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PODER JUDICIARIO 

Tribunal de Justiça do Estado de 9ao Paulo 

OFICIO CIRCULAR 
G-1.235 

Prezado Senhor 

1 
.. 

Em 21 de março de 1 967 

De ordem superior, encaminho, para conh~ 

cimento de V. S·•., cÓpia do Provimento XXV, de 14 de novem -
A 

bro p,p., sobre o cumprimento de penas corporais, medidas oo 
segurança, livramento condicional e amplia o regime d.e pri

são albergue nos cumprimentos das penas. 

Atenciosas saudaçÕes, 

;ifb c~ ;. "l"- !-:; l0 
MARIA APARECIDA FERREIRA ~E CAI.1ARGO ÓAUPOS 

Subsecretária Assistente do Gabinete Civil da Pres! 
A 

dencia e do Conselho Superior da Magistratura. 

Ilmo, Senhor Diretor 
Faculdade de Direito da Universidade do Est.do Rio de Janeiro 
Rua Presidente Pedreira (Junto ao Palácio do Ingá) 
NiterÓi - Estado do Rio de Janeiro 

. ' 
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J)_ispõ~, e~ .§..Ubsti tuiç_ãQ -ª..Q. woviJiljtntq Jh_ 

XVI, sQ_b_~ ~ _ç_ump_ri!ll~.ntq, §e .J2._e.na§ . .Q..O..tP..Q.r.ais., stet ,!Iledidas de M

.&!.r~ fl §ÔbJ:~ Q Jivr~.Jtrtto cond.1.c_iqna1:; .f'_estrj,n_ge Q ~~ nq, 

l_notj. tu to §.e J3iot)JLolq,g_ia CrimiJlal, _q.e sentenci__ados .<i.Et outros 

p;re sidios., -ª.Q.ê.. _ç_~ de ]taior .&Jl..YJd.-ª§_~ .§. _rJ!..W.J.-ª, am_pliando-.1'1., 

12 regime da; Jl.risãq_ -ª._lbergue 11Q cumprimen"tQ das .]enas. 

O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

Considerando que a execução penal , nos 

têrmos do art. 38 da Lei Estadual nº 8.101, de 16 de abril de 

1964, passou para a jurisdição privativa do Juizo das Execu -

çÕes Criminais de São Paulo, a Primeira Vara das ExecuçÕes pr~ 

cessando aquelas da Comarca da Capital, e a Segunda com juris

dição sÔbre as execuções das demais comarcas do Estado; 

Considerando a necessidade de estabele -

cer normas precisas para a execução das sentenças no referente 

à remoção de sentenciados para os Institutos Penais AgrÍcolas 

(IPAs) e estabelecimentos similares, em terceiro estágio; 

Considerando que essas 
,.., 

remoçoes devem 

ser feitas de oficio, nos prazos e segundo as condiçÕes estabe 

lecidas pela lei, independentemente de solicitação do senten

ciado ou de sua vontade; 
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, 
Considerando que, alem do bom comportamente 

exigido pela letra do art. 30, § 22, do c;digo Penal,a·melhor 

interpretação dêste também exige que o sentenciado, para pas

sar ao tereeir~ estágio, apresente sua periculosidade atenua-

da; 

Considerando que a apreciação da periculosi 

dade do sentenciado deve ser entregue, na medida do poss{vel, 

a Órgão técnico-cient{fico, o Instituto de Biotipologia Crimi 

nal do Estado de São Paulo; 

Considerando, todavia, que as atuais condi

çÕes de funcionamento dêste Órgão não permitem o atendimento 

de muitos casos (pràticamente todos aquêlcs não perten9entesà 

Penitenciária do Carandiru), e, assim, apenas os sentenciados . 

cujas sentenças condenatÓrias lhes tiverem impÔsto medidas de 

segurança a serem cumpridas em Casa de CustÓdia e Tratamento, 

dever ão ser obrigatoriamente submetidos a exame; 

Considerando que os sentenciados multirein

cidentes e habituais apresent am também periculosidade acent~a 

da, e sua seleção deve s er fei ~a com cautela e critério cien

tÍfico; 
... 

