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RESUMO 

 

Insta salientar, desde logo, que se mostra notória o atual estado falimentar dos 
presídios brasileiros, eis que, após a prolatação da sentença, restam aos condenados 
apenas o fato de serem jogados no sistema carcerário, com posterior esquecimento 
pelas autoridades competentes. Não há qualquer prestação assistencial, que, a 
princípio, resta garantida pela Lei de Execução Penal, tampouco o ambiente 
penitenciário possui condições para acolher a quantidade de presos que lá se 
encontram atualmente inseridos, sendo possível constatar que a pena não vem 
cumprindo com a sua finalidade primordial, que, como é sabido, diz respeito a 
ressocialização do apenado. Assim, tem-se como uma forma de garantir a função da 
pena a hipótese de se proceder de maneira a individualizar a execução penal, direito 
já consagrado pela Lei de Execução Penal, mas que não está sendo colocado em 
prática pelas autoridades competentes, sendo considerado de grande relevância para 
a reinserção do condenado na sociedade, posto que através deste fenômeno é 
possível tratar cada apenado de maneira singular, analisando a sua personalidade, 
bem como o crime que tenha sido cometido, de modo a fazer com que haja o 
cumprimento da pena inicialmente imposta com pessoas que possuam características 
similares. 
 

Palavras-chave: Individualização. Execução Penal. Ressocialização.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo versa sobre a individualização da execução penal como 

medida de ressocialização do encarcerado. 

É possível visualizar que desde os primórdios da sociedade já era possível 

vislumbrar a imposição de penalidades daqueles que agiam de maneira a descumprir 

determinado mandamento que não se coadunava com aquilo que era almejado pela 

sociedade.  

Eram penas degradantes, sendo necessário, ainda que de maneira paulatina, 

o emprego de outros métodos punitivos, sendo mais latente a pena privativa de 

liberdade, de modo que o indivíduo ficasse a salvo de qualquer medida que pudesse 

atentar contra a sua integridade física e moral.   

A Lei de Execução Penal é clara quando estabelece os direitos assegurados 

aos encarcerados, notadamente os assistenciais, como, por exemplo, a saúde e a 

educação, além de dispor rigorosamente acerca da estrutura das celas, que deverão 

possuir parâmetros mínimos de largura, comportando poucos reclusos, de modo que 

os mesmos possam ter a sua dignidade preservada.  

Mas, tal se encontra previsto apenas no papel, pois o sistema penitenciário 

brasileiro, hodiernamente, carece de uma estrutura apta a albergar todos os 

sentenciados, o que acaba inviabilizando a reinserção daqueles que lá estão 

acolhidos. 

É possível verificar, corriqueiramente, noticiários que envolvam o sistema 

prisional brasileiro, estando normalmente vinculados a rebeliões, pois a ausência de 

uma estrutura física adequada, além da carência dos direitos assistenciais, torna 

insuportável que os apenados ali convivam. 

Assim, nota-se de maneira clara que o sistema carcerário brasileiro não 

possui condições mínimas para albergar a quantidade de presos que lá estão 

cumprindo pena, sendo um ambiente dotado de insalubridade, sem higiene, sendo um 

verdadeiro centro de proliferação de doenças, pois muitos presos saudáveis, após o 

cumprimento da pena, acabam saindo com alguma enfermidade. 

Verifica-se, desde logo, que a função precípua da pena, que é de ressocializar 

o indivíduo, torna-se inócua, fazendo-se necessário, portanto, a utilização de métodos 

que visem assegurar ao menos o mínimo dos direitos dos reclusos. 

É nesse contexto que vem se justificar a realização do trabalho acadêmico, 
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pois é possível verificar que tal poderá ser efetivado mediante o instituto da 

individualização da execução penal, conforme é empregado no direito americano e, 

via de consequência será demonstrada durante o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
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2 ABORDAGEM ACERCA DA EXECUÇÃO PENAL - ORIGEM E EVOLUÇÃO DA 

PRISÃO E DA PENA  

 

2.1 CONTEXTO GERAL DA EXECUÇÃO PENAL 

 

Inicialmente, vale pontuar alguns aspectos concernentes à execução penal no 

Direito Brasileiro, que, de acordo com Avena (2014, p. 22), foi instituído pela primeira 

vez mediante o Projeto de Código Penitenciário da República de 1933, sendo o 

aludido diploma infrutífero, posto que fora deixado de lado com o advento do Código 

Penal de 1940.  

Ainda, o referido autor (2014, p. 22) ressalta diversos outros regramentos que 

se mostraram ineficazes, como a Lei 3.274, de 1957, que trouxe à baila uma 

normatização acerca do regime penitenciário, além do anteprojeto do Código 

Penitenciário, que fora confeccionado também em meados de 1957. De igual forma, 

em 1953 e 1970 foram elaborados anteprojetos atinentes a instituição do Código de 

Execução Penal, mas sem qualquer efeito prático. 

Assim sendo, insta salientar que de acordo com o entendimento de Teixeira 

(2009, p. 85), a Lei de Execução Penal, promulgada em meados de 1984, foi à 

primeira norma a fazer alusão à execução penal de maneira singular, trazendo um 

grande regramento no que toca a questão carcerária. 

Assim sendo, Caetano da Silva (2009, p. 69) leciona que "O sistema de 

execução penal concebido pela LEP traz, portanto, limitações precisas ao direito de 

punir do Estado". Diante disso, além da ressocialização do apenado, deve-se 

resguardar a dignidade do mesmo, garantindo-se a implementação de direitos 

mínimos, como, por exemplo, a saúde e a alimentação. 

No entendimento de Capez (2011, p. 14), a execução penal pode ser 

entendida como sendo a fase da persecução penal destinada a satisfazer a pretensão 

punitiva do Poder Público, ante a existência de uma sentença condenatória que já 

tenha transitado em julgada: 

 

É a fase da persecução penal que tem por fim propiciar a satisfação efetiva e 
concreta da pretensão de punir do Estado, agora denominada pretensão 
executória, tendo em vista uma sentença judicial transitada em julgado, 
proferida mediante o devido processo legal, a qual impõe uma sanção penal 
ao autor de um fato típico e ilícito. 
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Já Avena (2014, p. 22) explica que: 

 

A partir desse regramento, infere-se que a execução penal pode ser 
compreendida como o conjunto de normas e princípios que tem por objetivo 
tornar efetivo o comando judicial determinado na sentença penal que impõe 
ao condenado uma pena (privativa de liberdade, restritiva de direitos ou 
multa) ou estabelece medida de segurança.  

 

Além do mais, não se pode olvidar que a natureza jurídica da execução penal, 

no entendimento de Kuehne (2017, p. 42), é mista, eis que "Contempla normas que 

repercutem no Direito Penal, Processual Penal, Administrativo e de Execução Penal 

propriamente dita". 

Por sua vez, Marcão (2012, p. 22) delimita que a natureza que ronda a 

execução penal é jurisdicional, eis que seus rumos são ditados pelo Poder Judiciário, 

além de se mostrar inerente a observância do teor inserto na Carta de 1988, 

especialmente os preceitos que fazem alusão aos princípios e garantias mínimas do 

acusado. 

Ademais, vale mencionar que de acordo com o entendimento de Nunes 

(2013, p. 24), a Execução Penal alberga um processo autônomo e, diante disso, não 

subsistem dúvidas de que possuem um apanhado de regras e princípios que lhes são 

próprios, fazendo uso do processo penal apenas de maneira eminentemente 

subsidiária. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DAS PRISÕES 

 

Vale delimitar que há notícias de que a prisão surgiu no decorrer da Era 

Medieval, momento em que o Monarca podia dispor livremente do corpo de seu 

súdito, segundo Muraro (2017, p. 32). 

Assim sendo, ressalta-se, desde logo, que a origem das prisões remonta a 

antiguidade, eis que existentes desde a época da Idade Antiga, perfazendo um local 

no qual aquele que era considerado culpado era guardado até o momento de seu 

julgamento. Mas, veja-se que no entendimento de Leal (2009, p. 67), na Grécia, a 

prisão era destinada aqueles que possuíam determinada dívida, ao passo que, em 

Roma, dizia respeito à execução das penas corporais, bem como a de morte. 

Além do mais, não se pode olvidar que "Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, 

era a prisão uma espécie de antessala de suplícios; não possuía o caráter de pena, 
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servindo basicamente para custodiar o infrator até o seu julgamento e execução, de 

modo a que dele não pudesse se furtar", consoante esclarece Cordeiro (2014, p. 12).  

Por sua vez, na Idade Média pode-se visualizar a ingerência do Direito Penal 

Germânico, bem como do Direito Penal Canônico.  

No primeiro, é possível verificar que não havia sequer a existência de 

legislações escritas, eis que o direito era eminentemente consuetudinário, subsistindo 

a hipótese de transgressões consideradas públicas, hipótese em que o agressor podia 

ser morto por qualquer indivíduo e, privado, quando o mesmo era entregue à família 

da vítima, conforme aduz Cunha (2015, p. 128-129). 

