t . 257 do Código de Processo Penal).
Parágrafo único. A ação administrativa competirá dos Procuradores Gerais ou delegados seus.
Art. 32. O Ministério Público poderá apresentar reclamação cortra despacho do juiz ao Presidente do Tribunal de Justiça, que decidirá de plano.
§ 1° A reclamação não terá efeito suspensivo e será sempre precedida
de pedido de reconsideração.
§ 2" O prazo para a reclamação será de '18 horas, a contar da publicação do despacho do juiz no pedido de reconsideração.
Art. 33. O sentenciado terá direito a reclamação, nos termos do artigo
anterior, em caso de abuso ou desvio de poder.
Art. 34. As realizações do juiz, a bem das execuções penais, constituirão titulo de direito premiai (art. 244) .
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Art. 35. O juiz requisitará, a bem das execuções penais, serviços públicos, autárquicos, das sociedades de economia mista, das fundações, da.< empresas incorporadas ao patrimônio público ou concessionárias de serviço.' públicos, das entidades que recebam ou apliquem contribuições parafiscais e das
subvencionadas ou, de qualquer forma, auxiliadas pelo poder público
Art. 36. A colaboração prática prestada ao juiz constituirá serviço público relevante e título de direito premiai (art. 244) .
Art. 37. O juiz poderá conceder atestado de exemplaridade cívica ao
colaborador com serviços extraordinários.
Art. 38. Durante a colaboração, o particular será equiparado g funcionário público, para os efeitos da proteção penal e das franquias administrativas.
CAPÍTULO III

MEIOS DE EXECUÇÃO
Art. 39. Em todo estabelecimento destinado ã execução de pena ou
de medida de segurança existirão sempre serviços assistenciais (social, jurídico,
médico) e serviços educacionais (instrução e trabalho).
Art. 40. Os presos e internados aptos serão aproveitados no serviço
médico.
Art. 41 . O juiz facilitará aos presos e internados a obtenção de tratatamento fora do estabelecimento, se este não estiver aparelhado para prestá-lo.
Art. 42. Os pacientes de doença contagiosa ou de doença mental superveniente serão imediatamente transferidos para estabelecimento adequado onde
se lhes assegure a custódia.
Art. 43. Os casos de ameaça ã saúde mental determinada pela situação
ou pelas condições pessoais de preso ou de internado serão comunicados ao
juiz para providências preventivas.
Parágrafo único. Se não couber perdão judicial (art. 134), o juiz poderá mandar transferir o paciente para obra ou serviço público, ou para estabelecimento onde se lhe assegure a custódia.
Art. 44. O serviço médico registrará seus exames e observações sobre
a saúde física e mental dos presos e internados (art. 154) .
Art. 45. Os serviços educacionais registrarão as reações dos presos e
internados.
Art. 46. Os presos e internados aptos serão aproveitados no ensino
primário.
Art. 47. O juiz facilitará aos presos e internados a obtenção dt ensino
primário e de trabalho fora do estabelecimento, se este não estiver aparelhado para fornecê-los.
Art. 48. A autoridade administrativa providenciará para a vigilância
durante a saída de preso ou de internado.
CAPÍTULO IV

DEVERES DOS PRESOS E INTERNADOS
Art. 49. Os regulamentos das prisões e dos estabelecimentos dt internação, respeitados os preceitos do Regulamento Federa] das Execuções Penais (art. 245), especificarão as infrações e sanções disciplinares, a duração
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destas, a forma e o prazo de aplicação e execução e a autoridade competente
para aplicá-las e executá-las (arts. 167 e 168).
Art. 50. Os presos e internados serão cientificados das normas disciplinares e de suas modificações.
Art. 51. Em caso algum, será imposta sanção disciplinar que ofenda
a saúde ou a dignidade humana.
Art. 52. A sanção disciplinar não dispensará o preso ou o internado da
instrução e do trabalho.
Art. 53. Nenhuma dedução será feita em salário de preso ou de internado a pretexto de sanção disciplinar (art. 178).
Art. 54. Nenhuma alteração será feita na qualidade, na quantidade e
na variedade da alimentação a pretexto de sanção disciplinar.
Parágrafo único. Será permitida, entretanto, a privação de melhoria
proporcionada, extraordinariamente, aos presos e internados.
Art. 55. O juiz fará suspender toda violência arbitrária e promoverá a
responsabilidade do coator.
Art. 56. A autoridade administrativa poderá usar ou determinar, nos
estritos limites da necessidade, meios de defesa contra preso ou internado.
Art. 57. Nenhum registro relativo a infração disciplinar será cancelado.
Art. 58. Sem prejuízo de prisão em flagrante ou de comunicação à autoridade policial ( a r t . 66, n" I, da Lei das Contravenções Penais) a autoridade administrativa inteirará o juiz de infração penal praticada por preso ou
por internado ou contra eles.
Art. 59. O trabalho é obrigação dos presos e internados válidos.
Art. 60. Nos es*abelecimentos de internação de doentes mentais e de
perturbados da saúde mental poderá ser adotada, mediante parecer e controle
médicos, a terapêutica ocupacional.
Art. 61. A indicação do trabalho atenderá às diferenças de idade, saúde,
cultura (arts. 40 e 46) e, sobretudo, ao destino de presos e ''nternadot na vida
Jivre.
Art. 62. O trabalho interno não poderá ser locado a particular.
Art. 63 Salvo expressa disposição de lei ou de regulamento federal, somente o juiz poderá autorizar trabalho externo.
Art. 64. Salvo força maior ou expressa disposição de lei ou de regulamento federal, ou requisição de outro juiz, na forma e nos casos da lei, somente o juiz da execução poderá autorizar a saída de preso ou de internado
Parágrafo único. O diretor de estabelecimento de internação d-, doentes
mentais e de perturbados da saúde mental poderá, para fins terapêuticos, autorizar a saída do internado, comunicando-a ao juiz e ao serviço social.
Art. 65. Os presos e internados não poderão participar de exibições
txternas.
Art. 66. Serão concedidos aos presos e internados prêmios de estudo,
trabalho, disciplina e altruísmo.
Art. 67. Os presos e internados não serão dispensados de seus deveres
morais e jurídicos.
Art. 68. A autoridade administrativa providenciará para a vigilância
durante a saída de preso ou de internado.
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V