Considerand~ que os conden~dos a pena de de 

tenção devem, segundo os princ{pios de nosso Cédigo Penal,ter 
. ... 

tratamento penal menos rigoros" do qne os condenados a pena 

de re clusãe; 

Considerand~ serem absolutamente ·inconveni

- ~ntee Da e&tágioa muito longos em Institutos Pen2is AgrÍcola~ 

Considerando que o estabeleciment• mais ade 
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adequado ao terceiro estágio dos reincidentes espeoifieQa é • 
- , Instituto de Reeducaçao de Tremembe, um dos estabelecimentos 

similares mencionados de modo genérico pelo art. 30, §22, do 

CÓdigo Penal," e isso por ser êle de maior r-igor disc:i,plinar e 

de se gurança média; 

Considerando que, para os sentencindos de 

-menor periculosidade, com penns nao muito longas , o regime de 

prisão albergue praticado nn.s cadeias do inter ior, em qual.cpet' 

~stágio, é muito r ecomendável; 

Considerando que, no terceiro estágio,além 

da transferência para ColÔnias penais, a Lei admite-se também 

para estabelecimentos similares, e que a "prisão albergue" 
, 
e, 

ao lo.de do Instituto de Reeducação, um estabeleciHent~ simi -
' A • lar as C.oloru.as penais; 

,.. 
Considerando que a permanencia em Institute 

Penal Agr{cola ou estabelecimento similar, durante um peri~o 

minimo de seis mêses é, de acÔrdo com a orient~ç ão do Insti~ 

to de Biotipologia Criminal, o melhor meio para ~e fazer um 

juÍzo seguro sÔbre a ausência ou cessaçno de periculosidade ~ 

xigida para concessão de livramento condicional; 

Considerando ser totalmente inade ~uado o 

cumprimento, em Institutos Penais Agr{colas,das medidas de se 

gurança especificadas no art. 93 do CÓdigo Penal , co~o temm~ 

trado a experiência presidiária de nossos Institutos. 

DETERl\liNA que se o"'Qsorvem as seguintes ru:;: 
' . / mas quantt a ~moção de presos para Institutos Penais Lgr~co-

las e estabelecimentos ·similares do Bstado de São Paulo,quan

to ~ execução das medidas de sc.jurança, e autoriza,em caráter 

0200. 8~ 

0200 '829 



PODER JUDICIARIO 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

= 4 = 

experimental, o sist;cma Q.e "prisão albergue", a ser cumprida 

e-m Cadeia Mlica do !nterior e .nos estubelecimep·cos penc.is da 

Capital, por sentenciados de v~rias procedências: 

1 • Transcorrido prazo ~azoável a partir do 
J 

t~ânsito em julgado d~ sentenç ~ condenat6ria, os Juizesf tan-

to da Capital como do Interior, providenciarã~ Q cxpediç8o da 

respectiva Carta de Guia, extraída com a fiel bbserv7illeia de 

todoe os requisitos legais, para o Ju:Ízo das Exect1ções Crimi

nal o de são ~aulo. 

!=~ ·;(~'J.IE PlillVIO DOS SEN·.CENCii.DOS Di. P~NITENCI_A 

RIA Pi.J?.ilo EFEITO DE SUL. REMOÇÃO P.:.Ril OS IP_·~s. 

,. ll .... 

2 - Durante cada ~es, ate o dia 10, serao e 

Xa.tnilladoe todOS OS C< SOS de se ntenciados que, no mês ?.nterior, 

houv~rem completado o tempo mÍnimo da pena exigido ~ara sua 
A N A 

transferencia (metade C.a pena, (~uando nao for esta superior a 

3 anos, é um terço quando ncima densa quantidade, conformé ~ 

pÕe o art. 30, §2Q, do c.:P.), so :1do que, para não influir no 

. prazo de remoção a Ip.:-~.s ou de colocaç~.o em prisã.o albergue, a 

transferência prévia para o Setor de Tra:Jalho Peni ~e.nciá,rio ~ 

mi-abert~ a quo se refere o Decrato Estadu2l n. 46.894 , de 
, 

11-10-66, devera efetuar-se seis meses antes de com:Jletade • 

tem:pe m:::lni.me acima referido, 

3 - Em todos os casos, que satisfizerem o 

requisite do númer• anterior, O !~inarão s Ôbre a admissibilida

de dá. reBoçã& os seguintes Órgãos técnicos: :SiotipologL::. , Di

retoria Penal e Diretoria de SaÚde. 
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I O ir.sti t ·.,_ to de Bioti~ologia Criminal mn - -
nifestar-se-â sÔbre a personalidade do sentenciade, com o re!. 

pectivo diagnóstico de pariculosidade. no p~~6 de 30 dias ' , . 
prorTogavc1s em caso de necessida~e. 