Já no Direito Penal Canônico (2015, p. 129-130), desejava-se a cura do 

delinquente, sendo que a sua jurisdição se dividia em dois grupos, quais sejam: em 

razão da pessoa, pouco importando o crime que havia sido praticado, sendo que, 

neste caso, o indivíduo era julgado pelo Tribunal da Igreja, bem como em razão da 

matéria, albergando os crimes cometidos em face do direito divino, em face da ordem 

jurídica laica, além da ordem religiosa. Tal contribuiu manifestamente com o 

surgimento da prisão moderna, especialmente no que toca a reforma do criminoso. 

No que toca a Idade Moderna, pode-se afirmar que a mesma foi marcada por 

diversas mudanças sociais, tornando-se mais latente o individualismo, bem como a 

instituição das práticas mercantis, além do renascimento das artes, conforme afirma 

Muraro (2017, p. 28). 

De acordo com Leal (2009, p. 71), "O século XVI assistiu a um grande 

movimento de construção de estabelecimentos penais para acolher os delinquentes 

jovens, mendigos, vagabundos e prostitutas. As primeiras experiências com este perfil 

se deram no continente europeu". De maneira exemplificativa, pode-se citar 

Amsterdã, que criou duas casas correcionais, sendo uma destinada aos homens e a 

outra as mulheres. 

Ainda sobre a Idade Moderna, Masson (2015, p. 132) delimita que: 

 

Inicialmente, as leis devem ser certas, claras e precisas, uma vez que a 
incerteza das normas faz crescer a inatividade e a estupidez. Com efeito, o 
legislador sábio busca impedir o mal antes de repará-lo com a elaboração de 
leis, já que um cidadão de alma sensível constata que, protegido por boas 
leis, de simples compreensão, perde a iníqua liberdade de praticar o mal, e os 
crimes são prevenidos compensando-se a virtude.  

 

Tem-se, ainda, o instituído por Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria 
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(2008, p. 1-30), que, basicamente, menciona que desde os primórdios da sociedade já 

era possível vislumbrar a imposição de penalidades daqueles que agiam de maneira a 

descumprir determinado mandamento que não se coadunava com aquilo que era 

almejado pela sociedade. Diga-se, eram penas degradantes, que feriam 

sobremaneira a dignidade do indivíduo, que muitas vezes pagava com a própria vida, 

razão pela se fez necessária propagar a intenção das penas serem mais humanas. 

Ademais, não se pode olvidar que um dos primeiros modelos atinentes ao 

sistema prisional diz respeito ao panóptico, tendo sido trazido à baila por Jeremy 

Bentlam em meados de 1787, ressaltado preponderantemente na obra intitulada 

como "Vigiar e Punir", de Michael Foucault, cujo sistema traz a vigilância total dos 

presidiários, segundo entendimento de Muraro (2017, p. 45): 

 

Um dos primeiros modelos de prisão largamente difundido é o panóptico, que 
foi concebido pelo filósofo e jurista Jeremy Bentlam, em 1787. Ilustrada na 
obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão, de Foucault, essa estrutura busca 
obter o disciplinamento por meio da vigilância total, em um sistema composto 
de uma central de vigilância da qual partem corredores onde ficam as celas. 

 

Insta salientar que no âmbito brasileiro, não há registro das primeiras prisões 

que tenham sido efetivadas, tampouco dos delitos cometidos, eis que a prisão se 

encontrava dispersa em todo o território nacional, como, por exemplo, em postos 

policiais, casas religiosas e cadeias públicas, conforme Muraro (2017, p. 70). 

Assim sendo, de acordo com o entendimento de Almeida (2015, p. 66-67), o 

instituto prisional passou a se formalizar no Brasil em meados de 1830, tendo como 

primeira penitenciária a Casa de Correção do Rio de Janeiro, cuja obra se iniciou em 

1834, findando em 1850: 

 

O discurso sobre as prisões começou a tomar forma no Brasil por volta de 
1830, porém, não em razão da pretensa correção do desviante, senão por 
uma necessidade de controlar as massas indisciplinadas e imorais.  
[...] 
A primeira penitenciária a ser estruturada no Brasil e na América Latina 
conforme os ideários reformadores do século XVIII foi a Casa de Correção do 
Rio de Janeiro, também chamada de Casa de Correção da Corte, cuja 
construção iniciou em 1834. Por ter enfrentado problemas administrativos e 
financeiros, ela só foi concluída em 1850. 

 

Não se pode olvidar que "Outro importante estabelecimento penitenciário do 

século XIX foi a Casa de Correção de São Paulo, cuja construção iniciou em 1839, 

vindo a ser finalizado em 1852), de acordo com Almeida (2015, p. 68). É possível 
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afirmar que ao contrário do que ocorria com o instituto prisional do Rio de Janeiro, a 

penitenciária de São Paulo possuía condições satisfatórias em seu interior, pois havia 

grande cuidado com a higienização dos presos, sendo, inclusive, submetidos a 

exames clínicos e dentários. 

Além do mais, denota-se que no entendimento de Muraro (2017, p. 72), o 

Brasil não utilizou a política de isolamento, tendo em vista os autos valores que teria 

que ser despendidos com esta modalidade prisional, razão pela qual restou 

promovido, na época, apenas a questão do trabalho dos presidiários. 

Derradeiramente, faz-se necessário trazer à baila o entendimento de Muraro 

(2017, p. 76), que, com base nos dados obtidos pelo Ministério da Justiça em 2014, 

mencionou que no Brasil existe, hodiernamente, 821 cadeias públicas, 470 unidades 

penitenciárias, 74 colônias penais agrícolas ou industriais, 64 casas de albergado, 33 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, além de 16 patronatos. 

 

2.3 ORIGEM E FUNÇÕES DA PENA 

 

Tal como ocorre com as prisões, à pena também remonta os primórdios da 

sociedade, enaltecendo-se como sendo mais antiga a fase da vingança privada, 

momento em que não subsistia, ainda, a figura do Estado e, diante disso, fazia-se 

necessário que os indivíduos resolvessem entre si os conflitos provenientes, sendo 

que aquele que violasse determinada regra poderia pagar com a própria vida, 

conforme leciona Cordeiro (2014, p. 10). Neste período, vigeu a vingança privada. 

Além do mais, urge pontuar que durante a vingança privada surgiu, com o 

escopo de elidir que determinada população restasse dizimada, a Lei de Talião, que 

trouxe em seu arcabouço o fenômeno "olho por olho, dente por dente", que, segundo 

Bitencourt (2010, p. 60), foi de grande relevância na época, pois a penalização estava 

atrelada ao mal que tinha sido praticado. 

Por sua vez, é possível visualizar que sob a égide da vingança divina, as 

penalizações eram concebidas sob o entendimento no qual as divindades se viam 

revoltadas com a prática de determinado ato e, diante disso, o infrator restava punido, 

com o fito de desagravar a divindade, conforme ensina Bitencourt (2010, p. 59). Assim 

sendo, verifica-se que subsistia manifesta influencia da religião no que toca a 

população mais antiga. 

Já na fase da vingança pública, passou a subsistir maior ingerência do 
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Estado, pois a penalização deixou de ser um atributo eminentemente individual, em 

que eram aplicadas pelos seus semelhantes, passando a ser imposta pelo Poder 

Público, tendo como finalidade precípua, inicialmente, tutelar o Estado, assim como o 

seu Soberano, consoante explana Cunha (2015, p. 44). 

Sobre a vingança pública, Bitencourt (2010, p. 61) afirma que: 

 

Finalmente, superando as fases da vingança divina e da vingança privada, 
chegou-se à. vingança pública. Nesta fase, o objetivo da repressão criminal é 
a segurança do soberano ou monarca pela sanção penal, que mantém as 
características da crueldade e da severidade, com o mesmo objetivo 
intimidatório.  

 

Insta salientar, assim, que na Baixa Idade Média as penas eram destinadas 

especialmente aos crimes que eram cometidos em face das propriedades, tendo os 

miseráveis uma penalização mais severa quando comparada aquelas que eram 

destinadas aos mais abastados, sendo sempre dotadas de cunho cruéis, de acordo 

com Muraro (2017, p. 32): 

 

[...] na Baixa Idade Média, por exemplo, havia uma grande preocupação com 
os crimes contra a propriedade, e as penas dos ricos eram mais brandas que 
as dos pobres, que não podiam fazer uso de fiança. Havia também um 
embrutecimento das penas corporais e a facilitação da aplicação da pena de 
morte. 
As penas eram pensadas para serem cruéis, e sua execução era exibida a 
grandes plateias. 

 

Importa destacar, dentro do cenário brasileiro, que as Ordenações Afonsinas 

(1447-1521) que vigiam em Portugal não influenciaram o Brasil, trazendo em seu 

arcabouço uma legislação que estabelecia severamente acerca da aplicação de 

penas de tortura, bem como as corporais e a de morte, conforme Muraro (2017, p. 64). 

Após, as ordenações Afonsinas (1447-1521) foram substituídas pelas 

Ordenações Manuelinas (1521-1569), que, da mesma forma, não tornou eficaz no 

âmago brasileiro, conforme delimita Bitencourt (2010, p. 76-77). Já as Ordenações 

Filipinas (1603-1830) foi mais atuante no Direito Brasileiro, especialmente nas 

criminalizações, em que subsistia uma punição bem severa, tais como a morte, os 

açoites, bem como a amputação de membros. 

