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o ensino profissional, 19.1 

• jurídica, Seção rv, Capítulo II, Título II 
o assistência de defensor, 16.1 
o defensoria pública e advogado dativo, 

16.2 
o relevância da assistência-, 15.1 
material, 12.1 

• religiosa, Seção VII, Capítulo II, Título II 
o assistência religiosa, 24.2 
o liberdade religiosa, 24.4 
o meios e locais, 24.3 
o pena e religião, 24.1 

• social, 22. l 
o tarefas do serviço de assistência social, 

23.1 
tratamento e -, 10.2 
ATESTADO(S) 

folha corrida, - e certidões, 202.1 
representação, petição e-, 41.14 

ATMDADE(S) 
cursos, palestras e - para os condenados, 

152.l 
de recreação, 41.6 
proibição do exercício de cargo, função ou -

pública e de mandato eletivo, 154.2 
proibição do exercício de profissão, - ou 

ofício, 154.3 
relatórios das - dos condenados na prestação 

de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas, 150.1 

ATRIBUIÇÃO(ÕES) 
da Defensoria Pública, 81-A.l 
das tarefas ao condenado na prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades 
públicas, 149.2 

de trabalho, 41.2 
do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, 64.1 
do Conselho Penitenciário, 69.1 
do Departamento Penitenciário local, 74.1 
do Departamento Penitenciário Nacional, 

72.1 
específicas da Defensoria Pública, 81-B.l 
específicas do Ministério Público, 68.1 

AUDIÊNCIA 
admonitória, 160.l 
com o diretor, 41.13 

AUTONOMIA 
do direito penitenciário, 1.2 

AUTORIZAÇÃO(ÕES) 
competência para a - de saída, 122.1 
de saída, 120.1 
revogação da-, 37.2 
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suspensão de - ou de habilitação para dirigir 
veículo, 154.4 

AVALIAÇÕES 
proibição de inscrever-se em concursos, - ou 

exame públicos, 154.6 

-8-
BENIGNA 

aplicação da lei mais-, 66.2 
regime prisional e lei mais-, 110.6 

BENS 
conversão das penas de prestação pecuniária 

e perda de - e valores, 181.5 
e produtos do trabalho, 35.1 
penhora de - imóveis para a execução da 

pena de multa, 165.l 
penhora de outros - para a execução da pena 

de multa, 166.1 
perda de - e valores, 148.3 

BIBLIOTECAS, 21.1 
BIOTIPOLOGIA 

criminal, 5.2 

-C-
CADEIA PÚBLICA, CAPÍTULO VII, TÍTULO IV 

E 103.1 
localização e construção, 104.1 

CADERNETA 
e pecúlio, 138.1 

CÁLCULO 
de liquidação das penas, 107.5 

CAPACIDADE 
das prisões, 85.1 

CARGO 
proibição do exercício de - função ou 

atividade pública e de mandato eletivo, 
154.2 

CARTA 
de livramento, 136.1 

CASA DO ALBERGADO, CAPÍTULO IY, TÍTULO 
IV 
histórico, 93.2 
instalações, 95.1 
introdução, 93.1 
localização, 94.1 
prisão albergue, 93.3 

CASSAÇÃO 
da suspensão condicional da pena, 162.5 

CAUSAS 
de revogação da remição, 127.2 

CAUTELAR 
observação-, 139.1 

CELA 
escura, 45.3 
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CENSO PENITENCIÁRIO, 2 
CENTRO DE OBSERVAÇÃO, 

instalações, 97 .1 
CERIMÔNIA 

do livramento condicion 
CERTIDÕES 

folha corrida, atestados e 
CESSAÇÃO DA PERICULO 

II, TÍTULO VI 
antecipação do exame, 1 
condições, 178.1 
desinternação e liberação 
exame de periculosidade, 
procedimento, 175.3 e 1 
relatório e laudo, 175.2 

CHAMAMENTO 
nominal, 41.11 

CIÊNCIA 
ao condenado, 107.3 
ao Ministério Público, 10 
das normas disciplinares, 

CML 
prisão - e administrativa, 

CLASSIFICAÇÃO(ÕES) 
atribuições da Comissão 
Comissão Técnica de-, 6. 
composição da Comissão 
dos delinquentes, 5.3 
exames pela Comissão T, 
individualização da pena 

5.1 
COLETIVA(O) (S) 

compartimentos, 92.1 
indulto-, 193.1 
processamento do indult, 
sanções -, 45.4 

COLÔNIA AGRÍCOLA 
industrial ou similar, Cap 

91.3 
introdução, 91.1 

COLÔNIA INDUSTRIAL 
colônia agrícola, - ou s· 

Título IV e 91.3 
introdução, 91.1 

COMISSÃO TÉCNICA 
atribuição da - de Class.· 
composição da - de Clas. 
de Classificação, 6.1 
exames pela - de Classifi, 

COMISSÃO TÉCNICA DE 
atribuições da-, 6.2 
composição da-, 7.1 
exames pela-, 98.1 
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CENSO PENITENCIÁRIO, 21-A.l 
CENTRO DE OBSERVAÇÃO, 96.1 

instalações, 97 .1 
CERIMÔNIA 

do livramento condicional, 136.1 
CERTIDÕES 

folha corrida, atestados e-, 202.1 
CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE, CAPÍTULO 

II, TÍTULO VI 
antecipação do exame, 176.1 
condições, 178.1 
desintemação e liberação, 179.1 
exame de periculosidade, 175.1 
procedimento, 175.3 e 177.1 
relatório e laudo, 175.2 

CHAMAMENTO 
nominal, 41.11 

CIÊNCIA 
ao condenado, 107.3 
ao Ministério Público, 106.3 
das normas disciplinares, 46.1 

CML 
prisão - e administrativa, 201.1 

CLASSIFICAÇÃO(ÕES) 
atribuições da Comissão Técnica de -, 6.2 
Comissão Técnica de -, 6.1 
composição da Comissão Técnica de-, 7.1 
dos delinquentes, 5.3 
exames pela Comissão Técnica de-, 98.1 
individualização da pena e - dos condenados, 

5.1 
COLETIVA(O) (S) 

compartimentos, 92.1 
indulto-, 193.1 
processamento do indulto-, 193.2 
sanções-, 45.4 

COLÔNIA AGRÍCOLA 
industrial ou similar, Capítulo III, Título IV e 

91.3 
introdução, 91.1 

COLÔNIA INDUSTRIAL 
colônia agrícola, - ou similar, Capítulo III, 

Título IV e 91.3 
introdução, 91.1 

COMISSÃO TÉCNICA 
atribuição da - de Classificação, 6.2 
composição da - de Classificação, 7.1 
de Classificação, 6.1 
exames pela - de Classificação, 98.1 

COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO, 6.1 
atribuições da-, 6.2 
composição da -, 7 .1 
exames pela -, 98.1 

Í1'DICE RE~!ISSIVO 

COMPARECIMENTO 
do beneficiário da suspensão condicional da 

pena, 158.6 
não - do beneficiário da suspensão 

condicional da pena, 161.1 
COMPARTIMENTOS 

coletivos, 92.1 
COMPETÊNCIA 

conflito de -, 66.19 
guia de recolhimento e-, 105.5 
para a autorização de saída, 123.1 
para a execução, 105.3 
para aplicação das sanções, 54.1 
para a remoção, 86.2 