II - A Diretoria Pen .1 .prer->tará escl;oreci~'u_!! 

tos sÔbre o comportaT"lento co recluso, sua aplicação· e Beu a.

pr•veitamento, e consignará, obrigatoriamente, em cada caso , 

tÔda e qualquer falta disciplinar cometida. 
, , 

III ~ A Diretoria de Saude informara, em vis-

ta do estado de saÚ.de do sentenciado, qual a netureza do tra

balho que poderá ser por êle executado, e qual aquêle ou aqu~ 

les para os quais se acha fisicamente inapto. 
, -Em face d.os informes fornecidos pelos orgacs 

técnicos, o Diretor Geral da Penitenciária externará seu par~ 

cer, a favor ou contra n remoção, encaminhando o processado ao 

Departamento dos Institutos Penais que, a seu turno, remetê

-lo-á ao JuÍzo das Execuções Criminais. 

EXiJíi: PP.:GVIO DOS SBNTENCL.DOS RECOLHIDOS 

Nl... c;._SA DE Dl:: 'rENÇJ..O E OUTROS PRES:ÍDIOS P A 

Ri .. SUA ~.El\iOÇ1i.O P ;,'J{J .. OS IP l~s. 

. ... 
4 - Durante cada mes, serão examinados os 

.. 
casos dos ser.ltenciados, condenados definitivamente a pena de 

reclusão, existentes na Casa de Detenção e na Penitenciária 

de Presidente Venceslau, que ~ mês anterior houverem compl~ 

t udo o tempo mÍnimo da pena exigido pGra su~ transferêncianoo 

têrmos do art. 30, §2e do C.Penal e os casos de condenados à 

pena de detenção que, no mês anterior, tenham cumprido , com 
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bom comportamento e aplicação, o mÍnimo de três meses de pena 

imposta. 

i'J.;OÇTLO EM CJMTER EXPERIMENT.ii.L DO REGUlE 

DE PRISÃO .l.LBERGUE 

I - NQ. .9_.l!Y1Pr~Q. de J2911~ P.-ª.f?. Cadeias 

go Interi_or, iL'll.! .9.ualguer estágio , 
, 

a te cinco p.nos. 

5 - Poder~ ser concedido ao condenado, de 
A 

ambos os sexos, o regime de prisão albergue com a observan -

cia dos seguintes requisitos: 

a ) O sentenci~do, desde que a pena imposta 

não seja superior a cinco ~nos de reclusão, deverá ter cum ~ 

prido, nas celas, com bom comportamento, o minimo de seis 

meses de reclusão ou de três meses de detenção, computado e

ventual tempo de prisão preventiva.; 

b) O cálculo dos cinco anos, quando houver 
- , mais de uma condenaçao, far-se-a pela soma das condenações 

concatenadus, isto é, pela soma dus penas em cgntinuidade de 

... -execuçno, nuo se descontando o cumprimento , total ou parcial, 

de qualquer delas; 

c) LpÓs êsses prazos, de oficio ou a reque 

rimento do réu , o juiz do processo instaurará sindicância em 

apenso aos autos pr:i_ncipais, determinando uma investigação a 

respeito do sentenciado e de sua famÍlia, a cargo de assis -

tente soci~l ou, não havendo êsse funcionário, do ·escrivão do 

feito e remetendo-a com suus informaçõt:s c parecer es do De l~

gado de Policia e do Órgão do Minis t ério PÚblico, ao Juízo da 
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2ª Vara das Execuções Criminais para os fins previstos nos i

tens 13 a 19. L. r eferida sindicância dever:Í. ser feita sob a 

exclusiva r esponsabilidade do J .. ssistente Social da Comarca ou 

do Escrivão do~ito, que deverão assiná-ln, ainda que confiem 

a colheita das informações necessárias, a outros auxiliares da 

·· Justiça de sua confiança; 

d) Lo receber comunicação da concessão do 

privilégio, o juiz do p~ocesso pr~videnciará a obtenção ~e em 

prêgo para o sentenciado, se acaso não houver sido ainda obt! 

do, observadas durante o r egi me as condiçÕe s mencionadas no ! 
tem 11 e as medidas disciplinares c ~e rai s fix~d~s nos itens 

25, 26 e 27, devendo o albergado ficar em cel a s epo.r:;.da dos 

presos que não gozam do mes~o beneficio . 