Com o advento da Constituição de 1824, é possível observar que o aludido 

diploma dispôs acerca da "[...] proibição de penas cruéis e de torturas, que as cadeias 

deveriam ser seguras, limpas e arejadas e que os presos deveriam estar separados 
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conforme o crime praticado e as circunstâncias", conforme Muraro (2017, p. 66). O 

Código Criminal do Império de 1830 trouxe um regramento jurídico similar ao instituído 

pela Constituição de 1824, sendo um instrumento jurídico que foi grandemente 

elaborado na época, trazendo-se à baila, por exemplo, a pena de multa. 

Importa destacar, ainda, que o Código Criminal do Império foi de grande 

relevância, posto que trouxe em seu arcabouço a questão da individualização da 

pena, passando a dispor acerca da agravantes e atenuantes, ficando a pena de morte 

limitada aos crimes que eram cometidos pelos escravos, de acordo com Cunha (2015, 

p. 50): 

 

Após a proclamação da independência e a promulgação da Constituição de 
1824, foi elaborado o Código Criminal do Império, fomentando um direito 
penal protetivo e humanitário, permitindo a individualização da pena, criando 
agravantes e atenuantes, estabelecendo julgamento especial para menores 
de 14 anos. A pena de morte, ainda presente, ficou praticamente limitada 
para coibir crimes praticados pelos escravos. Misturando Direito com 
Religião, tipificou como crime ofensas à crença oficial do Estado.  

 

Com o advento do Código Penal de 1890, no Período Republicano, é possível 

visualizar "[...] graves defeitos de técnica, aparecendo atrasado em relação à ciência 

de seu tempo. As críticas não se fizeram esperar e vieram acompanhadas de novos 

estudos objetivando sua substituição", segundo Bitencourt (2010, p. 78). 

Na Constituição de 1891, Cunha (2015, p. 50) afirma que a mesma veio à tona 

extirpando a pena de morte, assim como aquelas dotadas de caráter perpétuo, 

permitindo-se apenas de índole prisional, de banimento, bem como a de suspensão 

de direitos. 

Estefam e Gonçalves (2012, p. 75) pontuam outros regramentos jurídicos 

insertos no âmbito brasileiro, como a Consolidação das Leis Penais de 1932, que, 

basicamente, compilou o conteúdo inserto no Código Penal de 1890, bem como o 

Código Penal de 1940, que, embora tenha passado por uma grande reforma em 1984, 

especialmente pelo fato de visar a ressocialização do indivíduo, ainda se encontra 

vigente. 

Veja-se que durante muito tempo as sanções eram voltadas a penas cruéis e 

degradantes, sendo que, paulatinamente, foram sendo retiradas do cenário, tanto 

mundial quanto brasileiro, ganhando maior relevo na época do período humanitário, 

especialmente com o advento do Iluminismo, que, na época da Revolução Francesa, 

manifestou a necessidade de haver uma severa reforma no sistema punitivo, 
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conforme Bitencourt (2010, p. 69). 

Partindo-se para a análise da função da pena, pode-se mencionar, desde 

logo, que a mesma possui a função retributiva, preventiva, bem como 

ressocializadora, conforme será explanado a partir de agora. 

Segundo entendimento de Muraro (2017, p. 97), a função retributiva está 

inserida no âmago das teorias absolutas e, basicamente, corresponde ao fato de 

haver manifesta vingança estatal pelo injusto que tenha sido cometido, razão pela 

qual é possível enaltecer que a prisão atua, verdadeiramente, como um depósito de 

pessoas indesejadas.  

Acerca das teorias absolutas, Caetano da Silva (2009, p. 25-26) explica que: 

 

Pelas teorias absolutas, também chamadas de teorias da retribuição, a pena 
apresenta a característica da retribuição, de ameaça de um mal contra o 
autor de uma infração penal. A pena não tem outro propósito que não seja o 
de recompensar o mal com outro mal, no sentido apenas de restabelecer a 
justiça em sua devida proporção. Logo, objetivamente analisada, a pena na 
verdade não tem finalidade. É um fim em si mesma. 

 

No que toca a função preventiva, a mesma se subdivide em prevenção 

especial positiva e negativa, bem como prevenção geral. 

Segundo explana Bitencourt (2010, p. 106),  

 

Para as teorias preventivas a pena não visa retribuir o fato delitivo cometido, e 
sim prevenir a sua prática. Se o castigo ao autor do delito se impõe, segundo 
a lógica das teorias absolutas, somente porque delinquiu, nas teorias 
relativas à pena se impõe para que não volte a delinquir.  

 

Além do mais, não se pode olvidar que a prevenção especial tem o condão de 

elidir a prática de determinado ato delituoso, atuando eminentemente na esfera do 

criminoso, de modo que o mesmo não volte a delinquir, consoante explana Bitencourt 

(2010, p. 110). 

Impende destacar que no entendimento de Muraro (2017, p. 98-99), na 

prevenção especial positiva a finalidade precípua é reinserir o apenado no contexto 

social, de modo que o mesmo não volte mais a delinquir. Por sua vez, a prevenção 

especial negativa diz respeito ao fato de impossibilitar que o indivíduo cometa novos 

crimes, mediante o seu encarceramento. 

De acordo com o entendimento de Muraro (2017, p. 98), é possível mencionar 

que em um aspecto geral, a prevenção está atrelada ao fato de informar à sociedade 
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que evite proceder de maneira a praticar determinada conduta delituosa e, 

dependendo da sua finalidade, tende a classificar-se como positiva ou negativa: 

 

A função da prevenção da pena, em sua concepção geral, manda um recado 
a toda à sociedade o sentido de evitar a prática de delitos. Ou seja, a 
prevenção especial dirige-se ao agente em particular, que procura, de igual 
modo, impedir a prática de delitos. Dependendo dos efeitos pretendidos, a 
pena como prevenção pode ser classificada em positiva ou negativa. 

 

Ademais, não se pode olvidar o caráter ressocializador da pena, também 

denominado como função educativa, sendo considerada uma das funções mais 

importantes no âmago da legislação penitenciária, eis que, conforme leciona Mendes 

Júnior (2013, p. 39), tem o condão de fazer com que o indivíduo seja reintegrado à 

sociedade. 

 

2.4 OBJETO DA EXECUÇÃO PENAL 

 

Inicialmente, oportuno trazer à baila o contido no artigo 1.º, da Lei de 

Execução Penal, que dispõe, basicamente, que "A execução penal tem por objeto 

efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado e do internado". 

Nesse diapasão, conforme delimita Muraro (2017, p. 126), é possível extrair, 

com base no conteúdo inserto no artigo 1.º, da Lei de Execução Penal, que a referida 

legislação abordou a teoria da prevenção especial positiva, eis que, induvidosamente, 

o agente deve ser inicialmente ressocializado, para posterior colocação na sociedade. 

Assim, verifica-se que, primeiramente, a Execução Penal atua de maneira 

realizar o título executivo atinente à sentença, posto que efetiva as disposições ali 

contidas, atuando, em um segundo plano, na reintegração social, posto que visa a 

harmônica integração do apenado no contexto social, conforme Avena (2014, p. 24). 

Já Mendes Júnior (2013, p. 40) pondera que: 

 

Basicamente, o direito penitenciário ou de execução penal, como chamam 
alguns, trata da pena criminal e de sua forma de aplicação, consignando 
normas, ora de direito material, ora de direito processual, ora de caráter 
meramente administrativo. 

 

Diante disso, é possível visualizar que a finalidade da execução penal está 

intrinsecamente vinculada à tutela dos bens jurídicos e, ainda, a reincorporação do 
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indivíduo à sociedade, mediante a sua readaptação social, nos moldes delimitados 

por Capez (2011, p. 16). 

Portanto, "Fazer executar a sanção penal judicialmente imposta, sem 

descuidar da imprescindível socialização ou ressocialização, com vistas à reinserção 

social, constitui, em síntese, os objetivos visados pela lei de execução penal", de 

acordo com Marcão (2012, p. 21). 

Diante de tudo o que foi exposto, não se pode olvidar que de acordo com 

Caetano da Silva (2009, p. 71), o objeto latente constante da execução penal diz 

respeito à reeducação do condenado, de modo que seja possível, futuramente, 

ressocializá-lo de maneira eficaz.  
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3 A INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

3.1 MARCO HISTÓRICO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL 

 

Inicialmente, é importante mencionar que de acordo com o entendimento de 

Cunha (2015, p. 50), é possível visualizar a inserção da individualização da pena com 

o advento do Código Criminal do Império, eis que trouxe algumas características que 

foram marcantes, como a ingerência das agravantes e atenuantes, assim como a 

aplicação de pena peculiar aos menores de quatorze anos. 

Hodiernamente, insta dizer que a individualização da pena está inserida de 

maneira geral no artigo 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal, dispondo que "a lei 

regulará a individualização da pena [...]". 

