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Resumo  

 

O Código Penal vigente, aprovado e publicado em 1940, traz três 

tipos de forma de cumprimento de Penas Privativas de Liberdade: em regime 

Fechado, Semiaberto e Aberto (art. 33 CP); como também das Penas Restritivas 

de Direitos (art. 54 CP).  

No tocante ao cumprimento no regime semiaberto harmonizado, o 

Patronato de Apucarana realiza o que se chama de acompanhamento psicossocial 

e encaminhamento para cursos profissionalizantes; o que faz cumprir a obrigação 

do Estado em  garantir ao apenado a mais digna forma de cumprimento penal, já 

que os presídios e os centros de detenção não conseguem cumprir com esta 

obrigação.  

Essa forma de acompanhamento pela instituição traz benefícios 

que, ao longo dos anos, far-se-á com que a sociedade se desenvolva e se torne 

cada dia mais justa e igualitária.  

 

Palavras Chave 

 

Execução Penal; Harmonização de Regime; Patronato. 

 

Abstract 

 

The current Penal Code, approved and published in 1940, has three 

types of compliance with Private Punishments of Freedom: in Closed, Semi-Open 

and Open regime (article 33 CP); as well as Restrictive Rights Fees (article 54 CP). 



Regarding compliance with the harmonized semi-open regime, the 

Patronato of Apucarana performs what is called psychosocial accompaniment and 

referral to vocational courses; which enforces the State's obligation to guarantee the 

most worthy form of criminal prosecution to the offender, since prisons and detention 

centers are unable to comply with this obligation. 

This form of monitoring by the institution brings benefits that, over 

the years, will make society develop and become more fair and egalitarian every 

day. 
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Introdução 

 

As penas privativas de liberdade são divididas em três, sendo elas 

regimes fechado, semiaberto e aberto. A partir disso, o direito penal brasileiro adota 

o sistema progressivo de pena, onde é necessário cumprir critérios de objetivos e 

subjetivos para progressão do regime penal, sendo este do mais severo para o 

mais brando (BRASIL, 1984). Ressalta-se que é vedada a progressão de regime 

per saltum.  

Como uma alternativa a inércia do Estado e a ausência de vagas 

nos estabelecimentos prisionais, cunhou-se pelos tribunais a figura da 

harmonização do regime semiaberto.  

Devido à ausência de estabelecimentos penais adequados para 

cumprimento do regime semiaberto na comarca de Apucarana1, os magistrados 

dessa região vêm aplicando a Súmula vinculante número 56 do Supremo Tribunal 

Federal, que observa os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320, e dentre 

outras alternativas, autoriza o cumprimento desse regime na forma de 

monitoramento eletrônico e/ou prisão domiciliar.  

                                                           

1  RELATÓRIO MENSAL DO CADASTRO NACIONAL DE INSPEÇÕES NOS 
ESTABELECIMENTOS PENAIS. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php>. 
Acesso em: 4 de setembro de 2018. 



A partir disso, fica autorizado o Patronato Municipal de Apucarana, 

através do projeto de extensão "Cidadania Restaurativa", para que realize 

acompanhamentos psicossociais e incentive a prática do estudo realizando 

encaminhamentos para conclusão do ensino fundamental e médio e cursos 

profissionalizantes gratuitos no município. Isso tudo no intuito de minimizar os 

efeitos da desigualdade social do apenado além de reintegrar a pessoa à sociedade 

e, quem sabe, contribuir para que este ingresse no mercado de trabalho devido a 

qualificação profissional. 

 

Objetivos 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar a atuação do projeto 

de extensão "Cidadania Restaurativa" especificadamente no acompanhamento de 

inserção e ou reintegração dos beneficiários e condenados no regime semiaberto 

harmonizado. 

 

Metodologia 

 

A exposição da metodologia a ser aplicada como forma de 

pesquisa para o presente estudo é de suma importância, haja vista que será através 

dele que o presente trabalho se pautará de forma clara e objetiva.  

O referencial teórico a ser utilizado no presente estudo é o jus 

positivista, tendo em vista que a problemática escolhida se adapta perfeitamente 

ao referencial adotado. É o jus positivismo que acredita que o direito e justiça só 

existem porque encontram-se pautados por normas positivadas, ou seja, que são 

emanados pelo Estado através de poder coercitivo (normas escritas). 

Com relação a método a ser utilizado, Lakatos e Marconi (1995) 

ensinam que método é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança, alcança o objeto, através de um percurso, detectando erros e 

dando conclusões àquele que pesquisa.  

Na presente pesquisa, utilizar-se-á o método dialético crítico e 

bibliográfico, bem como as técnicas de pesquisa que serão as Leis, jurisprudências, 

reportagens e pesquisas científicas acerca da temática ora apresentada.  



 

Resultados  

 

Atualmente, o Patronato de Apucarana realiza acompanhamento 

de 152 assistidos, fazendo um trabalho de inserção e reintegração à sociedade, 

uma vez que o sistema carcerário nacional se encontra em um estado de “coisa 

inconstitucional”2 e pelo fato de que no sistema progressivo de pena apenas se 

reduz o nível de vigilância e não ressocializa. 

 O Professor Cezar Roberto Bitencourt ensina que esse sistema 

progressivo de pena que apenas afrouxa o regime, ou seja, não é o suficiente para 

readaptação do condenado para o convívio em sociedade (2017, p. 123). 

Com isso, o trabalho do projeto de extensão “Cidadania 

Restaurativa” se mostra como um importante apoio no intuito de readaptação do 

condenado ao convívio em sociedade de maneira plena. Assim, fica evidenciado 

que o Patronato de Apucarana contribui para que sejam atingidos os objetivos da 

Execução Penal positivados no Titulo I da Lei nº 7.2010 de 11 de julho de 1984. 

 

Conclusão/Considerações 

 

Com isso, ainda que não exista previsão legal expressa da 

exigência de que o Patronato de Apucarana acompanhe o regime semiaberto 

harmonizado, para o cumprimento dos objetivos da execução penal, este vem 

contribuindo para minimização das mazelas do cárcere, que hoje tem status de 

"coisa inconstitucional". 

Assim, Patronato Municipal de Apucarana vem realizando ao longo 

de sua atuação, um trabalho que vai além da inserção e/ou reinserção do apenado 

à sociedade. Colaborando com toda coletividade na construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. 
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