II - ]lQ ~mprimept~ d~ ».Gn~ p as Q.accia~ 

t
, . 

do IntcriQr: ~~ t erceiro es n.g~o. 

' , I 6 - Conceder-se- a, t ambem, o be nef~cio da 

-prisão albergue ao conde nado a pena superior a cinco anos, que 

tenha atingido o terceiro estágio de sua execução com bom com 

portamento , no ~no anterior, desde que suas condiçÕes especi-

· ais, e particularmente, sua escassa periculosidade e a neces-

sidade de prover o sustento de s ev.s dependE. ntes o aconselha -

rem, atendidas ainda as exigencias do item anterior , l e tras E' 
Q, A e ~' e do i t 2m 11. 

III - Par g. .9...§. w.e cut:"!prell! 11e.qg Qll1 J.YL . . C?.-'!1! 

,!erceiro est<i&io , mas Q.Q.!!1 .:~rar"l.sfe

rê ncia para cad~ de ~~·· 

7 - Conceder-se-~, ai :·,da , o beneficio da 
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prisão albergue aos sentenciad~s que estiver em em IPA, em ter

ceiro estáeio, devendo , todavia , o regime de prisão albergue 
... 

ser cumprido em cadeia da Comarca que oferecer maior conveniell 

cia• a critério do Juiz das Execuções de são Paulo . Para a ob

tenção dessa concessão , os r eeducandos devem ter mais de três 

mêses de internação e revelar exemplar comportamento e boa a

pl icação , atendidas as exigências das l etras c e d do item 5. 

8 
, ... , 

Ate o dia 15 de cada mes sera enviada 

ao Ju! zo da 2ª Vara das Execuções Criminais a relação dos 

r eeducandos dos IPAs que preencher em as condiçÕes para o in

gresso no regime de prisão albergue , acompanhada obrigatoria

mente de informaçÕes sÔbre o emprêgo que cada um conseguiu 

obter , além de outras de interêsse par a deliberação do Juiz~ 

A obtenção de emprêgo poderá ser pro 

videnciada , quer pelo Diretor do IPA (ou seus ass istentes) , 
, 

quer pelo Juiz da comarca em cuja cadeia s era cumprida a pr! 

são albergue . 

, N 

ciaria~ .§. SJJJ._s.n. .de ;p_~.enca~: §1!! .E.!: 

.9 e i.!:Q. .e s "tlÍKi '?.. 

9 
, 

Tambem os que cumprem pena nas Peni -

tenciárias e na Casa de Detenção , uma vez satisfeitas as co~ 

diçÕes para o terceiro estágio, poderão , a critério do Ju!ze 

das Exe cuções, ser transferidos, quer para um IPA ( itene 2 e 

4), quer para cadeia de ·comarca do Interior em r egime de pr! 

-sae albergue, quer colocados nesse r egime com sede na Capi-

tal ~ com s~Viço pÚblico (item 10 , letra b) . 

' - , Somente s erao removidos apos a obten -

0200.829 
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obtenção de emprêgo (item 8, 2§ parte), observc.das a.s condi-

-çoes dos itens 5, letras ~, ~,e ~ e it~ns 11, 24, 25 e 26. 
- I • A , A obtençao prev1a de emprego podera ser 

feita par qualquer dos modos mencionados no item ant~rior,s~ 
, 

gu.ndo paragrafo. 
, 

serviço .EY-bliQ..Q. 
c 

lO - Poderão trabalhar. na Capital ou mu

nicÍpio a ésta vi~inho, em serviço pÚblico municipal, esta-

al 
, , . , 

du~ ou federal 1 em per1odo diurno, a t1tulo de serv1doresp~ 

blicos ou dr sim~les t r abalhadores , em atividades adequadasa 

suas capacidades e com os vencimentos ou S3lários normais,t~ 

do de acÔrdo com os itens dêste Provimento sÔbre seleção e 

regulamentação, os sentenciados da Penitenciária e da Casare 

Detenção: 

a ) com pena igual ou inferior a cinco anos,em qual 

quer estágio,com bom comportamento durante os seis mêses an-

teriores, e escassa periculosidade; quando houver mais deuma 

condenação , o cálculo do limite se fará de acÔrdo com o item 

5, letra }?,. 