Nessa seara, impende destacar que o princípio da individualização pode ser 

visto sob três prismas distintos, quais sejam: no âmago legislativo, no momento em 

que se atua de maneira a criar a lei penal incriminadora; no âmbito judicial, quando 

subsiste a fixação da pena cabível; além do momento executório, em que o 

magistrado adaptará a pena que fora inicialmente imposta, conforme entendimento de 

Avena (2014, p. 26): 

 

Prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, desenvolve-se a 
individualização da pena em três fases: primeira, no âmbito legislativo 
(individualização legislativa ou formal), que ocorre no momento da criação do 
tipo penal incriminador, quando o legislador estabelece abstratamente o 
mínimo e o máximo da pena cominada; segunda, no âmbito judicial 
(individualização judicial), quando, diante do caso concreto, o juiz do 
processo de conhecimento, a partir dos critérios estabelecidos na legislação, 
fixa a pena cabível ao agente; e, terceiro, no âmbito executório 
(individualização executória), quando o juiz da execução penal adapta a pena 
aplicada na sentença à pessoa do condenado ou internado, concedendo-lhe 
ou negando-lhe benefícios como a progressão de regime, o livramento 
condicional, a remição etc.  

 

Segundo Costa (2014, p. 25), a aplicabilidade da individualização da pena na 

seara da execução ganhou relevo mediante a decisão emanada no Habeas Corpus 

82.959, de 2006, proveniente do Supremo Tribunal Federal,  

 

A garantia da aplicação do princípio da individualização da pena na fase 
executória ganhou destaque no acórdão do STF (HC 82.959/2006) que 
julgou inconstitucional a vedação de progressão de pena em crimes 
hediondos, prevista na redação anterior do parágrafo primeiro, art. 2º da Lei 
8.072/1990. 
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Hodiernamente, é possível visualizar que a individualização da execução da 

pena está inserida na Lei de Execução Penal, especialmente nos artigos 5.º a 9-A, 

bem como o artigo 148. 

 

3.2 ANÁLISE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

É importante delimitar, inicialmente, que a individualização da execução penal 

consiste no fato de não tratar os acusados de maneira isonômica, ainda que os 

mesmos tenham praticados crimes semelhantes, tendo em vista que cada um possui 

um contexto histórico singular e, sendo assim, as punições não podem ser atribuídas 

da mesma forma, consoante delimita Greco (2012, p. 201). 

De acordo com Nucci (2005, p. 950), a individualização realizada no âmbito da 

execução penal diz respeito: 

 

Aquela que é feita pelo juiz da execução criminal, promovendo a devida 
adequação da pena aplicada à progressão de regime, permitindo que o 
sentenciado seja transferido, conforme seu merecimento, de um regime mais 
severo ao mais brando, além de lhe proporcionar outros benefícios, como 
livramento condicional, bem como o reconhecimento da remição [...]. 

 

Insta salientar que o artigo 5.º, da Lei de Execução Penal, é claro quando 

menciona que "Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 

personalidade, para orientar a individualização da execução penal". 

Importa destacar, ainda, que as Regras de Mandela também fazem alusão a 

individualização da execução penal, especialmente em seu artigo 89, que dispõe que  

 

O cumprimento destes princípios requer a individualização do tratamento e, 
para tal, é necessário um sistema flexível de classificação dos presos em 

grupos. Deve-se, portanto, distribuir tais grupos em unidades prisionais 

separadas adequadas ao tratamento de cada um. 

 

Já na Regra 93, é possível observar que a classificação consistirá na 

separação dos presos mediante análise do histórico criminal, ou de sua 

personalidade, com vistas à reinserção social do apenado. 

 

Regra 93 
1. As finalidades da classificação devem ser: 
(a) Separar dos demais presos aqueles que, por motivo de seu histórico 
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criminal ou pela sua personalidade, possam vir a exercer uma influência 
negativa sobre os demais presos; 
(b) Dividir os presos em classes, a fim de facilitar o tratamento, visando à sua 
reinserção social. 
2. Na medida do possível, as unidades prisionais, ou setores separados de 
uma unidade, devem ser usadas para o tratamento de diferentes classes de 
presos. 

 

No Estatuto Penitenciário Federal, verifica-se que a individualização da 

execução penal também restou instituída de maneira acertada, dispondo que para se 

proceder ao referido instituto, faz-se necessário que subsista a classificação dos 

apenados de acordo com a sua personalidade e antecedentes, a ser realizada 

mediante Comissão Técnica de Classificação, consoante se depreende do artigo 16, 

da referida legislação: 

 

Art. 16. Para orientar a individualização da execução penal, os condenados 
serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade. 
§ 1o A classificação e a individualização da execução da pena de que trata o 
caput será feita pela Comissão Técnica de Classificação. 
§ 2o O Ministério da Justiça definirá os procedimentos da Comissão Técnica 
de Classificação.  

 

Assim sendo, conforme delimita Muraro (2017, p. 130), os condenados 

deverão ser classificados conforme a sua personalidade, bem como os antecedentes, 

de modo que seja possível proceder de maneira a individualizar a execução penal. 

Nesse diapasão, Marcão (2012, p. 27) institui que: 

 

Para que se dê a individualização execucional, é preciso que ocorra 
inicialmente a classificação do condenado.  
Por isso, diz o art. 6º da LEP que ao ingressar no sistema penitenciário o 
condenado deve ser classificado. Entenda-se: deve ser visto e tratado 
enquanto pessoa cuja personalidade e antecedentes permitem e até mesmo 
determinam uma atenção individualizada por parte do Estado, em respeito 
aos princípios da individualização e da dignidade da pessoa humana, e assim 
alcançar, da forma menos onerosa para o executado, o ideal ressocializador.  

 

Tal encontra previsão, inclusive, no artigo 30, do Estatuto Penitenciário do 

Paraná, senão vejamos: 

 

Art. 30 - Os condenados serão classificados, segundo o sexo, faixa etária, 
antecedentes, personalidade, quantidade de pena, natureza da prisão e 
regime de execução, para o tratamento específico que lhe corresponda, e 
para orientar a individualização e a execução da pena. 

 

Consoante explana Masson (2015, p. 101), a inserção da individualização da 
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pena dentro do cenário brasileiro se fez mediante uma questão de justeza, na medida 

em que se mostra plausível distribuir a cada delinquente aquilo que respectivamente 

lhe cabe, conforme o seu comportamento, bem como o crime que fora cometido. 

Portanto, é possível delimitar que sob o prisma executório, o princípio da 

individualização está atrelado ao fato do magistrado determinar para cada autor uma 

penalização que se coadune com o grau de sua culpabilidade, além de, obviamente, 

observar os critérios estabelecidos na legislação, segundo Avena (2014, p. 26). 

Nesse prisma, Cunha (2015, p. 98) deduz que "[...] na fase de execução da 

pena, momento em que os condenados serão classificados, segundo os seus 

antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal 

(art. 5° LEP)".  

No entendimento de Masson (2015, p. 101), a fase executória é também 

denominada como administrativa, instrumentalizando-se na medida em que o Poder 

Público deve resguardar cada apenado de maneira singular, mediante tratamento que 

se mostre plausível implementar a função primordial da pena, que é a ressocialização. 

Avena (2014, p. 38) leciona que além da análise dos antecedentes e da 

personalidade, sendo estes critérios obrigatórios a serem observados no caso 

concreto, existem outros fatores que são de grande relevância na análise prática, 

como, por exemplo, os aspectos familiares, de modo que seja possível diferenciá-lo 

dos demais sentenciados, respeitando as diferenças que são peculiares e, assim, 

possam ser reintegrados de maneira eficaz. 

Oportuno mencionar que a classificação em apreço será realizada mediante a 

implementação de exame criminológico, que, de acordo com Muraro (2017, p. 130), é 

"[...] obrigatório quando o preso ingressa na unidade prisional e inicia o cumprimento 

de sua pena. Esse exame de classificação tem por objeto elaborar um programa 

individualizado para o cumprimento da pena [...]", sendo o mesmo realizado por meio 

da Comissão Técnica de Classificação. 

O exame criminológico, no entendimento de Avena (2014, p. 41), diz respeito 

à análise das questões de índole social e familiar, dentre outros que possibilitem 

visualizar a forma de como a pena será cumprida no âmbito carcerário, analisando 

aspectos concernentes à agressividade, à periculosidade, além da maturidade e 

vínculos afetivos, por exemplo. 

É nesse sentido que dispõe o artigo 8.º, da Lei de Execução Penal, 

enaltecendo que "O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
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regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos 

elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização 

da execução". 