COMPETENTE 
juiz-, 65.3 
procedimento e juiz - para aplicação da 

sanção de inclusão no regime disciplinar 
diferenciado, 54.2 

COMPLEMENTAR 
legislação, 119.1 e 203.1 

COMPOSIÇÃO 
da Comissão Técnica de Classificação, 7.1 
do Conselho, 63.1 

COMUNICAÇÃO(ÇÕES) 
ao Conselho Penitenciário, 106.4 
ao juiz, 58.2 
com o mundo exterior, 41.15 
na interdição temporária de direitos, 155.1 
na suspensão condicional da pena, 158.7 
relatórios e - na limitação de fim de semana, 

153.1 
COMUNIDADE 

Conselho da -, 80. l 
conversão da pena de prestação de serviços 

à-, 181.2 
cooperação da-, 4.1 
prestação de serviços à-, 30.1 
prestação de serviços à - ou a entidades 

públicas, 149 .1 
COMUTAÇÃO 

extinção da punibilidade e - na anistia e no 
indulto, 192.1 

CONCEITO 
de egresso, 26.1 

CONCESSÃO 
da suspensão condicional da pena, 157.1 
de livramento condicional, 131.5 
de livramento condicional pelo Tribunal, 

135.1 
CONCURSO(S) 

de faltas disciplinares, 50.2 
proibição de inscrever-se em -, avaliações ou 

exame públicos, 154.6 
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CONDENADO(S) 
ciência ao-, 107.3 
deveres dos -, 38.1 
e internado, Título II 
individualização da pena e classificação 

dos-, 5.1 
mérito do - para a progressão de regime, 

112.4 
oitiva do - na regressão de regime, 118.3 
presos provisórios e - na Justiça Especial, 2.4 
renúncia do - à suspensão condicional da 

pena, 160.2 
CONDIÇÃO(ÕES) 

aceitação do programa e - para a progressão 
de regime, 113.l 

alteração das - da suspensão condicional da 
pena, 158.4 

da saída temporária, 124.2 
especificação das - da suspensão condicional 

da pena, 158.3 
facultativas para o livramento condicional, 

132.2 
gerais e especiais do regime aberto, 115.1 
judiciais da suspensão condicional da pena, 

158.2 
legais da suspensão condicional da pena, 

158.1 
modificação das - do regime aberto, 116.1 
modificação nas - do livramento condicional, 

144.1 
no caso de cessação de periculosidade, 178.1 
obrigatórias para o livramento condicional, 

132.1 
CONDICIONAL 

livramento-, 66.11 e 131.1 
suspensão - da pena, 66.10 e 156.l 

CONFLITO 
de competência, 66.19 

CONSELHO 
atribuições do - da comunidade, 81.1 
atribuições do - nacional de política criminal 

e penitenciária, 64.1 
composição do - nacional de política criminal 

e penitenciária, 63.1 
da comunidade, 80. l 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

62.1 
Penitenciário, 69.1 

CONSELHO DA COMUNIDADE, 80.1 
atribuições, 81.1 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 62.1 
atribuições do conselho, 64. l 
composição do conselho, 63.1 
mandato dos membros, 63.2 
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CONSELHO PENITENCIÁRIO, 69.1 
atribuições do -, 70.1 
comunicação ao -, 106.4 

CONSTITUIÇÃO 
de pecúlio, 41.4 

CONSTRUÇÃO 
localização e - da cadeia pública, 104.1 

CONTAGEM 
do prazo do livramento condicional, 141.1 

CONVÊNIOS, 20.1 

CONVERSÃO(ÕES), 66.15, CAPÍTULO I, 
TÍTULO VII E 180.2 
da pena de limitação de fim de semana, 

181.3 
da pena de prestação de serviço à 

comunidade, 181.2 
da pena privativa de liberdade em medida de 

segurança, 183.1 
da pena privativa de liberdade em restritiva 

de direitos, 180.3 
da pena restritiva de direitos em privativa de 

liberdade, 181.1 
das penas de interdição temporária de 

direitos, 181.4 
das penas de prestação pecuniária e perda de 

bens e valores, 181.5 
do tratamento ambulatorial em internação, 

184.1 
impossibilidade de - da pena de multa, 182.1 
incidentes da execução, 66.12, Título VII e 

180.1 

COOPERAÇÃO 
da comunidade, 4.1 

CORREÇÃO MONETÁRIA 
na pena de multa, 164.7 

CRIME 
prática de - doloso, 52.1 

CRIMINAL 
biotipologia-, 5.2 
Conselho Nacional de Política - e 

Penitenciária, 62. l 

CRIMINOLÓGICO 
exame-, 5.5 e 112.5 
realização do exame, 8.1 

CRIMINOSO 
político e trabalho, 200.l 

CRISE 
da execução penal, 1.6 

CRUEIS 
sanções, 45.2 
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CULPABILIDADE 
execução provisória e o 

presunção de inocên 
105.7 

CUMULATIVAS 
multas-, 164.6 

CURSOS 
palestras e atividades p, 

limitação de fim de s 
CUSTÓDIA 

hospital de - e tratament, 

-D
DATIVO 

defensoria pública e adv, 
DECISÃO(ÕES) 

administrativas, 66.18 
motivada, 59.4 
procedimento, - e recurs 

regime, 112.6 
DECLARAÇÃO 

falsa - de prestação de se 
instituir pedido de re 

judicial para a remição, 1 
DECRETO 

de revogação do livramen 
143.1 

DEFENSOR 
assistência do-, 16.1 

DEFENSORIA PÚBLICA, 
TÍTULO III 
atribuições da-, 81-A.l 
atribuições específicas da 
e advogado dativo, 16.2 

DEFESA 
direito de-, 59.2 

DEFICIENTES FÍSICOS 
idosos, doentes e-, 32.2 

DELINQUENTES 
classificação dos -, 5.3 

DEPARTAMENTO(S) 
Penitenciário local, 73.1 
Penitenciário Nacional,71 
penitenciários, Capítulo 

DEPARTAMENTO PENITEN 
73.1 
atribuições, 74.1 

DEPARTAMENTO PENITEN 
NACIONAL, 71.1 
atribuições do-, 72.1 

DEPENDÊNCIAS, 83.1 
DESCANSO 

e recreação, 41.5 
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CULPABILIDADE 
execução provisória e o princípio da 

presunção de inocência ou da não -, 
105.7 

CUMUIATIVAS 
multas-, 164.6 

CURSOS 
palestras e atividades para os condenados na 

limitação de fim de semana, 152.1 
CUSTÓDIA 

hospital de - e tratamento psicológico, 99.1 

-D
DATIVO 

defensoria pública e advogado-, 16.2 
DECISÃO(ÕES) 

administrativas, 66.18 
motivada, 59.4 
procedimento, - e recurso da progressão de 

regime, 112.6 
DECIARAÇÃO 

falsa - de prestação de serviço para fim de 
instituir pedido de remição, 130.1 

judicial para a remição, 126.6 
DECRETO 

de revogação do livramento condicional, 
143.1 

DEFENSOR 
assistência do -, 16.1 

DEFENSORIA PÚBLICA, CAPÍTULO IX, 
TÍTULO III 
atribuições da-, 81-A. l 
atribuições específicas da-, 81-B.l 
e advogado dativo, 16.2 