MULHERES
Art. 69. A separação dos estabelecimentos não 'mpedirá a convivência
dos sexos para o estudo, o trabalho, as atividades cívicas e espirituais.
Art. 70. O trabalho feminino poderá ser externo.
Parágrafo único. Aplicar-se-á ao trabalho feminino o art. 61 .
Art. 71. A gestante será transferida, quando o vrviço médico considerar oportuno, mediante cautelas e garantias especiais,' para estabelecimento, <.ie
preferência público, onde permanecerá durante o parto c o aleitamento (artiyo
134, n° I ) .
Art. 72. Será proibida a instalação de creche rm prisão ou estabelecimento de internação.
Art. 73. O filho de presa ou de internada não poderá ficar em sua
companhia.
Art. 74. A autoridade administrativa recomendará ao serviço social os
filhos menores da presa ou da internada.
Título IV

Art. 82. Conclusos os autos imediatamente, ó juiz, no prazo de quinze
dias, fixará o valor do dano.
Art. 83. O defensor, a instituição não particular interessada e o Ministério Público poderão interpor recurso em sentido estrito da decisão do juiz,
mediante petição apresentada em cartório no prazo de cinco dias, à contar
da publicação.
. .• ..
Art. 84. O recurso subirá com os autos da liquidação, 'cortada a apensação.
Art. 85. Transitada em julgado a decisão, o juiz mandará abrir vis'a
dos autos ao Ministério Público ou ao responsável por instituição não particular interessada para diligenciar quanto à cobrança, v;elusive contra herdoiros e sucessores.
Art. 86. O juiz facilitará o pagamento ao condenado pobre, mediante
parcelamento, prorrogação ou trabalho extraordinário.
Art. 87. Salvo insolvência absoluta (art. 117), oão será declarada extinta a condenação sem o total e efetivo p.agamento do dano.
Parágrafo único. No caso de insolvência absoluta, será imprescritível o
direito do credor à cobrança com a recuperação da solvência pelo devedor.
Art. 88. No procedimento para a liquidação ^o dano será aplicado,
subsidiàriamente, o Código de Processo Penal.

REPARAÇÃO DO DANO
Título V
Art. 75. Quando o ofendido não for particular, a execução da sentença,
para o efeito da liquidação do dano, será promovida, de ofício, pelo juiz da
execução em autos apensados ao processo principal.
Parágrafo único. Este procedimento não caberá contra responsável civil
(art. 206).
Art. 76. A liquidação será iniciada com portaria do juiz que mandará
intimar o condenado e cientificar o Ministério Público e o responsável por instituição não particular interessada.
Art. 77. O juiz dará defensor ao condenado, se este não o constituir.
Art. 78. O defensor constituído ou nomeado disporá do prazo de cinco
dias para alegações, a contar da publicação do despacho de abertura da vista.
Art. 79. Expirado o prazo de defesa, o juiz nomeará perito para avaliar o dano.
§ 1° O perito poderá solicitar diligências no prazo de cinco dias, a partir da data do compromisso.
§ 2° A seguir, o defensor, a instituição não particular interessada e o Ministério Público poderão requerer diligências no prazo de três diai, a contar
da publicação do despacho de abertura da vista.
§ 3° O juiz fixará prazo para a realização das diligências deferidas ou
por ele determinadas, de ofício.
Art. 80. Realizadas as diligências, o juiz fixará prazo para a apresentação do laudo pericial.
Art. 81 . Apresentado o laudo pericial, o defensor, a instituição não particular interessada e o Ministério Público terão vista dos autos pelo prazo comum de cinco dias, a contar da publicação do respectivo despacho.

REGRAS ESPECIAIS SOBRE AS PENAS
PROVISIONÀL
CAPÍTULO

E SUA SUBSTITUIÇÃO

l

CÔMPUTO DO TEMPO DE PRIVAÇÃO ILEGAL OU INJUSTA DE
LIBERDADE
Art. 89. Sem prejuízo da indenização a que o indivíduo tenha direito
(arts. 194, parágrafo único, da Constituição Federal e 630 io Códigc de Processo Penal), o juiz poderá computar, no todo ou em parte, para antecipação
do livramento condicional, o tempo de privação de liberdade em virtude de
outro processo, nos seguintes casos:
I — rejeição irrecorrivel de denúncia ou de queixa, por inexistência de
infração penal;
II — concessão irrecorrivel de habeas4."£<rpus, por inexistência de infração
penal;
III — relaxamento pelo juiz de prisão ou detenção, por inexistência de
infração penal (art. 141, § 22, da Constituição Federal);
IV — deferimento de revisão para absolver o requerente:
a) pela prova superveniente da inocência do condenado:
b) por haver a sentença condenatória contrariado, texto expresso da lei
penal;
c) por haver a sentença condenatória contrariado a 'evidência dos autos
ou assentado em prova falsa;
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V — reconhecimento judicial definitivo do excesso de tempo de privação
de liberdade;
VI — despronúncia transitada em julgado;
VII — absolvição transitada em julgado.
Parágrafo único. O juiz poderá computar, na p<?na privativa de liberdade, o tempo, de prisão administrativa e de permanência ilegal à disposição
de autoridade policial ou administrativa em virtude do mesmo fato.
CAPÍTULO