b) coo pena superior a cinco anos, desde que te~ 

nham chegado ao terceiro estágio, com bom comportamento dur~ 

te o ano anterior, e escassa periculosidade. 
, 

Em qualquer dos casos , observar-se-a a 
. ,. . 

ex:tgenc1a 

constante do item 5, letra d , parte final (separação dos ou

tros presos) • 
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REGULAI~iliNTO DA PRI~ltO ALBERGUE 
= lO = 

11 - Na aplicação do regime de prisão al-

-bergue serao observadas as seguintes normas: 

a) Obtenção de emprêgo remunerado em e.ê. 

critÓrio, fábrica, estabelecimento comercial , laboratÓrio, i]2; 

dÚstria rural , fazenda ou s!tio, preferivelmente na sede da 

Comarca, com empregador idÔneo e cuja situação não dificulte 

o regresso diário do reeducando à prisão. 

b) Expedição da Carteira de Trabalha·. 

c) Proibição de Trabalho noturno, de i~ 

gestão de qualquer espécie de bebida alcoÓlica e de ingresso 

em casas de jÔgo ou apostas , lupanares e outros lugares de d~ 

vidosa reputação. 

d) Obrigatoriedade de permanecer durante 

o re pouso noturno e nos dias em que nõ.o houver tro.balho , no 

Instituto e prefe rivelmente em secção especial . 

e) 
, . 

o·s sala.rios ou ordenados üo alberga-

do serão recebidos pelo Juiz da Comarca, o qual providenciará 

a satisfação dos encargos ~c f~nÍlia, o pagamento de even · 

tual indenização em virtude de crime, a satisfação de despe

sas pf.;Ssoais imprete rÍveis~ e eventualmente o respectivo al,2 
, 

jamento. Do s aldo restante, metade sera entregue ao sentenci~ 

do, e a outra metade s erá. depositada, em nome do sentencia

do, em Caixa EconÔmica ou estabele cimento bancário idÔneo . 

f) No oaso de queixa contra o albergado 

instaurar-se-á sindicância, que será encaminhada ao JuÍzodas 

ExecuçÕes Criminais para deliberação, a qual poderá consis -

tir em suspensão temporária ou definitiva do regime especial 
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ou na recondução, em se tratando d~ falta disciplinar grave, 
' , a Penitenciaria do Estado. 

DECISÃO DO JUiZO DAS EXECHÇOES 

12 -De posse dos informes, pareceres e 

relaçÕes anteriormente mencionadas, o Juizo competente das! 

xecuçÕea Crim~nais procederá ao exame da situação processual 

de cada sentenciado, mediante a reQuisição ' as de certidãe-s 

Varas Criminais e de fÔlha de antecedentes à Pol{cia , para 

verificar se existem outros processos, ou inQuéritos em andQ 

mento contra o sentenciado. 

A requisição de certidÕes às Varas Cri 
A ' f minais, bem como a de folha de antecedentes a Pol~cia, para 

os fins indicados, terão o caráter . de urgência, com a fixa

ção do prazo, pelo Juiz, para o seu ate~dimcnto . 

13 - Não deverá ser removido para IPA ou 

co~ocado em regime de prisão albergue ,no cumprimento de pena 

(itens 2,4,5,6,7,9 e 10), o sentenciado cuja situação pro

cessual eBtiver pendendo de novos processos ou in~uéritos em 

andamento, ou de recursos e pedidos à espera de decisão defi 

· nitiva. 

14 - O Juizo das ExecuçÕes Criminais, pa-

ra poder aferir, com conhecimento de causa, o grau de peric~ 

losido.de dos sentenciados, remeterá obrigatoriamente aos In_§, 

tituto de Biotipologia Criminal aquêles cuja sentença conde

natÓria lhes tiver imp;sto medida de segurança em Casa de Cu~ 
, 

todia e Tratamento. 
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, 
Procedera, outrossim, com cautela e cr1 

tério cian,tifico, na remoção dos reincidentes espec!ficos,dos 

multireincidentes e dos habituais que não sejam multirein?i 

dep.tes, não ·se limitando à exigência do bom comportamento. 
,., 

15 - Os casos deste Provimento, objeto de 

aferição da periculosidade estabelecida no item anterior, são 

os seguintes: 

a) os dos itens 2 e 4 {remoção para IPA). 

b) os dos itens 5,6,7,9 e 10 (cumprimento 

. de pena em regime de prisão albergue). 

o} os .do item 28 (concessão de livramento 

condicional) 

d) os dos itens 31 e 33, segunda parte (~ 

xecução de medida segurança). 