DEFESA 
direito de-, 59.2 

DEFICIENTES FÍSICOS 
idosos, doentes e-, 32.2 

DELINQUENTES 
classificação dos-, 5.3 

DEPARTAMENTO(S) 
Penitenciário local, 73.1 
Penitenciário Nacional, 71.1 
penitenciários, Capítulo VI, Título III 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO LOCAL, 
73.1 
atribuições, 74.1 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 
NACIONAL, 71. 1 
atribuições do -, 72.1 

DEPENDÊNCIAS, 83.1 
DESCANSO 

e recreação, 41.5 

DESCONTO 
na pena de multa, 168.2 

DESCUMPRIMENTO 
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dos deveres atinentes à monitação eletrônica, 
146-C.l 

DESINTERNAÇÃO 
e liberação do submetido a medida de 

segurança, 179 .1 
DESTINAÇÃO 

do salário, 29.2 
DESVIO 

incidentes da execução, 66.12, Título VII e 
180.1 

excesso ou -,Capítulo II, Título VII e 185. lou 
desvio, 

DETRAÇÃO, 60.2 
e remição, 66.9 e 111.3 

DEVERES 
descumprimento dos - atinentes à 

monitoração eletrônica, 146-C.l 
dos condenados, 38.1 
dos -, dos direitos e da disciplina, Capítulo Iv, 

Título II 
especificação dos-, 39.1 
quadro de-, 39.2 

DIA-MULTA, 164.2 
DIFERENCIADO 

isolamento preventivo e inclusão preventiva 
no regime disciplinar -, 60.1 

penitenciária destinada a presos em regime 
disciplinar-, 87.3 

procedimento e juiz competente para 
aplicação da sanção de inclusão no 
regime disciplinar -, 54.2 

regime disciplinar -, 52.2 
DILIGÊNCIAS 

e parecer no indulto, 190.1 
DIREÇÃO 

do estabelecimento penal, 75.1 
e pessoal dos estabelecimentos penais, Seção 

III, Capítulo VI, Título III 
DIREITO(S) 

autonomia do - penitenciário, 1.2 
conversão das penas de interdição temporária 

de-, 181.4 
conversão de pena privativa de liberdade em 

restritiva de-, 180.3 
conversão da pena restritiva de - em 

privativa de liberdade, 181.1 
de defesa, 59.2 
dos deveres, dos - e da disciplina, Capítulo 

Iv, Título II 
faltas graves na pena restritiva de-, 51.1 
interdição temporária de-, 154.1 
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intenemporal, 131.6 
outros-, 41.16 
penas restritivas de-, 48.1, 66.14 e 147.1 
políticos, 3.3 
suspensão e restrição de -, 41.17 

DIRETOR 
audiência com o-, 41.13 

DIRIGIR 
suspensão de autorização ou de habilitação 

para - veículo, 154.4 
DISCIPLINA, 44.2 

dos deveres, dos direitos e da -, Capítulo Iv, 
Título II 

introdução à -, 44.1 
DISCIPLINAR(ES) 

ciência das normas -, 46.1 
concurso de faltas -, 50.2 
faltas, 49.1 
isolamento preventivo e inclusão preventiva 

no regime - diferenciado, 60.1 
penitenciária destinada a presos em regime -

diferenciado, 87.3 
poder-, 47.1 
prescrição das faltas-, 59.5 
procedimento disciplinar, 59 .1 
procedimento e juiz competente para 

aplicação da sanção de inclusão no 
regime - diferenciado, 54.2 

regime - diferenciado, 52.2 
sanções -, 53.1 

DISCRIMINAÇÃO, 3.4 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS, 

TÍTULO IX 
aplicação, 204.2 
criminoso político e trabalho, 200.1 
folha corrida, atestados e cenidões, 202. l 
instalações, equipamento e serviços, 203.2 
legislação complementar, 203.1 
prisão civil e administrativa, 201.1 
revogação, 204.3 
sigilo na execução, 198.1 
uso de algemas, 199 .1 
vigência, 204.1 

DOENÇA MENTAL 
superveniência de - na pena de multa, 167.1 
superveniência de - nas penas privativas de 

liberdade, 108.1 
DOENTES 

idosos, - e deficientes físicos, 32.2 
DOLOSO 

prática de crime-, 52.l 
DOMICILIAR 

hipóteses para a prisão, 117.2 
prisão-, 117.1 

DURAÇÃO 
das medidas de segurança, 171.7 
tempo de - das sanções, 58.1 

-E
EDUCACIONAL 

assistência-, 17.1 
• bibliotecas, 21.1 
• convênios, 20.1 
• ensino de l'.: grau, 18.l 

o ensino médio, 18-A. l 
ensino profissional, 19 .1 

EFEITOS 
da remição, 128.1 
da revogação da-, 127.3 
da soma das penas, 107.7 
do internamento, 108.2 

EGRESSO(S) 
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assistência ao-, 10.3 e Seção VIII, Capítulo 
II, Título II: 

• assistência ao-, 25.2 
• conceito de-, 26.1 
• obtenção de trabalho, 27.1 
• problemática do-, 25.1 
conceito de-, 26.1 
liberados e -, 86.3 
problemática do-, 25.1 

ELEMENTOS 
para as perícias, 9.1 

ELETIVO 
proibição do exercício de cargo, função ou 

atividade pública e de mandato-, 154.2 
ELETRÔNICA 

admissibilidade da monitoração-, 146-B.1 
descumprimento dos deveres atinentes à 

monitoração -, 146-C. l 
monitoração -, Seção VI, Capítulo I, Título V 
revogação da monitoração-, 146-d.l 

ENSINO 
de 1~ grau, 18.1 
médio, 18-A.l 
profissional, 19 .1 

ENTIDADES 
prestação de serviços à comunidade ou a -

públicas, 149.l 
ENTREVISTA 

com advogado, 41.9 
EQUIPAMENTOS 

instalações e serviços, 203.2 
ESCURA 

cela-, 45.3 
ESPECIAL(IS) 

condições gerais e - do regime aberro, 115.1 
estabelecimentos-, 83.2 
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horários -, 33.2 
prisão -, 106.6 
regime, 28.5 
regime inicial fechado em 
separação dos presos e p · 

ESPÉCIE(S) 
de assistência, 11.1: 
• ao egresso, Seção VIII, 

o assistência ao egresso, 
o conceito de egresso, 
o obtenção de trabalho, 
o problemática do egre 

• à saúde, 14.1 
o farmacêutica e odont, 
o instalações médico-s 
o médica, 14.2 

• educacional, 17.1 
o bibliotecas, 21.1 
o convênios, 20.1 
o ensino de 1~ grau, 18. 
o médio, 18-A.l 
o ensino profissional, 1 

• jurídica, Seção IY, Capí 
o assistência de defenso1 
o defensoria pública e ai 

16.2 
o relevância da assistêni 

• material, 12.1 
• religiosa, Seção VII, Capi 

o assistência religiosa, 
o liberdade religiosa, 2 
o meios e locais, 24.3 
o pena e religião, 24.1 