II

SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE PRISÃO
SIMPLES
Art. 90. Depois de transitar em julgado a sentença, achando-se preso
o condenado ou apresentando-se, se não houver estabelecimento onde se
assegurem a tegalídade e a humanidade da execução, o juiz, sem alterar
a conclusão condenatória, poderá substituir a pena de detenção ou de prisão
simples por .uma das seguintes sanções restritivas da liberdade:
a) obrigação temporária de trabalhar em obra ou serviço público ou
particular, em lugar sob a jurisdição do juiz da execução;
b) obrigação temporária de permanecer em determinado lugar do território
nacional trabalhando em obra ou sei viço público, à disposição de autoridade
civil ou militar (art. 29) .
Parágrafo único. Tratando-se de preso de capacidade intelectual, a
sanção restritiva da liberdade poderá consistir na obrigação de permanecer
em lugar sob a jurisdição do juiz para a elaboração de obra ou a prestação
de serviço de interesse público.
Art. 91. O prazo para a obrigação será o do resto da pena de
privação de liberdade imposta na sentença condenatória.
Art. 92. A substituição compreenderá somente a pena privativa de
liberdade.
Artl 93. '_A sanção restritiva da liberdade será imprescritível e insusceptivel de livramento condicional.
Art, 94.- A sanção restritiva da liberdade somente poderá beneficiar
a condenado válido, não perigoso ou cuja periculosidade haja cessado.
Art. 95. A decisão poderá abranger grupos de condenados que apresentem condições semelhantes para encaminhamento ao mesmo lugar.
Art. 96.- • Será aplicada a sanção prevista na letra «a» do art. 90,
se o condenado possuir raízes de família e vínculos de trabalho no lugar
sob a jurisdição do Juiz.
Art. 97. O Juiz imporá ao condenado, podendo modificá-las a qualquer
tempo, restrições e deveres especiais, inclusive buscas pessoais e domiciliares.
Parágrafo único. Cada condenado receberá carteira de que constarão
os dados sobre sua situação.
Art. 98. O condenado ficará sempre obrigado a freqüentar solenidades
cívicas e, outras reuniões úteis ao seu caráter e ao seu sentimento indicadas
pelo Juiz do lugar onde estiver.
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Art. 99. O Juiz, mediante ofício com informações em breve relatório,
submeterá ao reexame do Presidente do Tribunal de Justiça, sem efeito
suspensivo, a decisão em que Substituiu a pena.
Parágrafo único. Se revogada a substituição, o condenado voltará, sob
escolta, ao cumprimento da pena privativa de liberdade, computando-se nesta
o tempo vencido da sanção restritiva da liberdade.
Art. 100. O Juiz comunicará sua decisão ao Instituto de Identificação
ou serviço equivalente, para registro na folha de antecedentes de cada
condenado, ao Conselho Estadual das Execuções Penais e, se for o caso,
à polícia interestadual.
Parágrafo único. O Juiz com jurisdição no Distrito. Federal, ou em Território fará a comunicação ao Conselho Federal.
Art. 101. O Juiz fixará, específica e individualizadamente, a parte disponível e a parte comprometida dos salários e demais vantagens financeiras
do condenado.
Art. 102. No caso da letra «b» do art. 90, o Juiz poderá mudar o
lugar de cumprimento da sanção restritiva da liberdade .
Art. 103. O Juiz comunicará à autoridade incumbida -dá expedição
de passaporte e às policias marítima, aérea e de fronteiras a proibição de
sair o condenado do território nacional.
Art. 104. O condenado, munido de carteira com a cópia da decisão
de substituição da pena, será transportado, sob escolta, e apresentado, por
ofício, a Juiz, ou Delegado seu, no lugar de destino.
Parágrafo único. O ofício de apresentação do Juiz do lugar de origem
será autuado no Juízo do lugar de destino, fazendo-se os regtsíros necessárioa
para documentar o andamento da execução e o respectivo controle.
Art. 105. Sem prejuízo do controle do Juiz do lugar de origem, o
ofício, 3 Juiz, ou delegado seu, no lugar de destino.
Art. 106. O Juiz do lugar de destino, ou delegado seu, prestará ao
condenado esclarecimentos sobre o meio em que vai trabalhar e determinará
sua presença, em audiência, pelo menos uma vez por mês.
Art. 107. Sem prejuízo da comunicação imediata de anormalidade, a
autoridade civil ou militar, sob cujas ordens servir o .condenado, prestará,
mensalmente, informações sobre este ao Juiz local.
Art. 108. Os autos do processo principal serão conclusos, trimestralmente, ao Juiz, que os despachará no prazo de cinco dias, inteirando-se do
andamento da execução e determinando as diligências necessárias ao respectivo
controle.
Art. 109. O Juiz da execução, ou delegado seu, visitará, periodicamente,
os locais de trabalho.
Art. 110. O Conselho Estadual das Execuções Penais e a polícia
interestadual enviarão ao Juiz do processo principal todos os dados que
colherem sobre os condenados em cumcrimento de sanção restritiva da
liberdade.
. . . .
Art. 111. Todo condenado, em cumprimento de sanção restritiva da
liberdade, deverá prestar assistência a comoanheiro ao desamparo ou em
perigo.
§ 1.° Se não lhe for possível a prestação da assistência, o condenado
pedirá o socorro de quem de direito.
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§ 2," Em ambos os casos, o condenado comunicará o ocorrido ao
Juiz local.
Art. 112. Todo condenado, em cumprimento de sanção restritiva da
liberdade, é obrigado às missões recebidas do Juiz junto a companheiro
que trabalhe no mesmo lugar.
Art. 113. O funcionário público ou assemelhado que tiver conhecimento,
no exercício de suas funções, de conduta irregular de condenado, deverá
comunicá-la ao Juiz.
Art. H4. Constituirá favorecimento pessoal auxiliar condenado a
subtrair-se à ação da Justiça ,(art. 348 do Código Penal).
Art. 115. O Juiz poderá revogar, a qualquer tempo, a substituição.
§ l/' Revogada a substituição, o condenado voltará ao cumprimento
da pena privativa de liberdade, computando-se nesta o tempo vencido da
sanção restritiva da liberdade.
§ 2." O condenado será conduzido, sob escolta, ao estabelecimento de
onde saiu.
Art. 116. Não será declarada extinta a condenação sem o efetivo e
total adimplemento das obrigações resultantes da sentença condenatória, bem
como das decisões disciplinadoras da substituição da pena.
Art. 117. O não pagamento de prestação pecuniária por insolvência
absoluta, dada a impossibilidade de supri-la mediante parcelamento, prorrogação
do prazo ou trabalho extraordinário, não impedirá a extinção da condenação.
Parágrafo único. No caso de insolvência absoluta, será imprescritível
o direito do credor à cisbraaça com a recuperação da solvência pelo devedor
(art. 87, parágrafo único) .
Art. 118. Extinta a condenação, o Juiz determinará as comunicações
necessárias para que "o condenado seja reintegrado na plenitude de seus
direitos.
Art. 419. -'Não 'serão cancelados quaisquer registros ou notas relativos
à substituição da pena que deverão operar sempre em caso de reincidência.
Art. 120. No caso de reincidência, se o condenado não completou o
tempo da pena privativa de liberdade, inclusive o tempo cumprido da sanção
restritiva ela liberdade, a nova pena será aumentada da quantidade restante
daquela.
CAPÍTULO II!

SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO
Art. 121. No caso do art. 90, o órgão judiciário competente para
julgar as revisões criminais, mediante proposta do Juiz da execução, ern
ofício com relatório do caso, poderá substituir a pena de reclusão por sanção
restritiva da -.liberdade.
Art. 122. -Não caberá reexame da decisão sobre a proposta do Juiz,
mas este poderá repeti-la, mediante novos elementos ou razões.
_ A r t . 123. Aplicar-se-á à disciplina da substituição da pena de reclusão
o capitulo anterior.
Art. 124. Caberá as Juiz a execução da decisão superior, mediante
instruções especiais para o controle e a vigilância.

— 73 —
CAPÍTULO

IV

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
APLICADA POR CRIME DE AÇÃO PRIVADA
Art. 125. No caso do art. 90 e com o reexame previsto no art. 99,
o Juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade pela pena de multa
até o máximo genérico desta, se se tratar de crime de ação privada.
Art. 126. Na fixação da multa, o Juiz atenderá à situação econômica
do condenado.
Art. 127. A substituição compreenderá somente a pena privativa de
liberdade.
Art. 128. O condenado poderá ser obrigado a não residir, pelo tempo
da pena substituída, no lugar de residência do ofendido.
Art, 129. Será exigida, para assegurar o pagamento da multa, caução
real ou fidejussória.
Art. 130. O Juiz facultará ao insolvente, que não puder prestar caução,
o pagamento da multa, mediante trabalho em obras ou serviços públicos,
de preferência prisões ou estabelecimentos de internação.
Art. 131. Se a multa não for paga no prazo da condenação, será
julgada quebrada a caução em favor da União.
Parágrafo único. Quebrada a caução real, o seu valor será recolhido
aos cofres da União para fundo especial (art. 227;.
Art. 132. Será imprescritível o direito à ação para executar a caução
fidejussória, inclusive contra os herdeiros ou sucessores do caucionante.
Art. 133. No caso de . reincidência, a nova pena será aumentada da
quantidade não cuimprida da pena substituída.
CAPÍTULO v
PERDÃO JUDICIAL
Art. 134. Quando não couber suspensão condicional da pena em virtude
da natureza da sanção, apesar de não exceder esta o máximo compreendido
pelo benefício, o T»'Z poderá, satisfeitos os demais pressupostos, declarar
extinta a pena privativa de liberdade:
I — da gestante que, tendo dado ã luz (art. 71), adaptou-se, iniludivelmente, aos deveres da vida familiar;
II — do condenado que, segundo a sentença, foi impelido ao crime por
motivo de relevante valor social ou moral;
III — do condenado, a cujo favor o Juiz não utilizou, na sentença,
a faculdade de deixar de aplicar a pena ou de substituir a pena privativa
de liberdade pela de multa;
IV — do condenado que, segundo a sentença, procurou, por sua espontânea
vontade e cem eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências e reparou o dano, salvo insolvência absoluta (art. 117);
V — do condenado que confessou, espontaneamente, a autoria do crime,
ignorada ou imputada a outrem;
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VI — do condenado inválido;
VII — do condenado que, pela situação ou pelas condições pessoais,
estiver ameaçado na sua saúde mental (art. 43, parágrafo único) .
Art. 135. O beneficiário ficará sujeito, durante o tempo da condenação,
a liberdade vigiada.
Parágrafo único. O inválido será recomendado ao serviço social ou
confiado à sua família.
Art. 136. O Juiz, mediante ofício com informações em breve relatório,
submeterá ao reexame do Presidente do Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo, a decisão em que concedeu perdão.
Parágrafo único. Se revogada a concessão, o condenado cumprirá o resío
da pena privativa de liberdade, computando-se nesta o tempo de gozo do
benefício.

ou atividade por sanção restritiva do mesmo exercício, quanto a horário,
lugar, tarefa, posto e outros limites.
Parágrafo único. Para esse fim, o Juiz apurará a compatibilidade psicotécnica do exercício e determinará treinamento, tratamento ou prova especial.
Art. 145. O processo de expulsão do estrangeiro, como efeito ou
repercussão da condenação, será acompanhado pelo serviço jurídico, que velará
pela execução da sentença e pelos direitos de cônjuge e filhos brasileiros
(art. 143 da Constituição Federal) .
Art. 146. A publicação da sentença poderá ser decretada pelo juiz,
no uso do direito de resposta e de legítima defesa social, sempre que a
imprensa haja apresentado versões falsas sobre o fato ou o condenado e
para neutralizar a sugestão criminal (art. 169) .