16 - Todos os sentenciados primários ou 
• ,.., Â , 

reincidentes, cuja sJ.tuaçao for favoravel, mas que tiverem de 

permanecer mais de doi s anos em terc3iro ejLt~iQ antes de atin 

girem o periodo indispensável à solicitação do livramento co~ 

dicional, s erão removidos preferencialmente para o Instituto 

de Reeducação de Tremembé, como o estabelecimento mais adequ~ 

do nesses casos, e legalmente admissivel como estabelecimento 

similar a ColÔnia penal, em face dos têrmos do art. 30, § 2Q, 

do CÓdigo Penal. 

17 - Os multireincidentes ( com mais de 

três condenações ), embora obtenham parecer favorável do Inst1 

tuto de Biotipologia Criminal e ainda que seja inferior a 

dois anos a permanência em terceiro estágio, serão removidos, 
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A , • 

no cumprimento desse terceiro estag2o, pnra o Instituto de 

Reeducação de Tremembé, pelos mesmos fundamentos do item a.n -
terior , parto fi.nnl . 

18 -À vista dêsses elementos e critério~ 

deliberará o Ju:fzo das Execuções Crioinais sÔbre o envio do 
,., , 

sentenciado ao IPA, ao Instituto de Reeducaçao de Tremembe , 

ou sÔbre sua colocação no regime de prisão albergue~ 
, ..., , . 

O Ju2zo das Execuçoes tera o prazo de 

três dias po..ra proferir seu despacho fundn:::nent ndó, não dei -

xando de sempre ordGnnr, logo que lhe forem conclusos os au

tos , a providência sÔbre r ç quisiçÜo de certidÕe s contida na 

parte final do item 12. 

-19 - A ordem de r emoç2o para qualquer dos 
,., , 

IPAs ou pera o Instituto de Reeduc~çao de Tremembe, para os 

fins mencionados no item 18, será cumpri~a dontro do prazo 
, 

de 15 dias, prorrogavel na falta de vage. 

20 - A ordem de r emoção poderá ser suspe~ 

saem ocorrendo motivo superveniente que será comunicado ao 

Ju:fzo das Execuções Criminais pura nova cecisão . 

DISPOSIÇOES GERAIS RELATIVAS AOS IPAs 

E ÀS PRISOES ALBERGUES 

.... 
21 - De vez que a concessao do regime de 

prisão albergue só se fará mediante processo especial , os Juf 

zes das Comarcas do interior providenciarã.o no sentido da 

legalização de eventuais situações de fat o, acaso constitu::C-

das à margem do Provimento, doten1inando o recolhimento do 
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preso, e dando inicio ao processo estabelecido no item 5 c 

" seguintes des t e Provimento. 
, 

22 - O representQnte do M.P. tera vista 

dos autos para manifestar-se, no prazo de três dias, sÔbre o 

caso em exane, podendo requerer diligências. 

23 - A qualquer tempo , os casos de remo -

ção que houverem sido desatendidos, poderão ser reexaminudos 
, 

ate oesmo ~-oficio. 

24- Sempre ~ue , em alguo dos Institutos 

Penais .A.gr{colas ou durante a 1;>E)rmanência externa no regime 

de prisão albergue efetuado cn cadeia, qualquer sentenciado 

" . praticar falta grave , que desaconselhe sua permancncla no es 

tabelecime~to ou no regime especial, o Diretor ou o Juiz de 

Direito ~a Cooarca providenciarão o seu 18edi ata r ecolhimen

to à Penitenciária ou à cadei~, conforBe o caso , dando ciên

cia do fato ao Juizo competente das ExecuçÕes Criminais~ Pr~ 

ceder-se-á a sindicância sumária, que deverá ser encerrada 

dentro de quinze (15) dias e remetida , por interhlédio do De

partawento de Institutos Penais, quando se tratar de IPA, ao 

JuÍzo das Execuções Criminais par~ de liberação. 