Da mesma forma, o artigo 148, da Lei de Execução Penal, também dispõe 

acerca da individualização da execução penal, possibilitando ao magistrado alterar o 

cumprimento da pena, adequando-a ao caso concreto: 

 

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

 

Esse entendimento também é objeto de menção em jurisprudências, 

conforme Habeas Corpus 17719520108070000: 

 

HABEAS CORPUS - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 
PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE - MANUTENÇÃO DOS 
MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR 
- IRRELEVANTE A NATUREZA DA PENA OU DO REGIME INICIAL 
SEMIABERTO PARA O SEU CUMPRIMENTO - ORDEM DENEGADA. 
1) - CONFORME ENUNCIADO DE SÚMULA NO. 9, DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ESTADO 
DE INOCÊNCIA (CF, ARTIGO 5º, INCISO LVII) NÃO VEDA A PRISÃO 
PROVISÓRIA. 
2) - A NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE EM VIRTUDE 
DE PRISÃO EM FLAGRANTE OU PREVENTIVA NÃO CONFIGURA 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PRINCIPALMENTE QUANDO SUBSISTEM 
AS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A PRISÃO CAUTELAR, COM VISTAS A 
GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA E A EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL. 
3) - A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO NÃO OBSTA A 
DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, POIS O CONDENADO DEVERÁ 
RECOLHER-SE AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO, ESTANDO 
SUJEITO AO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS ART. 35, 
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 
4) - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 

 

Assim, de acordo com o entendimento de Costa (2014, p. 24), a 

individualização, também denominada como determinação da pena, dispõe que para 

cada crime cometido, deve ser imposta determinada pena que se mostre adequada, 

podendo albergar tanto o plano abstrato, que diz respeito à cominação da pena, 

quanto o plano concreto, no momento em que a mesma restar imposta, nada 

obstando a sua incidência no momento do seu cumprimento, que se efetiva no âmbito 

da execução. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10728238/inciso-lvii-do-artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10636004/artigo-35-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40
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Nesse sentido, Mendes Júnior (2013, p. 44) assegura que: 

 

Individuar a pena é um processo que passa por três fases consecutivas, a 
saber: a legislativa, a judicial (processo de condenação) e a execucional 
(judicial/administrativa). Visa adequar a pena à pessoa do agente criminoso. 
Como instrumento desta individualização na fase de execução penal 
podemos citar a realização de exame criminológico e, mais recentemente, 
adoção do exame de DNA [...]. 

 

Não se olvide, assim, que de acordo com Marcão (2012, p. 28) "O exame de 

personalidade, a propósito, tem fundamental importância na materialização dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem nortear a execução da 

pena criminal".  

 

3.3 PRINCIPAIS MECANISMOS JURÍDICOS APTOS A POSSIBILITAR A 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL 

 

3.3.1 Recompensas 

 

Impende destacar que as recompensas têm o escopo de fazer com que os 

apenados obedeçam às normatizações disciplinares a que estão submetidos, de 

modo que seja possível atingir a finalidade para a qual a pena foi proposta, que é de 

ressocializar o encarcerado, conforme entendimento de Mendes Júnior (2013, p. 233). 

De acordo com Avena (2014, p. 106), "Trata-se de estimular o apenado a 

manter bom comportamento pessoal, a ter responsabilidade no exercício da atividade 

laboral e a cumprir adequadamente os deveres que lhe são impostos pela Lei de 

Execução Penal [...]". 

Portanto, os fatos meritórios, que dizem respeito à boa conduta do apenado, 

devem ser levados em consideração durante a execução da pena, não perfazendo um 

mero favor, mas sim um direito que faz jus o apenado, consoante explana Capez 

(2011, p. 40). 

Assim sendo, urge mencionar que as recompensas encontram amparo legal, 

estando delimitadas no artigo 56, da Lei de Execução Penal, enquadrando-se nos 

elogios, bem como na concessão de regalias, senão vejamos: 

 

Art. 56. São recompensas: 
I - o elogio; 
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II - a concessão de regalias. 
Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a 
natureza e a forma de concessão de regalias. 

 

Além do mais, pontua-se que "[...] apesar do nome, deve-se entender as 

regalias como benefícios que podem ser atribuídos a qualquer preso desde que 

satisfaça o bom comportamento exigido pela disciplina, não se enquadrando neste 

conceito o tratamento desigual [...]", segundo Mendes Júnior (2013, p. 234). 

Podem-se citar de maneira exemplificativa as visitas extraordinárias, bem como a 

participação de campeonatos esportivos. 

Já Marcão (2012, p. 48) pontua como concessão de regalia o recebimento de 

bens destinados ao consumo, as visitas íntimas, bem como a possibilidade do 

apenado assistir sessões de cinema ou outras atividades de índole cultural. 

 

3.3.2 Progressão de regime 

 

Pontua-se que a progressão de regime está inserida no artigo 112, da Lei de 

Execução Penal, sendo conferido aquele que tenha cumprido 1/6 da pena, bem como 

possuir bom comportamento: 

 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva 
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor 
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.  

 

Admite-se a progressão de regime, na medida em que o ordenamento jurídico 

brasileiro adotou o sistema progressivo e, diante disso, o condenado, paulatinamente, 

passa do regime mais severo, para o menos gravoso, desde que preenchidos os 

requisitos constantes na Lei de Regência, segundo Avena (2014, p. 119). 

Assim, a progressão de regime "Consiste na passagem do regime mais 

rigoroso para outro mais brando de cumprimento da pena privativa de liberdade", de 

acordo com o entendimento proveniente de Capez (2011, p. 84).  

Mendes Júnior (2013, p. 125) define de maneira acertada o instituto da 

progressão de regime, nos seguintes termos: 

 

A progressão de regime é a possibilidade de o agente passar de um regime 
penitenciário mais gravoso para um menos gravoso, desde que satisfeitos os 
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requisitos legais. Trata-se de matéria a ser decidida pelo juiz da execução 
penal do local em que o apenado está cumprindo pena. 

 

Tal se mostra relevantes, vez que conforme ensina Mirabete (2004, p. 387), 

"Tendo em vista a finalidade da pena, de integração ou reinserção social, o processo 

de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do 

condenado ao tratamento penitenciário".  

Veja-se que é possível extrair da Lei de Execução Penal dois critérios que são 

de grande relevância, quais sejam: o subjetivo, que diz respeito ao mérito do 

condenado, bem como o objetivo, que alberga o aspecto temporal. 

Nesse sentido, Marcão (2012, p. 85-86) delimita que: 

 

Para obter progressão, portanto, o executado deve provar que preenche os 
dois requisitos exigidos, a saber:  
a) requisito objetivo: cumprimento de determinada fração de pena (tempo de 
pena efetivamente cumprida); 
b) requisito subjetivo: mérito para a progressão, que deverá ser demonstrado 
em atestado de boa conduta carcerária firmado pelo diretor do 
estabelecimento prisional em que se encontrar.  

 

Diante de tudo o que foi exposto, é possível observar que se faz necessária a 

incidência tanto do critério objetivo, quanto subjetivo, sendo, portanto, que ambos 

devem se cumular no caso concreto, para que seja possível deferir o benefício. 
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4 A INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL COMO MEDIDA DE 

RESSOCIALIZAÇÃO DO ENCARCERADO 

 

4.1 ANÁLISE DA INEFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA QUANTO À 

REINSERÇÃO DO APENADO NA SOCIEDADE 

 

É importante destacar que a Lei de Execução Penal, induvidosamente, dispõe 

acerca de diversos parâmetros que devem ser observados, de modo a efetivar a 

reinserção do indivíduo na sociedade.  

Mas, na prática, é sabido que os preceitos mínimos contidos na Lei de 

Execução Penal não vem sendo efetivado, eis que não há qualquer possibilidade do 

indivíduo se ressocializar por intermédio da pena, posto que se trata de um sistema 

carcerário falido, que viola frontalmente os direitos insculpidos na Carta de 1988, 

conforme leciona Muraro (2017, p. 126): 

 

[...] sabemos que a realidade é outra, não só pela impossibilidade absoluta de 
ressocialização por meio da pena, mas também porque o sistema carcerário 
brasileiro está falido. A execução da pena, na prática, afronta os direitos 
fundamentais previstos pela Constituição de 1988 (Brasil, 1988), dispositivo 
legal que prevê que ninguém será submetido a tratamento degradante ou 
cruel, nos termos do art. 5º, inciso III, da Magna Carta. 

 

Tampouco resta preservado o conteúdo inserto no artigo 5.º, da Declaração 

Universal dos Direitos dos Homens de 1948, que dispõe que “Ninguém será 

submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”. O 

artigo 6.º, do mesmo diploma, também resta ceifado, já que dispõe que “Todo ser 

humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante 

a lei”. 

Nesse diapasão, Kuehne (2017, p. 53) afirma que o conteúdo inserto no artigo 

5.º, da Lei de Execução Penal, que trata da classificação dos presos, não vem sendo 

cumprido na prática, tratando-se eminentemente de letra morta da lei, posto que 

atualmente o sistema carcerário brasileiro se encontra em uma situação deplorável, 

ceifando direitos mínimos que até então eram garantidos aos apenados. 

De acordo com o pronunciamento do Ministério da Justiça (2005, p. 72), a 

realidade fática que está sendo vivenciada nos presídios brasileiros não se coaduna 

com aquilo que está previsto na legislação, o que se mostra muito preocupante, eis 
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que, para um Estado Democrático de Direito, o cumprimento da legislação deveria ser 

a regra geral, mas tal não vem se efetivando no caso concreto.  