Art. Í37. Nos casos do artigo 134 o Juiz poderá antecipar o livramento condicional, dispensando o tempo de cumprimento da pena, desde que
satisfeitos os demais pressupostos do benefício.
Art. 138. O Presidente do Tribunal de Justiça poderá declarar extinta
a pena privativa de liberdade, se o condenado preencher 03 pressupostos
do livramento condicional, menos o de tempo de cumprimento da pena, e
se sua disposição para o trabalho e a honra for iniludível.
Parágrafo único. O beneficiário ficará sujeito, durante o tempo da
condenação, a liberdade vigiada.
Art. 139. O perdão judicia] compreenderá somente a pena privativa
de liberdade.

Título VI

CAPÍTULO vi
PENA DE MULTA
Art. 140. A multa não será convertida em privação de liberdade, Si
possível assegurar a execução mediante o pagamento a prestações, a prorrogação de prazo até o dobro deste e o trabalho em obras ou serviços públicos,
de preferência prisões ou estabelecimentos de internação.
Art. 141. O condenado, que frustrar a cobrança, ficará sujeito ao
aumento da quantidade da multa até o triplo do máximo genérico ou à
adaptação de sua quantidade à desvalorização da moeda, de acordo com
dados oficiais.
Art. 142. Sempre que se tornar inevitável a conversão, esta será feití
em sanção restritiva da liberdade.
CAPÍTULO

VII

PENAS ACESSÓRIAS
Art. 143. Na omissão da lei civil, o Juiz poderá designar, provisoriamente, responsável pelo incapaz, em caso de interdição de pátrio poder, tutela
ou curatela. até que o serviço jurídico providencie a respeito no Juízo
competente (art. 199).
Art. 144. Se o condenado não dispuser de outro meio de vida, o Juiz
poderá substituir a pena acessória de incapacidade para o exercício de profissão

REGRAS ESPECIAIS SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA
Art. 147. Quando não houver estabelecimento onde se assegurem a
legalidade e a humanidade da execução de medida de segurança detentiva,
o sentenciado será internado noutro estabelecimento público, para tratamento,
instrução, educação ou trabalho compulsório.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, o juiz poderá autorizar a
execução da medida de segurança detentiva em estabelecimento particular,
mediante vigilância especial ou termo de responsabilidade.
Art. 148. O juiz poderá, a qualquer tempo, determinar perícia especial
para apurar a cessação da periculosidade.
Parágrafo único. Se a perícia especial apurar a cessação da periculosidade, o juiz poderá determinar a desinternação, sujeitando o sentenciado
a liberdade vigiada.
Art. 149. A autoridade administrativa, com base em perícia especial,
poderá pedir ao juiz a desinternação do sentenciado, por cessação da periculosidade.
Parágrafo único. Se deferir o pedido, o juiz sujeitará o sentenciado a
liberdade vigiada.
Art. 150. Quando impostas, cumulativamente, pena privativa de liberdade e medida de segurança detentiva, o juiz, considerando as condições
pessoais e familiares do sentenciado, poderá mandar iniciar a execução pela
medida de segurança.
§ l' Se, decorrido prazo igual ao da pena privativa de liberdade,
houver cessado a periculosidade, a pena privativa de liberdade e a medida
de segurança detentiva serão consideradas cumpridas, sem prejuízo de outras
sanções, bem como dos efeitos e repercussões da sentença.
§ 2° Se não houver cessado a periculosidade. o sentenciado permanecerá no estabelecimento de internação, sob a disciplina da medida de segurança .
Art. 151. Ninguém será privado de sua liberdade a pretexto de aguardar
transferência para a execução de medida de segurança detentiva.
Parágrafo único. Nesse caso o juiz poderá utilizar a faculdade do
art. 21, promovendo a responsabilidade da autoridade coatora.
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Art. 152. O juiz comunicará ao Procurador Geral do Estado ou ao
órgão correspondente no Distrito Federal ou Território a isenção de pena
por doença mental para providências relativas à capacidade civil.
Art. 153. Os estabelecimentos destinados à execução de medidas de
segurança detentivas não poderão ter denominação que revele a condição
dos internados .
Art. 154. Nos manicômios judiciários, serão registradas as observações
c conclusões médicas sobre relações entre a doença mental e o crime (artigo 44) .
Parágrafo único.
A autoridade administrativa remeterá, anualmente,
relatórios sucintos com dados a respeito ao Conselho Federal das Execuções
Penais.
Título VII
PROTEÇÃO AOS DIREITOS DOS PRESOS E INTERNADOS
Art. 155. Os presos e internados ficarão sob a imediata proteção do
poder público.
Art. 156. Os presos e internados conservarão todos os direitos que
não hajam perdido ou não tiverem sido suspensos por força de lei ou de
sentença .
Art. 157. A União ou o Esteido, conforme o caso, responderá civilmente
pelos danos que seu funcionário, nessa qualidade, causar a preso ou a internado (art. 194 da Constituição Federal) .
Art. 158. Nenhum preso ou internado será obrigado a ter ou não ter
religião. É inviolável sua liberdade de consciência e crença. Será sempre
assegurado o direito do crente à assistência religiosa segundo sua convicção
(arts. 31, n" II, e 141, §§ 7", 8' e 9", da Constituição' Federal) .
Art. 159. Os presos e internados estrangeiros poderão ser visitados
pelos agentes diplomáticos ou consulares do país de origem, quando houver
reciprocidade de tratamento em relação aos brasileiros presos ou internados
no estrangeiro.
Art. 160. Os presos e internados disporão de meios adequados de informação sobre a atualidade nacional e internacional .
Art. 161. Os presos e internados disporão de biblioteca circulante com
livros e revistas para estudo e recreio, entre os quais serão incluídas sempre
obras que ilustrem o amor ã Pátria e o sentimento de solidariedade humana.
Art. 162. Não se admitirá discriminação ou desigualdade de tratamento
que não resulte da sanção ou de sua individualização.
Art. 163. O serviço jurídico promoverá a representação dos presos
e internados em juízo ou fora dele para defesa de seus direitos e legítimos
interesses.
Art. 164. Todo preso ou internado poderá constituir advogado e com
ele conferenciar sigilosa e livremente.
Art. 165. Os presos e internados terão o direito de comparecer à
presença do juiz, quando de sua-s visitas, ou de pedir audiência por escrito.
Art. 166. Os regulamentos não poderão restringir os direitos de representação e de reclamação dos presos e internados.