• social, 22.1 
o tarefas do serviço de 

23.1 
de medidas de segurança, 
de recompensa, 56.1 
execução das penas em-, 

ESPECIFICAÇÃO(ÇÕES) 
das condições da suspensã, 

pena, 158.3 
dos deveres, 39.l 
pelo tribunal das condiçõ 

condicional da pena, 1 
ESTABELECIMENTO(S) 

direção e pessoal dos - pe 
Capítulo VI, Título III 

direção do - penal, 75.1 
diversos, 82.4 
especiais, 83.2 
femininos, 77.3 
outros-, 99.3 
para mulheres e maiores 
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Seção VIII, Capítulo 

>, 27.1 
5.1 

:!e cargo, função ou 
de mandato-, 154.2 

1itoração -, 146-B.1 
~veres atinentes à 
,-C.1 
'l, Capítulo I, Título V 
ção -, 146-d. l 

comunidade ou a -

!03.2 

regime aberto, 115.1 
2 

1043 

horários -, 33.2 
prisão -, 106.6 
regime, 28.5 
regime inicial fechado em leis-, 110.3 
separação dos presos e prisão -, 84.1 

ESPÉCIE(S) 
de assistência, 11.1: 
• ao egresso, Seção VIII, Capítulo II, Título II 

o assistência ao egresso, 25.2 
o conceito de egresso, 26.1 
o obtenção de trabalho, 27.1 
o problemática do egresso, 25.1 

• à saúde, 14.1 
o farmacêutica e odontológica, 14.3 
o instalações médico-sanitárias, 14.4 
o médica, 14.2 

• educacional, 17 .1 
o bibliotecas, 21.1 
o convênios, 20.1 
o ensino de 1~ grau, 18.1 
o médio, 18-A.1 
o ensino profissional, 19.1 

• jurídica, Seção rv, Capítulo II, Título II 
o assistência de defensor, 16.1 
o defensoria pública e advogado dativo, 

16.2 
o relevância da assistência-, 15.1 

• material, 12.1 
• religiosa, Seção VII, Capítulo II, Título II 

o assistência religiosa, 24.2 
o liberdade religiosa, 24.4 
o meios e locais, 24.3 
o pena e religião, 24.1 

• social, 22.1 
o tarefas do serviço de assistência social, 

23.1 
de medidas de segurança, 171.5 
de recompensa, 56.1 
execução das penas em-, Título V 

ESPECIFICAÇÃO(ÇÕES) 
das condições da suspensão condicional da 

pena, 158.3 
dos deveres, 39.1 
pelo tribunal das condições da suspensão 

condicional da pena, 159.1 
ESTABELECIMENTO(S) 

direção e pessoal dos - penais, Seção III, 
Capítulo VI, Título III 

direção do - penal, 75.1 
diversos, 82.4 
especiais, 83.2 
femininos, 77.3 
outros-, 99.3 
para mulheres e maiores de 60 anos, 82.3 

Í:s;mcE Rn11ss1\'0 

penais, Título IV e 82.2 
ESTABELECIMENTOS PENAIS, TÍTULO IV E 

82.2 
disposições gerais, Capítulo I, Título IV 

ESTADO 
execução de pena em outro -, 86.1 

ESTUDO 
remição pelo-, 126.5 

ESTRANGEIRO 
livramento condicional a-, 131.4 

EXAME(S), 100.1 
antecipação do - para verificação da cessação 

de periculosidade, 176.1 
criminológico, 5.5 e 112.5 
de periculosidade, 175.1 
de personalidade, 5.4 
para os que estão submetidos à medida de 

segurança, 17 4.1 
pela Comissão Técnica de Classificação, 98.1 
proibição de inscrever-se em concursos, 

avaliações ou - públicos, 154.6 
realização do - criminológico, 8.1 

EXCESSO OU DESVIO, CAPÍTULO II, TÍTULO 
VII E 185.1 
incidentes da execução, 66.12, Título VII e 

180.1 
legitimação, 186.1 

EXECUÇÃO 
agravo em-, 197.1 
competência para a-, 105.3 
da sentença, 105.2 
das medidas de segurança, Título VI e 171.6 
das penas em espécie, Título V 

de pena em outro Estado, 86.1 
exigência formal da-, 107.1 
fiscalização da-, 67.2 
incidentes da-, 66.12, Título VII e 180.1 
indireta, 83-A.1, 83-B.1 
horário e início de - na prestação de serviços 

à comunidade ou a entidades públicas, 
149.3 

início da - das penas restritivas de direitos, 
147.3 

juízo da -, Capítulo III, Título III 
órgãos da-, 161.1 
órgãos da - penal, Título III 
procedimento para a - da multa, 164.9 
processo de -, 2.3 
processo de - da pena de multa, 164.8 
provisória e guia de recolhimento provisória: 

antecedentes, 105.6 
provisória e o princípio da presunção de 

inocência ou da não culpabilidade, 105.7 
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regras para - da limitação de fim de semana, 
151.2 

sigilo na -, 198.1 
EXECUÇÃO PENAL 

crise da -, 1.6 
Direito Penitenciário e Direito de -, 1.3 
histórico de Lei de-, 1.4 
natureza da -, 1. 1 
objeto da -, 1. 7 
objeto e aplicação da Lei de -, Título I 
órgãos da -, Título III 
rela5ão jurídica na-, 3.1 

EXERCICIO 
proibição do - de cargo, função ou atividade 

pública e de mandato eletivo, 154.2 
proibição do - de profissão, atividade ou 

ofício, 154.3 
EXIGÊNCIA 

formal da execução, 107.1 
EXTERNO 

atribuição do trabalho-, 37.1 
condições do trabalho-, 36.2 
trabalho -, 36.1 

EXTINÇÃO 
da pena após a suspensão condicional da 

pena, 162.6 
da pena após o livramento condicional, 146.1 
da punibilidade, 66.3 
da punibilidade e medida de segurança, 

171.8 
da punibilidade e comutação na anistia e no 

indulto, 192.1 

-F
FACULTATIVA(S) 

condições - do livramento condicional, 132.2 
revogação - da suspensão condicional da 

pena, 162.4 
revogação - do livramento condicional, 140.2 

FALSA 
declaração de prestação de serviço para fim 

de instituir pedido de remição, 130.1 
FALTA(S) 

concurso de - disciplinares, 50.2 
disciplinares, 49.1 
graves na pena privativa de liberdade, 50.1 
graves nas penas restritivas de direitos, 51.1 
médias e leves, 49.2 
prescrição das - disciplinares, 59.5 
representação por - grave, 48.2 

FARMACÊUTICA 
assistência - e odontológica, 14.3 

FECHADO 
regime-, 87.2 
regime inicial - em leis especiais, 110.3 
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FEMININOS 
estabelecimentos-, 77.3 

FIM DE SEMANA 
conversão da pena de limitação de-, 181.3 
limitação de-, 93.4 e 151.l 

FINAIS 
disposições - e transitórias, Título IX 

FINALIDADE(S) 
da pena, 1.5 
do trabalho penitenciário, 28.2 

FISCALIZAÇÃO 
da execução, 67.2 
da suspensão condicional da pena, 158.5 

FÍSICA 
respeito à integridade - e moral, 40.2 

FÍSICOS 
idosos, doentes e deficientes-, 32.2 

FIXAÇÃO 
da pena de multa, 164.4 
da sanção, 57.1 
do regime inicial, ll0.4 

FOLHA CORRIDA 
atestados e certidões, 202.1 

FORMAÇÃO 
e reciclagem, 77.2 
profissional, 34.2 

FORMAL 
exigência - da execução, 107.1 

FREQUENTAR 
proibição de - determinados lugares, 154.5 

FUNÇÃO(ÕES) 
da gerência, 34.3 
do Ministério Público, 67. l 
jurisdicional, 65.1 
proibição do exercício de cargo - ou atividade 

pública e de mandato eletivo, 154.2 

-G
GENÉTICO 

identificação por perfil-, 9~-A.l 
GERAIS 

condições - e especiais do regime aberto, 
ll5.l 

GERÊNCIA 
do trabalho, 34.1 
funções da -, 34.3 

GRAVES 
faltas - na pena privativa de liberdade, 50.1 
faltas - nas penas restritivas de direitos, 51.1 
representação por falta -, 48.2 