Além do mais, Muraro (2017, p. 130) salienta que a negligência estatal é tão 

grandiosa, que muitas vezes é possível constatar que os presos não são classificados 

da maneira correta, vislumbrando-se o recolhimento de adolescentes juntamente com 

pessoas mais velhas, além de homens com mulheres. 

Subsiste uma situação tão caótica dentro do sistema penitenciário hodierno, 

que, em meados de 2013 houve a condenação do Brasil pela rebelião ocorrida no 

presídio do Maranhão, ocasião em que foram mortos quarenta e um presos. Inclusive, 

em 2016, a Organização das Nações Unidas confeccionou relatório no qual constam 

algumas críticas atinentes aos presídios no Brasil, que dizem respeito às péssimas 

condições de cárcere, além das constantes mortes que vêm ocorrendo, conforme 

explana Baqueiro (2017, p. 220): 

 

É por todos sabida a situação caótica do sistema penitenciário brasileiro e tal 
realidade não é nova. Podemos citar como exemplo a condenação que 
sofremos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ocorrida em 2013, 
no caso envolvendo a rebelião no presídio no Maranhão, no qual houve 41 
mortes, devendo o Brasil, na ocasião, apresentar em 15 dias relatório sobre 
sua versão dos fatos e as medidas que pretenderia adotar para solucionar o 
problema da superlotação no complexo penitenciário de Pedrinhas. 
Em 2016, a ONU emitiu relatório através do Conselho de Direitos Humanos 
(UNHRC) tecendo duras críticas à gestão da questão penitenciária pelo 
Brasil, notadamente no que concerne às péssimas condições do cárcere, às 
torturas, às mutilações, às mortes, especialmente, das minorias sociais - 
negros, mulheres e homossexuais. 

 

Todavia, segundo bem salienta Gomes (2009, p. única), em que pese ter 

havido a condenação do Brasil ante a manifesta situação caótica que assola as 

penitenciárias brasileiras nada foi construído pelo Poder Público com vistas a 

minimizar esta precariedade, sendo que o aludido problema vem sendo empurrado 

com a barriga, enquanto que para os apenados resta apenas a mitigação de seus 

direitos. 

Consoante delimita Bitencourt (2003, p 154), "Essa crise abrange também o 

objetivo ressocializador da pena privativa de liberdade, visto que grande parte das 

críticas e questionamentos que se faz à prisão refere-se à impossibilidade – absoluta 

ou relativa – de obter algum efeito positivo sobre o apenado". 

De acordo com Cunha (2012, p. 100), devido à grande população carcerária, 

acaba se tornando ineficiente a pena de prisão, eis que inúmeros reeducandos 
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dividem a cela, o que viola sobremaneira a dignidade da pessoa humana, além de 

impossibilitar a ressocialização do encarcerado. 

Além de atentar em face da integridade física e moral do indivíduo, inviabiliza 

que a finalidade precípua da pena, qual seja, a reintegração, não se efetive na prática, 

pois, conforme preceitua Bitencourt (2010, p. 102), atua verdadeiramente de modo a 

estimular a criminalização, o que acaba concretizando a reincidência do indivíduo e, 

consequentemente, maior insegurança para a coletividade. 

Assim sendo, consoante esclarece Kuehne (2017, p. 38), subsiste 

hodiernamente uma grande preocupação da sociedade no que toca a pena de prisão, 

bem como o atual sistema carcerário, eis que, nos moldes delimitados pela Lei de 

Execução Penal, o objetivo precípuo a ser perseguido é a ressocialização do 

apenado, mas, tal não vem sendo efetivado na prática, ante diversas dificuldades que 

vêm sendo encontradas, que assolam cotidianamente aqueles que cumprem pena. 

Nesse sentido, Caetano da Silva (2009, p. 34) tece manifesta crítica quanto à 

pena de prisão, dispondo que "Não há como conciliar prisão e ressocialização. A 

integração social de que trata o art. 1º da Lei de Execução Penal é meta falaciosa ou, 

melhor dizendo, a integração social pela prisão não passa de uma bela mentira". 

Assim sendo, não há o que se falar em ressocialização no Brasil, eis que, 

indubitavelmente, uma vez aplicada à pena, a mesma serve eminentemente como 

castigo, não havendo qualquer possibilidade de readaptar o indivíduo. 

 

4.2 PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA CARCERÁRIO 

 

Em que pese haver um regramento jurídico que imponha que os direitos 

mínimos dos apenados sejam resguardados após a sua inserção no cárcere, na 

prática se mostra constante a violação dos preceitos contidos tanto na legislação 

infraconstitucional, quanto na Carta de 1988. 

Veja-se que de acordo com o entendimento de Leal (2009, p. 133), "[...] a 

execução penal é uma obrigação dos Estados, e o sistema depende, em cada 

unidade federativa, da decisão dos governadores e do suporte financeiro para 

mantê-lo". Assim, cabe ao Poder Público implementar mecanismos com vistas a 

proporcionar ao sistema carcerário melhores condições para abarcar os apenados, 

mas, subsiste manifesta ausência de vontade no âmbito político. 

Assim sendo, tendo em vista o atual cenário que ronda a população 
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carcerária, verifica-se que a situação hodierna é alarmante, fazendo-se necessária 

uma atuação mais incisiva das autoridades competentes, com vistas a pelo menos 

minimizar a atual problemática que assola os presídios brasileiros, conforme leciona 

Cordeiro (2014, p. 142). Mas, tal não vem se efetivando na prática. 

De acordo com o entendimento de Cunha (2012, p. 100), "[...] é conhecido o 

problema da superlotação das habitações prisionais enfrentadas pelo Brasil, onde a 

realidade demonstra muitos presos dividindo o mesmo espaço criado para, na 

verdade, abrigar um único reeducando". 

Ainda em relação à superlotação carcerária, Cordeiro (2014, p. 141) afirma 

que além do aludido fenômeno impossibilitar a ressocialização do indivíduo, diz 

respeito a manifesta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, posto ser 

um ambiente eivado de violência, apto a se proliferar doenças, bem como estimular a 

prática de rebeliões, conforme segue: 

 

[...] as regras do cárcere demonstram uma absoluta incapacidade de 
alcançar a ressocialização do recluso. Além disso, a superlotação carcerária 
impossibilita que o preso viva com um mínimo de dignidade, num espaço 
físico razoável previsto em lei, com alguma privacidade, contribuindo tal 
quadro para a ocorrência de violências sexuais tão constantes nos presídios, 
para o estímulo à proliferação de doenças infectocontagiosas, bem como 
emula as rebeliões e o controle dos presídios por organizações criminosas. 

 

É, sem dúvidas, uma violação que não pode ser aceita, visto que a dignidade 

da pessoa humana, além de ter sido instituída pelo ordenamento jurídico pátrio, ainda 

está disposto no artigo 1.º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

senão vejamos: 

 

Artigo 1.    
Todas os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade. 

 

Consoante entendimento de Salla (2001, p. 23), "[...] as rebeliões nos 

colocam, com frequência, diante da questão da violência policial, do abuso de 

autoridade, da corrupção de servidores públicos (no caso de carcereiros e agentes de 

segurança), das práticas de tortura em delegacias e presídios [...], o que torna 

manifestamente impossível a reinserção do encarcerado, pois em um local no qual é 

imbuído de violência, não há o que se falar em recuperação. 

O direito a um estabelecimento adequado está inserido no artigo 85, da Lei de 
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Execução Penal: 

 

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua 
estrutura e finalidade. 
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a 
sua natureza e peculiaridades. 

 

Mas, o dispositivo acima colacionado não vem se efetivando na prática. 

Inclusive, não se pode olvidar a carência assistencial que assola os presídios 

brasileiros, dispondo Muraro (2017, p. 133) que "Embora haja previsão legal, é 

comum a reclamação dos presos de que a comida fornecida pelo Estado chega azeda 

ou estragada até eles, sem falar na questão das instalações higiênicas, que raramente 

são ofertadas [...]". 

Tal encontra previsão nos artigos 10 e 11, da Lei de Execução Penal: 

 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde; 
III -jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
VI - religiosa. 

 

Nesse contexto, Avena (2014, p. 73) explicita que tanto a higiene pessoal, 

quanto da cela, são direitos inerentes aos encarcerados, mas que restam obstados 

em razão da superlotação que assola os presídios, posto que muitos indivíduos se 

encontram inseridos dentro da mesma unidade celular. 

De acordo com o entendimento de Muraro (2017, p. 134-135), a assistência à 

saúde, que não compreende apenas o atendimento médico, mas também o 

odontológico e o farmacêutico, também não vêm sendo prestados pelos 

estabelecimentos prisionais, visto que não há estrutura para tanto, tampouco o 

Sistema Único de Saúde consegue atender todas as demandas. Nos casos mais 

gravosos, tem se deferindo a prisão domiciliar, mas, mesmo assim, o Poder Público 

continua não prestando a devida assistência aos reclusos. 

Além do mais, urge mencionar que o artigo 31, da Lei de Execução Penal, 

dispõe que "O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na 
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medida de suas aptidões e capacidade". 