Art. 167. O preso ou o internado, ao qual se impute infração disciplinar, terá o direito de ser ouvido.
Parágrafo único. Suas declarações constarão do respectivo prontuário.
Art. 168. Quando se tratar de infração disciplinar grave (art. 245,
letra c), o preso e o internado terão o direito de recorrer, sem efeito suspen.sivo, para o Conselho Federal (Distrito Federal e Territórios) ou para o
Conselho Estadual das Execuções Penais.
Art. 169. Os presos e internados serão protegidos contra o sensacionalismo publicitário.
Parágrafo único. Quando o ofendido solicitar, o serviço jurídico promoverá o esclarecimento ou a responsabilidade de quem de direito por ofensa
à honra de preso ou de internado (art. 146).
Art. 170. Os presos e internados serão chamados pelos seus nomes,
salvo o número nas verificações de presença.
Art. 171. Serão proibidas todas as formas aviltantes de tratamento
c identificação.
Art. 172. Ainda no caso de consentimento de preso ou internado, a
autoridade administrativa poderá proibir informação ou fotografia sugestiva
de crime, ou desonrosa.
Art. 173. Em todas a? saídas, os presos e internados serão protegidos
contra a curiosidade e a hostilidade públicas.
Art. 174. Os preceitos da Constituição Federal que visam à melhoria
da condição do trabalhador serão aplicados ao trabalho interijo ou externo
dos presos e internados, no que lôr compatível com os fins e as bases da
execução penal.
Art. 175. A exploração do trabalho de preso ou de internado constitui
redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal) .
Art. 176. Aplicar-se-ã aos acidentes do trabalho interno ou externo
a legislação comum, cabendo à União ou ao Estado, conforme o caso, a
obrigação de indenizar o dano, se não houver coberto o risco (art. 9', letra e,
cio Decreto-lei n' 7.036, de 10 de novembro de 1944).
Art. 177. O salário de preso ou de internado não responderá pelo
pagamento de custas e despesas judiciais, salvo se devido aos cofres públicos.
Art. 178. Nenhuma dedução será feita no salário de preso ou de internado, salvo disposição expressa de lei ou de regulamento (art. 53) .
Art. 179. O pecúlio de reserva de preso ou de internado será aplicado
de forma a evitar os efeitos da desvalorização da moeda.
Art. 180. Cooperativas de presos ou internados substituirão cantinas,
empórios e qualquer negócio particular no interior do estabelecimento.
§ l' As compras para as cooperativas serão feitas por intermédio da
administração.
§ 2" O serviço de preso ou internado em cooperativas constituirá
trabalho para os efeitos penais.
Art. 181. Anualmente, os presos e internados no mesmo estabelecimento elegerão um companheiro para representá-los junto à administração.
Art. 182. O juiz poderá autorizar a reunião dos presos e internados
iic mesmo estabelecimento, sob a presidência de delegado seu ou de órgão
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Art. 206. O serviço jurídico do estabelecimento, em que se encontrar o
condenado, promoverá ou acompanhará as providências para a reparação do
dano causado pela infração penal quando o ofendido for particular ou houver
responsável civil (arts. 75 e 134( n'' IV) .
Art. 207. O serviço social do estabelecimento, em que se encontrar o
condenado, prestará assistência moral à vítima ou à sua família para evitar
impulsos de vingança.
Título XII
CONSELHO FEDERAL DAS EXECUÇÕES PENAIS E CONSELHOS
ESTADUAIS DAS EXECUÇÕES PENAIS
Art. 208. As atribuições atuais da Inspetoria Geral Penitenciária e do
Conselho Penitenciário do Distrito Federal passarão a ser exercidas por um
Conselho Federal das Execuções Penais, com sede na Capital Federal e
jurisdição em todo o território nacional.
Art. 209. O Conselho Federal das Execuções Penais ficará diretamente
subordinado ao Ministro da Justiça e será presidido pelo Procurador Geral do
Distrito Federal ou delegado seu.
Art. 210. A composição e o funcionamento do Conselho Federal das
Execuções Penais e sua articulação com os Conselhos Estaduais serão fixados
no Regulamento Federa! das Execuções Penais.
Art. 211. Os membros do Conselho Federal das Execuções Penais serão
nomeados pelo Presidente da República.
Art. 212. As atribuições dos Conselhos Penitenciários dos Estados previstas em lei federal passarão a ser exercidas pelos Conselhos Estaduais das
Execuções Penais, articulados com os juizes das execuções penais (art. 30) .
Art. 213. Os Conselhos Estaduais das Execuções Penais serão presididos pelo Procurador Geral do Estado ou delegado seu.
Título XIII
PLANO NACIONAL E SEU CUSTEIO
Art. 214. O Conselho Federal das Execuções Penais elaborará plano
nacional de aproveitamento de egressos (art. 191) e condenados a penas de
reclusão nos serviços e obras para o desenvolvimento e a segurança nacionais,
em qualquer ponto do território brasileiro.
Art. 215. O plano nacional será articulado aos planos de viação, contra
os efeitos das secas, das endemias rurais e das inundações, de incorporação dos
silvícolas à comunhão nacional, de colonização e de aproveitamento das terras
públicas, de valorização econômica da Amazônia (arts. 5°, ns. X, XIII, XV,
letra r, 156, 198, 199, da Constituição Federal) e outros.
Art. 216. Será organizado serviço permanente de encaminhamento de
egressos (art. 191) e condenados a penas de detenção e de prisão simples a
obras e serviços públicos ou particulares no lugar sob a jurisdição do juiz da
execução.
Art. 217.
da liberdade.

