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RESUMO

A criminalidade é problema crescente em todo território nacional e o sistema carcerário não comporta a quantidade de pessoas condenadas à pena de prisão pelo cometimento

de crimes. O próprio Supremo Tribunal Federal classificou a situação penitenciária de estado de coisas inconstitucional, por ocasião do julgamento da ADPF 347-MC DF, em

razão da existência de um quadro de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, causado pela inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades

públicas em modificar a conjuntura, de modo que apenas transformações estruturais da atuação do Poder Público e a atuação de uma pluralidade de autoridades podem

modificar a situação inconstitucional. A despeito disso, a sociedade clama por uma efetiva resposta estatal capaz de reduzir os atuais índices de criminalidade. Para dar cabo

dessa pretensão o Estado aplica ao deliquente condenado uma pena de prisão que, nos termos do art. 59 do Código Penal brasileiro, deve cumprir as funções de prevenção e

reprovação do crime. Hodiernamente, o Direito Penal, através da aplicação das medidas privativas de liberdade, seja detenção ou reclusão, busca satisfazer a pretensão da

sociedade e atingir a finalidade da pena adotada pelo sistema penal brasileiro, ou seja, almeja o Direito Penal reprovar e prevenir o crime. Para o desenvolvimento da pesquisa o

instituto da progressão de regime é estudado em uma visão indutiva, que possibilita a compreensão da realidade em constante movimento. O objetivo geral da pesquisa é

conhecer a sistemática da execução penal enfatizando o instituto da progressão penal, como garantia do apenado e instrumento estatal de ressocialização do condenado.

Com o desenvolvimento da pesquisa foram averiguados, parcialmente, a importância dos benefícios penais para a recuperação do apenado, bem como para que a finalidade de

reprovação e prevenção do delito sejam logradas.
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