Indubitavelmente, o exercício das atividades laborais é o principal mecanismo 

para ressocializar o apenado, sendo concebido de maneira obrigatória pela Lei de 

Execução Penal. Mas, veja-se que nem todos os encarcerados conseguem uma 

oportunidade para trabalhar, pois muitas vezes não se proporciona a quantidade de 

vagas necessárias para que todos os condenados possam se ocupar eficazmente, 

conforme Muraro (2017, p. 140): 

 

Verificamos que o trabalho é a principal forma de buscar a ressocialização do 
interno, no entanto poucos têm a oportunidade de trabalhar, por há escassez 
de vagas em canteiros de trabalho. Além disso, muitas vezes o trabalho 
realizado não é uma atividade que qualifica o interno, oferecendo-lhe uma 
perspectiva de vida. 

 

Tem-se, assim, que diante todos esses percalços constantes no âmbito 

carcerário, a pena acaba se tornando ineficaz, especialmente pelo fato de que a 

mesma não vem sendo aplicada de maneira individualizada no âmago da execução, 

posto que os presos são colocados dentro da mesma cela, pouco importando a 

personalidade do agente, bem como crime que tenha sido cometido. 

 

4.3 ESTUDO DA APLICAÇÃO DA PENA AMERICANA - ADOÇÃO DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL 

 

A problemática da criminalização não é uma questão que assola apenas o 

Brasil, eis que ocorre cotidianamente no cenário mundial. Da mesma forma, a 

ressocialização dos apenadas também vem se tornando uma luta diária das nações, 

posto que é do interesse de todos que a pena cumpra com a sua finalidade precípua, 

qual seja, a reinserção do indivíduo na sociedade. 

Tal ocorre com o direito norte-americano, em que é debatida de maneira 

ampla a questão da execução da pena, posto haver um tratamento eminentemente 

administrativo, eis que não subsiste um regramento apto a tratar com especificidade 

sobre o tema. Assim, conforme bem delimita Beliardo (2011, p. única), os direitos dos 

presos advêm especificamente da Constituição do país.  

Todavia, conforme explana Medeiros (2012, p. 28), "A lei Brasileira apesar de 

extensa, não é o bastante para aproximar seus resultados das de outros países 

norte-americanos a exemplo dos Estados Unidos [...]". Isso porque, os direitos 
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atinentes à execução penal no âmago dos Estados Unidos se encontram 

estabelecidos na própria Carta e, diante disso, resta imposto, incisivamente, a sua 

observância, sob pena de violar a lei suprema do Estado. 

Além do mais, Medeiros (2012, p. 29) esclarece que o sistema carcerário deve 

ser alvo de uma análise constante no âmbito do direito norte-americano, 

especialmente no que toca a questão acerca da superlotação, à dignidade, assim 

como o direito ao futuro, de maneira exemplificativa, de modo que os apenados não 

sejam vítimas do abandono estatal: 

 

Outros resultados importantes trazidos pelo projeto foram o treinamento de 
profissionais, controle na superlotação, educação da sociedade sobre a 
necessidade de as prisões não serem um local de abandono ou desamparo e 
principalmente a ajuda aos presos para voltarem decentemente à sociedade.  
[...] o futuro dessas pessoas devem resguardar vários direitos, entre os quais: 
segurança, assistência social, dignidade, trabalho, memória pessoal, voto e 
direito a um futuro.   

 

Assim sendo, é possível visualizar que o direito norte-americano está a frente 

das demais potências, posto que traz tratamento diferenciado em algumas ocasiões, 

conforme entendimento de Magalhães (2009, p. única), que explana que "Nos 

Estados Unidos, criminosos psicopatas ou não podem ser punidos com prisão 

perpétua ou mesmo com a pena de morte. No Brasil essas duas penas, em regra, são 

proibidas, porém não possui nenhum tratamento adequado para esses criminosos".  

Nesse diapasão, constata-se que os apenados irão receber tratamento 

diferenciado no âmbito do direito norte-americano, ao passo que, no Brasil, os 

mesmos são colocados na mesma cela, pouco importando a periculosidade do 

agente, isto é, os condenados primários acabam se juntando com os reincidentes, o 

que, efetivamente, vai de encontro com a ressocialização do indivíduo. 

No que toca o direito norte-americano, Gomes (2008, p. única) esclarece que: 

 

Ao individualizar a pena, na aplicação ao caso concreto, o magistrado 
sentenciante deve se ater a outros cinco subprincípios. São eles: a) 
necessidade da pena (o juiz somente pode aplicar a pena se esta se mostrar 
realmente necessária); b) individualização da pena; c) personalidade da pena 
(individualização subjetiva); d) proporcionalidade em sentido estrito 
(quantificação da pena, com equilíbrio entre a sanção e o crime praticado); e) 
suficiência da pena alternativa.  

 

Assim, verifica-se que no direito norte-americano o magistrado irá proceder de 

maneira a coadunar a pena ao caso concreto, individualizando-a, utilizando, para 
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tanto, a personalidade do agente, bem como a sua proporcionalidade, além de 

analisar se a imposição de pena alternativa se mostra suficiente para o caso concreto. 

 

4.4 A NECESSIDADE DE ADOTAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL 

NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

Consoante restou abordado no presente estudo acadêmico, hodiernamente, o 

sistema carcerário não possui quaisquer condições para ressocializar o apenado e, 

diante disso, proceder de maneira a individualizar a pena, delimitando-a conforme as 

características de cada condenado, bem como o crime que fora cometido, talvez seja 

um elemento idôneo, capaz de ressocializar o apenado. 

Diante disso, segundo entendimento de Caetano da Silva (2009, p. 68), o 

princípio da individualização deverá proceder de maneira a orientar, bem como aplicar 

a sanção penal, além de resguardar a possibilidade de haver a separação dos presos, 

levando-se em consideração, especialmente, a natureza do delito que fora cometido, 

de modo que todos possam usufruir da sua integridade física e moral. 

Assim sendo, consoante delimita Avena (2014, p. 38), a Comissão Técnica de 

Classificação deve atuar de maneira a analisar os casos concretos e, via de 

consequência, individualizar a pena privativa de liberdade de acordo com a situação 

de cada condenado, analisando suas condições subjetivas, de modo que seja 

possível formar grupos que ostentem características semelhantes, isto é, de acordo 

com o grau de instrução, a periculosidade ou da natureza do crime que tenha sido 

praticado: 

 

[...] tal classificação é realizada pela Comissão Técnica de Classificação, à 
qual incumbe elaborar o programa individualizador da pena privativa de 
liberdade adequada ao condenado ou ao preso provisório, avaliando as 
condições subjetivas de cada detento, agrupando-os segundo suas 
particularidades (natureza do crime praticado, periculosidade, grau de 
instrução etc.).  

 

Nesse passo, Barqueiro (2017, p. 258) menciona que uma das hipóteses que 

pode possibilitar a implementação da individualização da execução penal é por 

intermédio do exame criminológico, eis que se mostra possível analisar a 

personalidade do indivíduo e, sendo assim, quanto mais se adequar aos padrões 

almejados pela sociedade, maiores serão seus benefícios, senão vejamos: 



36 
 

De fato, o exame criminológico como instrumento revelador - em verdade, 
taxativo - da personalidade do recluso é importante ferramenta de castração 
e anulação do indivíduo, uma vez que os padrões sociais pré-moldados são 
utilizados para classificá-lo como "bom" ou "mau" detento, merecedor de um 
benefício ou não. Quanto mais próximo da "normalidade" da sociedade, ou 
seja, considerado como próximo a ser reeducado, readaptado aos padrões 
da comunidade, mais direitos e benefícios o preso terá. 

 

Segundo Masson (2015, p. 100), a individualização da execução penal, 

também denominada como individualização administrativa, é de grande relevância, 

eis que perfaz o único método apto a atingir a ressocialização do apenado, 

proporcionando um tratamento peculiar de acordo com as características de cada 

detento. 

Mirabete (2004, p. 48) afirma que "Individualizar a pena, na execução, 

consiste em dar a cada preso as oportunidades e os elementos necessários para 

lograr sua reinserção social, posto que seja pessoa, ser distinto". Assim sendo, 

mostra-se necessário atuar de maneira a individualizar a pena no âmbito da execução 

penal, de acordo com as características de cada um, bem como o crime que fora 

cometido, com vistas a possibilitar a reinserção do indivíduo, de modo mais eficaz. 

De acordo com o entendimento de Marcão (2012, p. 28), a individualização da 

execução penal se mostra de suma importância, eis que uma vez efetivada de 

maneira adequada, traz melhorias no âmbito carcerário, além de ser possível 

enquadrar o apenado em um trabalho que melhor satisfaça suas características. 