Os condenados ficarão sujeitos ao regime de sanção restritiva
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Art. 218. O plano e o serviço, a que se referem os arts. 214 a 217,
serão articulados às redes assistenciais públicas ou assemelhadas e particulares
para a proteção das famílias e demais dependentes dos egressos e dos condenados.
Art. 219. Os Conselhos Estaduais das Execuções Penais remeterão ao
Conselho Federal, até 30 de junho, com seus pareceres, pedidos de condenados
a penas privativas de liberdade a fim de ser preparada proposta para comutação
de penas a 7 de setembro (art. 87, n° XIX, da Constituição Federal) .
§ 1° O pedido do preso deve ser acompanhado da prova de sanidade
física e mental e do compromisso de trabalho, durante o resto da pena, no
território nacional, à disposição de autoridade civil ou militar.
§ 2" Caso obtenha comutação, o condenado será imediatamente apresentado, em transporte direto, sob escolta, à autoridade civil ou militar.
§ 3° Não serão admitidos ao benefício os analfabetos.
Art. 220. A União construirá, na Capital Federal, estabelecimentos
padrões para cumprimento de penas de reclusão e de medidas de segurança
detentivas impostas pelos Tribunais Federais e pelas justiças dos Estados.
Parágrafo único. Os estabelecimentos padrões disporão de serviços
assistenciais e educacionais e trabalho planificado de modo a habilitar os presos
e internados, no futuro, a emprego e carreira.
Art. 221. Os presos e internados prestarão auxílio mútuo na construção
de suas moradias, sendo dispensados, para esse fim, em determinados dias, do
trabalho normal.
Art. 222. A União construirá, na Capital Federal, estabelecimentos padrões de ensino técnico com oficinas ou laboratórios de aplicação para atender
a menores condenados ou carecidos de disciplina rigorosa.
Art. 223. O Conselho Federal das Execuções Penais planificará. anualmente, a assistência técnica e o auxílio financeiro da União aos Estados.
Parágrafo único. Os Conselhos Estaduais das Execuções Penais remeterão
ao Conselho Federal dados estatísticos e propostas sobre as necessidades
regionais.
Art. 224. O auxílio financeiro da União aos Estados será aplicado,
inicialmente, na construção de dependências nas delegacias policiais para detidos, presos em flagrante ou presos em trânsito e de estabelecimentos para prisão
especial, prisão administrativa, prisão civil, prisão preventiva ou provisória e
prisão resultante da conversão da multa.
Art. 225. O atual Selo Penitenciário passará a denominar-se Selo
Penal com o valor de Cr$
Art. 226. Além de outros recursos orçamentários, serão destinados ao
custeio das despesas da União previstas neste Código o fundo especial e a
renda do Selo Penal.
Art. 227. O fundo especial, a que se refere o artigo anterior, será
constituído pelo valor da multa ou da caução e respectivos juros (arts. 125
e 129), pelo pecúlio, no caso do parágrafo único do art. 185, pelo produto
de crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso (art. 74, n° II, letra b. do Código
Penal) e pelas contribuições e doações específicas, com a faculdade do respectivo abatimento da renda bruta, para os fins do imposto de renda.
Art. 228. O Poder Executivo fica autorizado à emissão do Selo Penal.
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Art. 229. Para a proposta orçamentária da União, o Conselho Federal
das Execuções Penais enviará, anualmente, ao Ministro da Justiça sugestões
de novos recursos.
§ 1° O Conselho projetará a atualização e o desenvolvimento das incidências previstas no art. 2V do Decreto n° 24.797, de H de julho de 1934
(criação do Selo Penitenciário), estudando, além de outros, ônus específicos:
a) para os que exploram vícios e prazeres nocivos e exercem outras
atividades relacionadas com as causas e os meios da criminalidade e da précriminalidade;
b) para os que, por sentença transitada em julgado, foram condenados,
porque abandonaram moral, intelectual ou materialmente menores sob sua
responsabilidade, abusaram do poder econômico (art. 146 da Constituição
Federal), enriqueceram ilicitamente (art. 141, § 31, da Constituição Federal,
e Lei n" 3.502, de 21 de dezembro de 1958), praticaram usura (art. 154 da
Constituição Federal), prejudicaram a economia popular, a saúde pública, a
economia nacional, praticaram atos resultantes de preconceito de raça ou de
cor (Lei n° 1.390, de 3 de julho de 1951), cometeram genocídio (Lei n" 2.889,
de 1° de outubro de 1956) .
§ 2° Para o mesmo fim, serão considerados os seguros que se destinam
a indenizar o dano resultante de infração penal e a contribuição de melhoria
pela valorização de imóveis, em conseqüência de obras públicas com a participação de sentenciados e egressos (art. 30, n° I, da Constituição Federal) .
Art. 230. O Conselho Federal das Execuções Penais elaborará anteprojeto de lei, estabelecendo processo especial para apreensão, seqüestro ou hipoteca
legal relativos a bens e valores adquiridos ilicitamente.
Art. 231. O Conselho Federal das Execuções Penais realizará inquérito
sobre organizações equivalentes a quadrilha ou bando (arts. 78, n° V, e 288
do Código Penal) que servem de meio ou pretexto para a prática de infrações
penais (art. 99).
Título XIV
CONTROLE DA APLICAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS
Art. 232. O Conselho Federal das Execuções Penais velará pela aplicação das leis federais sobre execuções penais, em todo o território nacional.