GUIA 
de internação, 172.1 
de recolhimento, 105.4 

~ 
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de recolhimento e competê 
de recolhimento provisória, 
execução provisória e - de 

provisória: antecedente: 
expedição da - de recolhim, 
requisitos da - de intemaçã 
requisitos da - de recolhim1 

GUIA DE INTERNAÇÃO, 172. 
requisitos da -, 173.1 

GUIA DE RECOLHIMENTO, 1 
cálculo de liquidação de p 
ciência ao condenado, 107. 
ciência ao Ministério Públi, 
comunicação ao Conselho 

106.4 
e competência, 105.5 
efeitos da soma das penas, 
execução provisória e - pr, 

antecedentes, 105.6 
exigência formal da execu 
expedição da-, 106.1 
precedência das penas, 107 
recibo, 107 .2 
registro, 107.4 
requisitos da -, 106.2 
retificações, 106.5 
prisão especial, 106.6 
provisória, 105.8 

-H
HABILITAÇÃO 

suspensão de autorização o· 
veículos, 154.4 

HIGIENE 
e segurança, 28.3 

HIPÓTESES 
de saída temporária, 122.2 
para a prisão domiciliar, 11 

HISTÓRICO 
casa do albergado, 93.2 
lei de execução penal, 1.4 

HORÁRIO(S) 
e início de execução na pre 

à comunidade, 149.3 
especiais, 33.2 

HOSPITAL 
de custódia e tratamento p: 

-1-
IDENTIFICAÇÃO 

por perfil genético, 9~-A.l 
IDOSOS 

doentes e deficientes físico 
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7.3 

limitação de-, 181.3 
151.1 

órias, Título IX 

í.rio, 28.2 

mal da pena, 158,5 

- e moral, 40.2 

:ientes -, 32.2 

L4 

A 

202.1 

io, 107.1 

inados lugares, 154,5 

67.1 

de cargo - ou atividade 
ato eletivo, 154.2 

-, 9'.:-A.1 

; do regime aberto, 

iva de liberdade, 50.1 
itivas de direitos, 51.1 
l-, 48.2 
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de recolhimento e competência, 105.5 
de recolhimento provisória, 105.8 
execução provisória e - de recolhimento 

provisória: antecedentes, 105.6 
expedição da - de recolhimento, 106.1 
requisitos da - de internação, 173.1 
requisitos da - de recolhimento, 106.2 

GUIA DE INTERNAÇÃO, 172.1 
requisitos da-, 173.1 

GUIA DE RECOLHIMENTO, 105.4 
cálculo de liquidação de penas, 107.5 
ciência ao condenado, 107.3 
ciência ao Ministério Público, 106.3 
comunicação ao Conselho Penitenciário. 

106.4 
e competência, 105.5 
efeitos da soma das penas, 107.7 
execução provisória e - provisória: 

antecedentes, 105.6 
exigência formal da execução, 107.1 
expedição da -, 106.1 
precedência das penas, 107.6 
recibo, 107.2 
registro, 107.4 
requisitos da -, 106.2 
retificações, 106.5 
prisão especial, 106.6 
provisória, 105.8 

-H
HABILITAÇÃO 

suspensão de autorização ou de - para dirigir 
veículos, 154.4 

HIGIENE 
e segurança, 28.3 

HIPÓTESES 
de saída temporária, 122.2 
para a prisão domiciliar, 117.2 

HISTÓRICO 
casa do albergado, 93.2 
lei de execução penal, 1 .4 

HORÁRIO(S) 
e início de execução na prestação de serviços 

à comunidade, 149.3 
especiais, 33.2 

HOSPITAL 
de custódia e tratamento psiquiátrico, 99.1 

-1-
IDENTIFICAÇÃO 

por perfil genético, 9'.:-A.1 
IDOSOS 

doentes e deficientes físicos, 32.2 

Í/\DICE REMISSI\'O 

estabelecimentos para mulheres e maiores de 
60 anos, 82.3 

IGUALDADE 
de tratamento, 41.12 

IMÓVEIS 
penhora de bens - para a execução da pena 

de multa, 165,l 
IMPEDIMENTO 

para novo livramento condicional, 142.1 
IMPOSSIBILIDADE 

de conversão da pena de multa, 182.1 
do trabalho e remição, 126.3 

IMPUTÁVEIS 
e semi-imputáveis, 99.2 

INCIDENTE(S) DE EXECUÇÃO, 66.12, TÍTULO 
VIIE 180.1 
anistia ou indulto, Capítulo III, Título VII 
conversões, Capítulo I, Título VII 
excesso ou desvio, Capítulo II, Título VII 

INCLUSÃO 
isolamento preventivo e - preventiva no 

regime disciplinar diferenciado, 60.1 
procedimento e juiz competente para 

aplicação da sanção de - no regime 
disciplinar diferenciado, 54.2 

INDIVIDUAL 
indulto-, 188.1 

INDIVIDUALIZAÇÃO 
da pena e classificação dos condenados, 5.1 

INDULTO 
anistia e-, Capítulo III, Título VII 
coletivo, 193.1 
diligências e parecer, 190.1 
extinção da punibilidade e comutação, 192.1 
incidentes da execução, 66.12, Título VII e 

180.1 
individual, 188.1 
procedimento inicial, 189.1 
procedimento no Ministério da Justiça, 191.1 
processamento do - coletivo, 193.2 

INICIAL 
fixação do regime-, 110.4 
observância do regime-, 110.5 
procedimento - do indulto, 189.1 
regime - critérios objetivos, 110.1 
regime - fechado em leis especiais, 110.3 

INICIATIVA 
do processamento judicial, 195.1 

INÍCIO 
da execução das penas restritivas de direitos, 

147.3 
horário e início de execução na prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades 
públicas, 149.3 
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INOCÊNCIA 
execução provisória e o princípio da 

presunção de - ou da não culpabilidade, 
105.7 

INSOLVÊNCIA 
e a pena de multa, 168.1 

INSTALAÇÕES 
casa do albergado, 94.2 
centro de observações, 97.1 
e serviços, 13 .1 
equipamentos e serviços, 203.2 
médico-sanitárias, 14.4 