25 - Quando, en algun dos IPAs , o senten

ciado, embora nãó tenha come tido qualquer falta grave , apre 

sentar sinais veementes de inadaptação ao r egime semi-aber -
. , -to, o respectivo Dlretor fara r cpr8 sentaçao fundaoentada ao 

JuÍzo competente das Execuções Criminais, instruÍda, se fÔr 

o caso, com parecer co médico do estab~lecinento, para que o 

Juiz, dentro do prazo de cinco dias , delibere a r ,; speito . 

26 - Os Diretores dos Institutos Penais A 
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I I 
Agr~colas e os JUlzes das Comarcas em que se praticar o reRi-

me da prisão al bergue comunicarão ao Juiz da 2ª Vara das Exe

cuçÕes Criminais , pelo mei o mais rápido , t Ôdas as fugas , ten

tativas de fugas , assim como quaisquer i rregularidades suce~ 

das no estabelecimento ou cadeia ou durante a movimentação de 

sentenciado em meio livre quando no regime especial de prisão 

alber gue . 

27 - As inclusões de sentenciados nos i ns

titutos Penais AgrÍ colas e a colocação de cada um dêles no r~ 

gi me da prisão albergue , em Cadeias do i nterior , serão imedia

t amente comunicadas pelos respectivos Diretores .e Juizes , di

retam~nte , ao Juizo competente das ExecuçÕes Criminais de são 

Paulo . 

TERCEIRO ESTÁGIO E LIVRA~.lENTO CONJHCIONAL 

28 - O J uÍ zo das ExecuçÕes Cri minais da C~ 

pital providenciará junto aos Jui zes das comarcas do interior 

e aos Diretor es de Penitenciárias , da Casa de Detenção e do 

PresÍ dio Femi nino de Tremembé o envio mensal da relação de 

todos os sentenciados com bom comportamento durante um ano , 

aos quais faltarem seis mêses para atingi r o prazo mÍ nimo fi

xado em l ei e indispensável à obtenção do livramento condi -

cional, excetuando- se os que já estiverem em regime de prisão 

albergue ou em IPAs, assim como aquêles cuja determinação no 

sentido dessa colocação ou remessa já cenha sido providencia-
, 

da. Providenci ara , outrossim, o envio mensal , em separado , da 
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relação daquê~es que tiverem indeferido seu anterior pedido 

de livramento, 

29 - Una vez de posse da relação dos no

mes e atestados de bom comportaoento, o Ju{zo das Execuções 
, , A 

deteroinara, conforme lhe parecer prefer~vel, de acordo com 

co~ os critérios estabelecidos anteriormente (especialn~nte 

os doe. !.tens 6 e 9) quer a reuoção co sentenciado a um IPA, 

quer a sua coloc cção, na foroa dos itens 5, 6 e 9 no regime 

de prisão albergue, Todavia, aquêles sentenciados aos quais 

a eentença houver inposto oedidá e.e segurança a curaprir em 

C&sa de ·custÓdia e Tratamento deverão ser, obrigatàrianente, 

enviados a exame prévio no Instituto de Biotipologia (sedi~ 

do no Carnndiru) ou, subsidiàriamcnte, na seç~o psiquiátri

ca da Penitenciária de Presidente Venceslau. Em todos ~ 

casos restantes, proceder-se-á segundo os critérios consig

nados no i tem 14, parte final, devencro pc .:r:Tio.necer nos pre

s{dios de origem os que não estiverem en condiçÕes de ser 

colocados -em IPAs ou no regine de prisão albergue. 

, 

EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA 

30 - O Ju{zo das Execuções Crininais da 

Capital providenciará, junto aos Ju{zes das Couarcas do In

terior, aos Diretores de Penitenciárias, da Cns2 de Deten -

ção, do Pres{dio Feminino de Tremeubé e dos IPAs o envio t!le,D 

sal, no prazo de vinte dias, dos nomes ele todos os se.ntenci~ 

dos que tiverem medida de segurança a cumprir dent~o do mês 
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. . , 
en curso e dos dois meses seguintes, salvo os casos que Ja 

houverem sido objeto de conunicaçno anterior. As relações s~ 
. N . ,. , ./4 • .,., . -.,., · A 

