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O presente artigo tem por objeto de estudo os regimes penais brasileiros, onde será 
detalhado e apontado conceitos sobre cada um dos tipos de condenações e suas 
possibilidades de progressões e regressões. Os tipos de regimes adotados por nossa 
legislação são: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Também será 
falado sobre o regime de cumprimento de pena do índio e oregime especial para 
mulheres e condenados com idade superior a 60 anos.Ressaltando desde já que as 
regras dos regimes carcerários são diferenciadas segundo sua espécie, circunstância 
judicial, a reincidência do agente e a quantidade de pena. Desde o início da 
sociedade foi indispensável à criação de meios para regular e para poder fruir de um 
bom convívio em sociedade, sendo estes meios, discutidos até nos dias atuais. 
Historicamente houve uma grande e perceptível evolução, porém é de se questionar 
na prática o vigente sistema penitenciário e a estrutura oferecida aos agentes 
criminosos, visto que, a lei diverge da realidade no sentindo de aplicabilidade da 
mesma. O objetivo deste trabalho é obter conhecimentos, formar opiniõese esclarecer 
eventuais dúvidas sobre o tema, sendo este, de importantíssima relevância em defesa 
do controle social, variando entre os aspectos de cunhos favoráveis e 
desfavoráveis.Será utilizada para a elaboração dessa atividade além de nossa 
legislação atual, pesquisas na internet, livros e elaborações doutrinárias pertinentes 
ao assunto.A metodologia usada é a de método indutivo, que tem por seu fundamento 
a observação de casos da realidade concreta, analisando-as para poder auferir 
opiniões e palpites correspondentes à aplicação das normas do assunto ora 
aprofundado. Resultado esperado é esclarecer possíveis dúvidas sobre o tema, este, 
que não é tão abordado pela mídia, exposto apenas superficialmente, em geral será 
para enriquecer o conhecimento e formar opiniões sobre o assunto.  
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