INTEGRIDADE 
respeito à - física e moral, 40.2 

INTERDIÇÃO 
conversão das penas de - temporária de 

direitos, 181.4 
temporária de direitos, 154.1 

INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS, 
154.1 
comunicação, 155.1 
suspensão de autorização ou de habilitação 

para dirigir veículo, 154.4 
proibição de frequentar determinados 

lugares, 154.5 
proibição de inscrever-se em concursos, 

avaliações ou exame públicos, 154.6 
proibição do exercício de cargo, função ou 

atividade pública e de mandato eletivo, 
154.2 

proibição do exercício de profissão, atividade 
ou ofício, 154.3 

INTERNAÇÃO 
cômputo do tempo de prisão provisória ou 

administrativa ou de-, 110.2 
conversão do tratamento ambulatorial em -, 

184.1 
guia de -, 172.1 
requisitos da guia de-, 173.1 

INTERNADO 
condenado e -, Título II 
preso provisório e -, 42.1 

INTERNAMENTO 
efeitos do -, 108.2 

INTERNO 
trabalho-, 31.1 

INTERTEMPORAL 
direito-, 131.6 

INTERVENÇÃO 
jurisdicional e administrativa, 65.2 

ISOLAMENTO 
preventivo e inclusão preventiva no regime 

disciplinar diferenciado, 60.1 
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-J-
JORNADA 

de trabalho, 33.1 
JUDI CIAL(IS) 

condições - da suspensão condicional da 
pena, 158.2 

declaração - da remição, 126.6 
procedimento -, Título VIII 

JUIZ 
competente-, 65.3 
comunicação ao-, 58.2 
procedimento e - competente para aplicação 

da sanção de inclusão no regime 
disciplinar diferenciado, 54.2 

JUÍZO 
da execução, Capítulo III, Título III 

JURÍDICA(O) 
assistência -, Seção rv, Capítulo II, Título II 
• assistência de defensor, 16.1 
• defensoria pública e advogado dativo, 16.2 
• relevância da - jurídica, 15.1 

JURISDICIONAL 
função-, 65.1 
intervenção - e administrativa, 65.2 

JURISDICIONALIDADE 
princípio da-, 2.2 

JUSTIÇA 
procedimento do indulto no Ministério da-, 

191.1 
JUSTIÇA ESPECIAL 

presos provisórios e condenados na -, 2.4 

-L
LAUDO 

relatório e - na medida de segurança, 175.2 
LEGAL(IS) 

condições - da suspensão condicional da 
pena, 158.1 

LEGALIDADE 
princípio da-, 2.1, 45.1 

LEGISLAÇÃO 
complementar, 119.l e 203.l 

LEGITIMAÇÃO 
Para suscitar o incidente de excesso ou 

desvio, 186.1 
LEI(S) 

aplicação da - mais benigna, 66.2 
histórico da - de Execução Penal, 1.4 
objeto e aplicação da - de Execução Penal, 

Título I 
regime inicial fechado em - especiais, 110.3 
regime prisional e - mais benigna, 110.6 

LEVES 
faltas médias e-, 49.2 

·1 

,. 
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LIBERAÇÃO 
desintemação e - do subm 

segurança, 179.1 
LIBERADO(S) 

e egressos, 86.3 
LIBERDADE 

conversão da pena privativ, 
de segurança, 183.1 

conversão de pena privati 
restritiva de direitos, 1 

conversão da pena restriti 
privativa de-, 181.1 

faltas graves na pena priva 
multa e pena privativa de -
penas privativas de -, CapÍ' 
religiosa, 24.4 

LIMITAÇÃO 
conversão da pena de - de 

181.3 
de fim de semana, 93.4 e 1 

LIMITAÇÃO DE FIM DE SE 
cursos, palestras e atividad 
regras para execução, 151. 
relatórios e comunicações, 

LIMITE 
de penas, 66.6 

LIQUIDAÇÃO 
cálculo de - das penas, 107 

LIVRAMENTO 
carta de-, 136.1 
condicional, 66.11 e 131.1 
contagem do prazo do-, 1 
decreto de revogação do-, 
impedimento para novo -, 
modificação nas condições 
suspensão do-, 145.1 

LIVRAMENTO CONDICION 
advertência, 134.1 
a estrangeiro, 131.4 
caderneta e pecúlio, 138.1 
carta de livramento, 136.1 
cerimônia, 137.1 
concessão, 131.5 
concessão pelo Tribunal, 1 
condições facultativas, 132 
condições obrigatórias, 132 
contagem do prazo do -, 1 
decreto de revogação, 143. 
direito intertemporal, 131. 
extinção da pena, 146.1 
impedimento para novo -, 
modificações nas condiçõe 
mudança de residência, 13 
observação cautelar, 139.1 
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ensão condicional da 

ição, 126.6 
ulo VIII 

;8.2 
mpetente para aplicação 
:lusão no regime 
mciado, 54.2 

lo III, Título III 

Iv, Capítulo II, Título II 
~nsor, 16.1 
1 e advogado dativo, 16.2 
:idica, 15.1 

inistrativa, 65.2 

lulto no Ministério da -, 

condenados na-, 2.4 

da de segurança, 175.2 

nsão condicional da 

5.1 

e 203.1 

inte de excesso ou 

>enigna, 66. 2 
cução Penal, 1.4 
- de Execução Penal, 

o em - especiais, 110.3 
nais benigna, 110.6 
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LIBERAÇÃO 
desinternação e - do submetido a medida de 

segurança, 179 .1 
LIBERADO(S) 

e egressos, 86.3 
LIBERDADE 

conversão da pena privativa de - em medida 
de segurança, 183.1 

conversão de pena privativa de - em 
restritiva de direitos, 180.3 

conversão da pena restritiva de direitos em 
privativa de-, 181.1 

faltas graves na pena privativa de -, 50.1 
multa e pena privativa de-, 170.1 
penas privativas de -, Capítulo I, Título V 

religiosa, 24.4 
LIMITAÇÃO 

conversão da pena de - de fim de semana, 
181.3 

de fim de semana, 93.4 e 151.1 
LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, 151.1 

cursos, palestras e atividades, 152.1 
regras para execução, 151.2 
relatórios e comunicações, 153.1 

LIMITE 
de penas, 66.6 

LIQUIDAÇÃO 
cálculo de - das penas, 107.5 

LIVRAMENTO 
carta de-, 136.1 
condicional, 66.11 e 131.1 
contagem do prazo do-, 141.1 
decreto de revogação do -, 143.1 
impedimento para novo-, 142.1 
modificação nas condições do-, 144.1 
suspensão do-, 145.1 

LIVRAMENTO CONDICIONAL, 66.11 E 131.1 
advertência, 134.1 
a estrangeiro, 131.4 
caderneta e pecúlio, 138.1 
carta de livramento, 136.1 
cerimônia, 137.1 
concessão, 131.5 
concessão pelo Tribunal, 135.1 
condições facultativas, 132.2 
condições obrigatórias, 132.1 
contagem do prazo do-, 141.1 
decreto de revogação, 143.1 
direito intertemporal, 131.6 
extinção da pena, 146.1 
impedimento para novo-, 142.1 
modificações nas condições, 144.1 
mudança de residência, 133.1 
observação cautelar, 139.1 

proteção, 139.2 
recurso, 146.2 
relatório, 139.3 

ÍNDICE RE'.\!ISSl\'O 

requisitos objetivos, 131.2 
requisitos subjetivos, 131.3 
revogação facultativa do-, 140.2 
revogação obrigatória do-, 140.1 
suspensão, 145.1 

LOCAL(AIS) 
Departamento Penitenciário -, 73.1 
meios e -, 24.3 
penitenciária -, 90.1 