Acertadamente, Mirabete (1994, p. 60) afirma que a execução da pena não 

pode se dar de maneira uniforme para todos os indivíduos, eis que todos guardam 

características que lhes são peculiares e, diante disso, nada mais plausível que a 

forma do cumprimento da pena se efetive de maneira diferenciada. Assim sendo, cabe 

as autoridades competentes proporcionar a cada preso, de modo individualizado, as 

oportunidades que se mostram inerentes à reinserção social: 

 

Com os estudos referentes à matéria, chegou-se paulatinamente ao ponto de 
vista de que a execução penal não pode ser igual para todos os presos – 
justamente porque nem todos são iguais, mas sumamente diferentes – e que 
tampouco a execução pode ser homogênea durante todo o período de seu 
cumprimento. Não há mais dúvida de que nem todo preso deve ser 
submetido ao mesmo programa de execução e que, durante a fase 
executória da pena, se exige um ajustamento desse programa conforme a 
reação observada no condenado, só assim se pode falar em verdadeira 
individualização no momento executivo. Individualizar a pena, na execução, 
consiste a dar a cada preso as oportunidades e elementos necessários para 
lograr a sua reinserção social, posto que é pessoa, ser distinto. A 
individualização, portanto, deve aflorar técnica e cientifica, nunca 
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improvisada, iniciando-se com indispensável classificação dos condenados a 
fim de serem destinados aos programas de execução mais adequados 
conforme as condições pessoais de cada um.  

 

Consoante entendimento de Nucci (2005, p. 31) mostra-se necessária a 

individualização no âmbito da execução penal, na medida em que após o recebimento 

da justa penalização, é procedida à análise de cada condenado, com vistas a torná-lo 

único e, assim, reste diferenciado dos demais apenados, de modo que a sua 

recuperação, com vistas à reinserção na sociedade, seja feita conforme a 

necessidade de cada um. 

Ainda, a individualização da execução penal, no entendimento de Nucci 

(2012, p. 199), tende a facilitar a capacidade do apenado para o trabalho, de modo 

que o mesmo possa exercer atividades destinadas ao labor, que é de grande 

relevância para a reinserção do indivíduo na coletividade. 

Sobre a possibilidade de se aplicar a individualização da pena no âmbito do 

sistema carcerário, o Supremo Tribunal Federal, nos autos de Habeas Corpus 

104174, entendeu pela sua necessidade: 

 

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL 
MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL 
EM ESTABELECIMENTO MILITAR. POSSIBILIDADE. PROJEÇÃO DA 
GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º 
DA CF/88). LEI CASTRENSE. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 
CÓDIGO PENAL COMUM E DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da 
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três 
momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o 
executivo. É dizer: a lei comum não tem a força de subtrair do juiz 
sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a 
ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de 
uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações 
subjetivas do fato-tipo. Se compete à lei indicar os parâmetros de 
densificação da garantia constitucional da individualização do castigo, não 
lhe é permitido se desgarrar do núcleo significativo que exsurge da 
Constituição: o momento concreto da aplicação da pena privativa da 
liberdade, seguido do instante igualmente concreto do respectivo 

cumprimento em recinto penitenciário. Ali, busca da “justa medida” entre a 

ação criminosa dos sentenciados e reação coativa do estado. Aqui, a mesma 
procura de uma justa medida, só que no transcurso de uma outra relação de 
causa e efeito: de uma parte, a resposta crescentemente positiva do 
encarcerado ao esforço estatal de recuperá-lo para a normalidade do 
convívio social; de outra banda, a passagem de um regime prisional mais 
severo para outro menos rigoroso. 
2. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da garantia 
constitucional da individualização da pena. Digo isso porque, de ordinário, a 
Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os 
servidores militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém 

http://www.jusbrasil.com/topico/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: “ninguém será preso senão 

em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei”. Nova amostragem está no preceito de 

que “não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares 

militares” (§ 2º do art. 142). Isso sem contar que são proibidas a 

sindicalização e a greve por parte do militar em serviço ativo, bem como a 
filiação partidária (incisos IV e V do § 3º do art. 142). 
3. De se ver que esse tratamento particularizado decorre do fato de que as 
Forças Armadas são instituições nacionais regulares e permanentes, 
organizadas com base na hierarquia e disciplina, destinadas à Defesa da 
Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem (cabeça do art. 142). Regramento singular, esse, 

que toma em linha de conta as “peculiaridades de suas atividades, inclusive 

aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra” 

(inciso X do art. 142). 
4. É de se entender, desse modo, contrária ao texto constitucional a exigência 
do cumprimento de pena privativa de liberdade sob regime integralmente 
fechado em estabelecimento militar, seja pelo invocado fundamento da falta 
de previsão legal na lei especial, seja pela necessidade do resguardo da 
segurança ou do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense. 
5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo da execução 
penal que promova a avaliação das condições objetivas e subjetivas para 
progressão de regime prisional, na concreta situação do paciente, e que 
aplique, para tanto, o Código Penal e a Lei 7.210/1984 naquilo que for omissa 
a Lei castrense. 

 

Na decisão abaixo transcrita, o Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de 

Execução Penal 00701952520148260000) elencou a possibilidade da progressão de 

regime, em prol a individualização, até mesmo por perfazer uma medida que visa a 

ressocialização do indivíduo: 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 
Deferimento do regime semiaberto. Requisito subjetivo. Mérito A verificação 
do preenchimento do requisito subjetivo é mister do Estado na execução 
penal, regida pelo primado do in dubio pro societate na progressiva 
reintegração do condenado reeducando à sociedade Sobejas dúvidas sobre 
a absorção da terapêutica penal restaram, porém, afastadas no caso 
concreto, apesar do retrospecto criminal e das recidivas em faltas 
disciplinares graves, visto que, no processo de ressocialização, o 
sentenciado, já inserto em regime semiaberto, vem demonstrando, in 
concrecto, aptidão para maior reintegração social princípio da 
individualização da pena Sendo não obrigatório, o exame criminológico 
revela-se, in casu, despiciendo, sob o prisma psicossocial Inteligência da 
Súmula nº 439 do C. Superior Tribunal de Justiça Precedentes 
jurisprudenciais. Recurso desprovido. 

 

Além do mais, não se pode olvidar que de acordo com Avena (2014, p. 38) 

"[...] a classificação é direito do preso, visando à diferenciação dos inúmeros 

sentenciados, para que cada um receba o tratamento que favoreça a sua reinserção 

social, respeitadas as diferenças existentes entre eles [...]", de modo que seja possível 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
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que cada um cumpra com a pena previamente estabelecida, de acordo com as 

condições e necessidades que lhes são peculiares.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Induvidosamente, a questão da pena aflorou na sociedade desde os tempos 

mais remotos, em que eram dotadas de caráter degradante, posto que albergavam 

penas atinentes à mutilações, castigos e até mesmo de morte, dependendo do crime 

que havia sido cometido. 

Ainda que de maneira paulatina, as penas foram adquirindo outro caráter, 

possuindo maior humanização na sua aplicação, eis que ao criminoso caberia pagar 

pelo crime que tinha sido cometido, sem que tal afrontasse a sua dignidade, preceito 

imprescindível a qualquer ser humano, que deve ser resguardado. 

Além do mais, não se pode olvidar que outros fins também foram propostos no 

que tange a aplicação da pena, tendo, dentre os pontuados neste trabalho acadêmico, 

a ressocialização do indivíduo, que nada mais é do que proporcionar mecanismos 

para que o indivíduo, após ter cumprido a pena que lhe caiba, reste reinserido na 

sociedade de maneira satisfatória. 

Todavia, diante de todos os percalços que se encontram no sistema 

carcerário brasileiro, a pena, da forma que vem sendo aplicada, está impossibilitando 

a ressocialização do indivíduo, posto que os condenados são colocados em celas 

superlotadas, não havendo a prestação do direito assistencial constante na Lei de 

Execução Penal. 

E não é só isso, posto que presos sadios, são colocados juntamente com 

condenados que se encontram padecidos de doença grave, réus primários, com 

reincidentes, além daqueles que cometem crimes de crueldade, denominados como 

sendo verdadeiros psicopatas, cumprem pena com aqueles que não são dotados de 

periculosidade. 

Nesse contexto, indubitavelmente, faz-se necessário que sejam criados 

instrumentos com vistas a assegurar que a pena cumpra com a sua finalidade 

primordial, tendo sido analisado, neste estudo acadêmico, a questão da 

individualização da execução penal, fenômeno de grande valia para a efetivação da 

ressocialização. 

Sem dúvidas, a individualização da execução penal, que ocorre a partir do 

momento em que a pena passa a ser cumprida efetivamente, estando atrelado ao fato 

do magistrado determinar para cada autor uma penalização que se coadune com o 

grau de sua culpabilidade, bem como com a sua personalidade, é uma saída apta a 
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efetivar a ressocialização do indivíduo. 

Assim, não pairam dúvidas de que tal se mostra uma medida necessária, 

notadamente pela efetivação da ressocialização do apenado, eis que após a 

condenação, o mesmo restará incluído em um cumprimento de pena que 

efetivamente condiz com as suas necessidades, de modo que, de maneira individual, 

possa ser recuperado e posto em liberdade eficazmente. 

Diante da análise do atual sistema carcerário, juntamente com a 

individualização da execução da pena, verifica-se ser este último um método 

relevante no que pertine a ressocialização do indivíduo, que deve ser levada em 

consideração no momento do cumprimento da pena, com o escopo de garantir a 

colocação do indivíduo na sociedade, após o cumprimento da pena. 
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