Art. 233. Será organizado, e sempre atualizado, pelo Conselho Federal
das Execuções Penais, e por ele remetido, periodicamente, aos Conselhos
Estaduais, o maximário da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com a
interpretação pacífica das leis federais sobre execuções penais.
Art. 234. Será organizado, e sempre atualizado, pelo Conselho Federal
das Execuções Penais, para o assessoramento da Procuradoria Geral da República, o ementário de decisões divergentes e votos minoritários scbre execuções
penais, no Supremo Tribunal Federal.
Art. 235. Os trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito sobre
execuções penais serão acompanhados, no Congresso Nacional, por delegado
do Conselho Federal das Execuções Penais, que apresentará relatório para
providências do Conselho ou comunicações aos órgãos competentes.
Art. 236. A Secretaria do Conselho Federal das Execuções Penais
registrará, logo que publicados no «Diário do Congresso Nacional», projetos,
discursos, pareceres, votos e outras manifestações, a respeito de execuções
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penais, no Congresso Nacional, e enviará imediatamente informações aos membros do Conselho.
Art. 237. O Presidente do Conselho Federal das Execuções Penais,
logo que tiver conhecimento de crítica feita, no Congresso Nacional, sobre
execuções penais, em matéria afeta à competência federal, inclui-la-á na ordem
do dia da sessão seguinte do Conselho, para providências ou comunicações aos
órgãos competentes.
Art. 238. Haverá, no Conselho Federal das Execuções Penais, um registro central, com o mapa, sempre atualizado, dos estabelecimentos, seções e
outros locais onde se cumprem penas e medidas de segurança ou trabalham
egressos, com os números dos respectivos matriculados.
Parágrafo único. Os Conselhos Estaduais remeterão, anualmente, para
o registro central, os números de vagas nos estabelecimentos dos respectivos
Estados (art. 100).
, ; j j j |_sj
Art. 239. Os Conselhos Estaduais das Execuções Penais remeterão ao
Conselho Federal os dados criminológicos e juridico-penais por este solicitados
para o estudo dos meios de evitar a agravação das causas da criminalidade e
da pré-criminalidade por falta de vigilância, assistência, proteção ou tratamento (arts. 44, 45, 154).
Art. 240. Os elementos de interesse científico e pedagógico obtidos pelo
Conselho Federal das Execuções Penais serão oficialmente divulgados e estarão
sempre à disposição dos interessados idôneos para o ensino e a pesquisa.
Art. 241. O Ministério da Justiça e o Ministério da Educação coordenarão providências para assegurar a participação dos alunos de Direito e disciplinas que estudam os problemas da criminalidade e da pré-criminalidade, em
campanhas pelo aperfeiçoamento das execuções penais.
Art. 242. O Ministério da Justiça promoverá reuniões dos Secretários de
Justiça, ou equivalentes, dos Estados para o estudo de acordos no sentido do
cumprimento de penas privativas de liberdade e medidas ât segurança detentivas impostas pela Justiça de um Estado em estabelecimentos ou em obras ou
serviços públicos de outro Estado ou da União (art. 29) .
Art. 243. O Conselho Federal das Execuções Penais reunirá, periodicamente, na Capital Federal, os presidentes dos Conselhos Estaduais para entendimentos e sugestões sobre o auxílio financeiro s a assistência técnica da União
, aos Estados e outros assuntos dependentes de ação conjugada.
Art. 244. O Ministério da Justiça instituirá medalha para premiar, anualmente, os juizes e demais cidadãos que se destacarem pelas realizações práticas
a serviço das execuções penais (arts. 34 e 3"6) .
Parágrafo único. A medalha será entregue, em solenidade pública, pelo
Ministro da Justiça.
Art. 245. O Poder Executivo expedirá o Regulamento Federal das
Execuções Penais, especificando, para a fiel execução das leis federais, normas
scbre as matérias referidas nos arls. 49. 63, 64, 198, 201, 210 e ainda sobre:
a) estabelecimentos, seções, anexos e outras dependências, para separações, classificações e progressões, segundo idade, sexo, passado, saúde física e
mental, gênero e espécie das sanções;
b) serviços, órgãos técnicos e outros elementos para a individualização
assistencial, educacional, laborativa, disciplinar;
c) infrações disciplinares graves e respectivas sanções;
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d) preparação de pessoal especializado;
e) estatística, cadastro, museu;
f) outros assuntos compreendidos na competência da União.
Art. 246. O Regulamento Federal das Execuções Penais estabelecerá
normas paia que, depois de exames, observações, informações e respectivos
registros, sobre as condições pessoais (arts. 30 do Código Penal e 6°, n° IX,
do Código de Processo Penal) do condenado a pena privativa de liberdade,
possa ser este encaminhado, por ordem do juiz, a obras ou serviços públicos,
fora do estabelecimento, ou a colônias.
Art. 247. A cobrança das despesas de manutenção dos presos e internados, em condições de pagá-las, será regulada, quanto aos estabelecimentos
federais, pelo Ministro da Justiça, de acordo com os dados da Divisão do
Orçamento e da Divisão do Material.
Art. 248. O Conselho Federal das Execuções Penais, ouvidos os Conselhos Estaduais, submeterá, anualmente, ao Ministro da Justiça proposta de atualização das normas regulamentares federais.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 249. Este Código entrará em vigor . . .
Art. 250. Revogam-se as disposições em contrário.