LOCALIZAÇÃO 
casa do albergado, 94.1 
e construção da cadeia pública, 104.1 

-M
MANDATO 

dos membros, 63.2 
proibição do exercício de cargo, função ou 

atividade pública e de - eletivo, 154.2 
MATERIAL 

assistência-, 12.1 
MÉDIAS 

faltas - e leves, 49.2 
MÉDICA(O) 

assistência-, 14.2 
instalações - sanitárias, 14.4 
particular, 43.1 

MEDIDA(S) 
conversão de pena privativa de liberdade em 

- de segurança, 183.1 
de segurança, 66.16 
execução das - de segurança, Título VI e 

171.6 
MEDIDA(S) DE SEGURANÇA, 66.16 E 171.1 

aplicação, 171.3 
conversão de pena privativa de liberdade 

em-, 183.1 
duração, 171. 7 
espécies, 171.5 
exames, 174.1 
execução das-, Título VI e 171.6 
extinção da punibilidade, 171.8 
guia de internação, 172.1 
pressupostos, 171.2 
requisitos da guia de internação, 173.1 
substituição, 171 .4 

MEIOS 
e locais, 24.3 

MEMBROS 
mandato dos-, 63.2 
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MENTAL 
superveniência de doença - na pena de 

multa, 167.1 
superveniência de doença - nas penas 

privativas de liberdade, 108.1 
MÉRITO 

do condenado para a progressão de regime, 
112.4 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
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efeitos da revogação da -, 1 
falsa declaração de prestaçã, 

fim de instituir pedido d 
impossibilidade do trabalho, 
pedido de-, 129.2 
pelo estudo, 126.5 
pelo trabalho, 126.2 
registro da-, 129.1 
retroatividade da-, 129.3 

REMOÇÃO 
competência para a-, 86.2 
e transferência, 66.17 

REMUNERAÇÃO, 29.1 
RENÚNCIA 

do condenado à suspensão 
pena, 160.2 

REPRESENTAÇÃO 
petição e atestado, 41.14 
por falta grave, 48.2 

REQUISITO(S) 
da guia de recolhimento, 1 
das medidas de segurança e 

internação, 173.1 
objetivos da suspensão con 

156.2 
objetivos do livramento co 
para a saída temporária, 12 
para o regime aberto, 114.1 
subjetivos da suspensão co 

156.3 
subjetivos do livramento e, 
temporal, 112.3 

RESIDÊNCIA 
mudança de - para fins da 

condicional da pena, 1 
mudança de - para fins de 

condicional, 133.1 
RESPEITO 

à integridade física e moral 
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nporária, 125.2 

s11e a pena privativa de 
livramento condicional, 

LO e - da progressão de 

CAPÍTULO I, TÍTULO V 

pedais do - aberto, 

do, 52.2, 60.1 
.. 1 

10.4 
ivos, 110.1 
s especiais, 110.3 
D e inclusão preventiva 
iferenciado, 60.1 
lições do - aberto, 116.1 
ia!, 110.5 
ia a presos em -
1ciado, 87.3 
~nigna, 110.6 
'Ompetente para 
ão de inclusão no -
1ciado, 54.2 
118.2 
erto, 114.1 

mal da pena, 163.1 
, 107.4 

nitação de fim de 

2 

1 

ário no livramento 
1 
1itação de fim de 

le segurança, 175.2 
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na prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas, 150.1 

RELIGIÃO 
pena e -, 24.1 

RELIGIOSA 
assistência -, Seção VII, Capítulo II, Título II 
liberdade-, 24.4 

REMIÇÃO, 126.1 
acidente, 126.4 
admissibilidade de revogação da-, 127.1 
causas de revogação da-, 127.2 
declaração judicial, 126.6 
detração e -, 66. 9 e 111.3 
efeitos da-, 128.1 
efeitos da revogação da-, 127.3 
falsa declaração de prestação de serviço para 

fim de instituir pedido de remição, 130.1 
impossibilidade do trabalho, 126.3 
pedido de-, 129.2 
pelo estudo, 126.5 
pelo trabalho, 126.2 
registro da-, 129.1 
retroatividade da-, 129.3 

REMOÇÃO 
competência para a-, 86.2 
e transferência, 66.17 

REMUNERAÇÃO, 29.1 
RENÚNCIA 

do condenado à suspensão condicional da 
pena, 160.2 

REPRESENTAÇÃO 
petição e atestado, 41.14 
por falta grave, 48.2 

REQUISITO(S) 
da guia de recolhimento, 106.2 
das medidas de segurança e das guias de 

internação, 173.1 
objetivos da suspensão condicional da pena, 

156.2 
objetivos do livramento condicional, 131.2 
para a saída temporária, 123.2 
para o regime aberto, 114.1 
subjetivos da suspensão condicional da pena, 

156.3 
subjetivos do livramento condicional, 131.3 
temporal, 112.3 

RESIDÊNCIA 
mudança de - para fins da suspensão 

condicional da pena, 158.8 
mudança de - para fins de livramento 

condicional, 133.1 
RESPEITO 

à integridade física e moral, 40.2 

RESTABELECIMENTO 
da progressão, 118.4 

RESTRIÇÃO 

ÍNDICE RDIISSl\'O 

suspensão e - dos direitos, 41.17 
RESTRITNA(S) 

conversão da pena - de direitos em privativa 
de liberdade, 181.1 

conversão de pena privativa de liberdade em 
- de direitos, 180.1 

faltas graves nas penas - de direitos, 51.1 
penas-de direitos, 48.1, 66.14 e 147.1 

RETIFICAÇÕES 
da guia de recolhimento, 106.5 

RETROATMDADE 
da remição, 129.3 

REVOGAÇÃO 
admissibilidade de - da remição, 127.1 
causas de - da remição, 127.2 
da autorização, 37.2 
da lei de Execução Penal, 204.3 
da saída temporária, 125.1 
decreto de - do livramento condicional, 

143.1 
efeitos da - da remição, 127.3 
facultativa da suspensão condicional da pena, 

162.4 
facultativa do livramento condicional, 140.2 
obrigatória da suspensão condicional da 

pena, 162.3 
obrigatória do livramento condicional, 140.1 

-S
SAÍDA(S) 

autorizações de-, 120.1 
competência para a autorização de-, 122.1 
condições da - temporária, 124.2 
hipóteses de - temporária, 122.2 
permissões de-, 120.2 
prazo da permissão de-, 121.1 
prazo da - temporária, 124.1 
recuperação do direito à - temporária, 125.2 
requisitos para a - temporária, 123.2 
revogação da - temporária, 125.1 
temporárias, 66.13 e 122.1 

SALÁRIO 
destinação do-, 29.2 

SANÇÃO(ÕES) 
coletivas, 45.4 
competência para aplicação das -, 54.1 
cruéis, 45.2 
da aplicação das-, Subseção Iv, Seção III, 

Capítulo Iv, Título II e 57.2 
das - e das recompensas, Subseção III, Seção 

III, Capítulo Iv, Título II 
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disciplinares, 53.1 
fixação da-, 57.1 
procedimento e juiz competente para 

aplicação da - de inclusão no regime 
disciplinar diferenciado, 54.2 

SANITÁRIAS 
instalações médico-, 14.4 

SAÚDE 
assistência à-, 14.l: 
• assistência farmacêutica e odontológica, 

14.3 
• assistência instalações médico-sanitárias, 

14.4 
médica, 14.2 

SEGURANÇA 
conversão da pena privativa de liberdade em 

medida de-, 183.1 
execução das medidas de-, Título VI e 171.6 
higiene e-, 28.3 
medidas de-, 66.16 e 171.1 