rao aconpanhadas reih!orm~Qoes sobre o coBportanento do seB 

tenciado, de atest~dos de saÚde f{sica e Bental e, quandose 

tratar de internados em Penitenciárias, do exame psiquiátr_i 

co (Presidente Venceslau) e de pareceres do Instituto de Bi.2, 

tipologia Criminal ( Ca.randirn) ~ 

31 - Para o cumprimento das necidas de 

eeguronça detentivas referidas no i ten anterior , o Ju{zoc~ 

petente da.s Execuções Criminais de São Paula, una. vez expi-
, 

rado o cuoprincnto da pena. corporal, ordencra conforoe o c~ 

so, a permanência do sentenciado em Secção Especü::.l da Peni 

tenciária êo Carándiru (art. 89 do C.P.), a sua reuoção pa

ra o Instituto de Reeducaçno de ·:ereneubé ou para a Casa de 

CustÓdia e Tratamento de Taubaté. 

32 - Na ausência de vaga em estabeleci r 

oento especialnente adequado ao cumpriucnto de medidas de 

segurança de sentenciados de acentuada periculosidade (Man,i 

cÔmio Judiciári~\ Casa de CustÓdia e Tratnoento, Instituto 

de Reeducação e Trabalho), serão êles mantidos provisoria-
, . .... , d ' uen te no pre s1..c:~o eu que estao e, se poss:tvel, envia os a 

Secção Especial referida no item 33. 

33 - A secção Espe cial da Penit~nciária 

do Oarandiru, destinada ao cunpriuento das medidas de segu

rança detentivas dos seus prÓ :;Jrios sentenciados que exijen 

tratamento especializado e custÓdia rigorosa, será o local 

adequado para êsse fim, nos têrr.1os do art. 89 do CÓd. Pen~~ 

isto é, na falta de estabelecinento autônono especializado~ 
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Nos casos menos graves, a referida Secção 

Especial da Penitenciária, será lugar adequado apenas pa 

ra fins de trânsito e triagem, dentro de razoável prazo, 

para os seus sentenciados que, uma vez cumprida a pena,, 

estiverem ainda sujeitos a medida de segurança detentiv~ 

34 • As ordens de remoçao dos sentenciados 
I I I para os locais de cumprimento das medidas de segurançade 

tentivas ser~o obrigatàr!amente atendidas, no caso de ha 

ver vagas, dehtro do prazo de quinze dias, pelos Direto-
, 

res dos demais estabelecimentos penais ou das cadeias pu 

blicas. 
f H 35 - O Ju1zo da 2a. Vara ·das Execuçoes Cr! 

, 
minais providenciara a fim de que os diretores do IPas ; 

db ±nsti~uto de Reeducação de T~emembé e da Casa de Cus 

tÓdia e Tratamento de Taubaté lhe comuniquem por radiote 

legrama ou por outro meio rápido as internações dos sen 

tenciados. 

6 ( -3 - Se o Ju1zo das Sxecuçoes Criminais 

entender que, ao expirar a pena corporal, também cessou 

a periculosidade do sentenciado, solicitará da Instância 

Superior, com o relatÓrio do diretor do estabelecimento 

penal, autorização para o exame antecipado de que trata 

o art. 81, § 12, n,III, do CÓd.Penal e que se processará 
, 

na forma do art. 777 do Cod. Processo . 

37 - O sentenciado que passar a cumprir 

medida de segurança detentiva não poderá ser coloaado di 

retamente no regime de liberdade vigiada sem antes pr~ 

cedeP-s& ao exame de que trata o art. 81 do CÓd. Penal. 
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, . 
Publique-se, enviando-se cop~as ninoegr~ 

fada~ às Varas das Execuções Criminais da Capital, ao Dire-

tor do Departaoento ~e Institutos Penais, nos Dire t ores de 

PresÍdios, no Conselho Penitenciário e aos JuÍzes e Prometo-

ree das Comarcas du C~ital e do Interior. 

São Paulo, 14 de novembro de 1 966 

( un) RAPHJ~L DE B1UlROS r{ION1'EIRO 

Presidente do Tribunal de Justiça 

IVI.r'illCIO l 'Ili..RTI NS FERREIRA 

Vic e-Preeiàente do Tribunal de Justiça 

ALCEU CORDEIRO FEIDi.AlillES 

Corregedor Ger al da Justiça; 
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