SEMIABERTO 
regime -, 91.2 

SEMI-IMPUTÁVEIS 
imputáveis e-, 99.2 

SENSACIONALISMO 
proteção contra o-, 41.8 

SENTENÇA 
execução da-, 105.2 

SEPARAÇÃO 
dos presos e prisão especial, 84.1 

SERVIÇO(S) 
conversão da pena de prestação de - à 

comunidade, 181.2 
falsa declaração de prestação de - para fim 

de instituir pedido de remição, 130.1 
instalações e-, 13.1 
instalações, equipamentos e -, 203.2 
prestação de - à comunidade, 30.1 
prestação de - à comunidade ou a entidades 

públicas, 149.1 
tarefas do - de assistência social, 23.1 

SESSENTA 
estabelecimentos para mulheres e maiores 

de - anos, 82.3 

SETORES 
de participação, 4.2 

SIGILO 
na execução, 198.1 

SIMULTÂNEOS 
sursis -, 156.4 
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SISTEMA 
progressivo, 112.1 

SOCIAL 
assistência -, 22. l: 
• tarefas do serviço de assistência-, 23. l 

SOLTURA 
alvará de-, 109.1 

SOMA 
de penas, 66.4 
efeitos da - das penas, 107.7 
regime e - de penas, 111.1 

SUBJETIVOS 
requisitos - da suspensão condicional da 

pena, 156.3 
requisitos - do livramento condicional, 131.3 

SUBSTITUIÇÃO 
da medida de segurança, 171.4 
da pena de multa, 164.5 
das penas restritivas de direitos, 147.2 

SUPERVENIÊNCIA 
de doença mental na pena de multa, 167.1 
de doença mental nas penas privativas de 

liberdade, 108. l 

SURSIS 
v. suspensão condicional da pena 
simultâneos, 156.4 

SUSPENSÃO 
condicional da pena, 66.10 e 156.1 
de autorização ou de habilitação para dirigir 

veículo, 154.4 
do livramento condicional, 145.1 
e restrição dos direitos, 41.17 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, 66.10 
E 156.1 
alteração das condições, 158.4 
audiência admonitória, 160.l 
cassação, 162.5 
comparecimento, 158.6 
comunicação, 158.7 
concessão, 157.1 
condições judiciais, 158.2 
condições legais, 158.1 
especificação pelo Tribunal, 159 .1 
especificações das condições, 158.3 
extinção da pena, 162.6 
fiscalização, 158.5 
mudança de residência, 158.8 
não comparecimento, 161.1 
período de prova, 162.1 
prorrogação do prazo, 162.2 
registro, 163.1 
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renúncia do condenado, 1 
requisitos objetivos, 156.2 
requisitos subjetivos, 156. 
revogação facultativa, 162 
revogação obrigatória, 16 
sursis simultâneos, 156.4 

-T
TAREFAS 

atribuição das - ao conde 
de serviços à comunid 
públicas, 149.2 

do serviço de assistência s 
TÉCNICA 

exames pela comissão - d 
TEMPO 

cômputo do - de prisão p 
administrativa ou de · 

de duração, 58.1 
TEMPORAL 

requisito-, 112.3 
TEMPORÁRIA(S) 

condições da saída-, 124. 
conversão das penas de in 

direitos, 181.4 
hipóteses de saída-, 122. 
interdição - de direitos, 1 
prazo para a saída -, 124. 
recuperação do direito à s 
requisitos para a saída-, 1 
revogação da saída-, 125. 
saídas-, 66.13 e 122.1 

TENTATIVA, 49.3 
TRABALHO, CAPÍTULO II, 

acidente do -, 28.4 
atribuição de-, 41.2 
atribuição do - externo, 3 
bens e produtos do-, 35.1 
condições do - externo, 3 
criminoso político e -, 200 
externo, 36.1 
finalidades do - penitend 
gerência do-, 34.1 
impossibilidade do - e re 
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de assistência -, 23.1 

1S, 107.7 
111.1 

nsão condicional da 

1ento condicional, 131.3 

nça, 171.4 
,4.5 
de direitos, 147.2 

pena de multa, 167.1 
s penas privativas de 

na! da pena 

66.10 e 156.l 
habilitação para dirigir 

ional, 145.1 
IS, 41.17 

>NAL DA PENA, 66.10 

es, 158.4 
a, 160.1 

.6 

;3_2 

1 
l>unal, 159.1 
tdições, 158.3 
'..6 

a, 158.8 
161.1 

:.1 
, 162.2 
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renúncia do condenado, 160.2 
requisitos objetivos, 156.2 
requisitos subjetivos, 156.3 
revogação facultativa, 162.4 
revogação obrigatória, 162.3 
sursi.s simultâneos, 156.4 

-T
TAREFAS 

atribuição das - ao condenado na prestação 
de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas, 149.2 

do serviço de assistência social, 23.1 
TÉCNICA 

exames pela comissão - de Classificação, 98.1 
TEMPO 

cômputo do - de prisão provisória ou 
administrativa ou de internação, 110.2 

de duração, 58.1 
TEMPORAL 

requisito-, 112.3 
TEMPORÁRIA(S) 

condições da saída-, 124.2 
conversão das penas de interdição - de 

direitos, 181.4 
hipóteses de saída-, 122.2 
interdição - de direitos, 154.1 
prazo para a saída-, 124.1 
recuperação do direito à saída-, 125.2 
requisitos para a saída-, 123.2 
revogação da saída-, 125.2 
saídas-, 66.13 e 122.1 

TENTATIVA, 49.3 
TRABALHO, CAPÍTULO II, TÍTULO II 

acidente do-, 28.4 
atribuição de-, 41.2 
atribuição do - externo, 37.1 
bens e produtos do-, 35.1 
condições do - externo, 36.2 
criminoso político e -, 200.1 
externo, 36.1 
finalidades do - penitenciário, 28.2 
gerência do -, 34.1 
impossibilidade do - e remição, 126.3 

interno, 31.1 
jornada de-, 33.1 
obtenção de -, 27 .1 
penitenciário, 28. l 
remição pelo-, 126.3 

TRANSFERENCIA 
remoção e-, 66.16 

TRANSITÓRIAS 

Í:--:DICE RBtISSI\O 

disposições finais e -, Título IX 
TRATAMENTO 

ambulatorial, 101.1 
conversão do - ambulatorial em internação, 

184.1 
e assistência, 10.2 
hospital de custódia e - psiquiátrico, 99.1 
igualdade de-, 41.12 
penitenciário, 10.1 

TRIBUNAL 
concessão do livramento condicional pelo -, 

135.l 
especificação pelo - das condições da 

suspensão condicional da pena, 159.1 

-U
UNIFICAÇÃO 

de penas, 66.5 
natureza da-, 66.7 
regime e-, 111.2 

uso 
de algemas, 199 .1 

-V-
VALORES 

conversão das penas de prestação pecuniária 
e perda de bens e-, 181.5 

perda de bens e valores, 148.3 
VEÍCULO 

suspensão de autorização ou de habilitação 
para dirigir-, 154.4 

VESTUÁRIO 
alimentação e-, 41.1 

VIGÊNCIA 
da Lei de Execução Penal, 204.1 

VISITAS, 41.10 
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