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O presente projeto de pesquisa abordará questões sobre o Sistema Progressivo da 
Pena, como garantia fundamental do condenado. Tendo em vista o sério 
questionamento da sociedade sobre a eficácia de tal sistema. Algumas hipóteses 
que serão objeto de reflexão são as seguintes: a busca pela garantia da 
ressocialização e (re)inserção social dos detentos. Nesse contexto, é um estudo 
atual e de relevância no âmbito jurídico com importantes reflexos também no campo 
social. Justificando seu estudo por ser um aspecto que intriga os profissionais da 
área de estudos constitucionais, os cidadãos e aos profissionais que trabalham e 
lecionam as matérias de direito penal e de execução penal. Assim sendo, é 
necessária uma análise mais aprofundada sobre o tema, com o intuito de que se 
obtenham os requisitos essenciais para que seja possível apontar qual as 
providências de ordem legal a serem realizadas a fim de amoldar estas regras ao 
padrão constitucional. A pesquisa proposta tem como objetivo primordial (objetivo 
geral) o estudo crítico da aplicação do Sistema Progressivo da Pena, como garantia 
fundamental do condenado. No que se refere aos objetivos específicos, pode-se 
citar: realizar verificação específica da constitucionalidade de institutos legais os 
quais disciplinam o Sistema Progressivo da Pena; analisar qual tem sido o 
posicionamento dos Tribunais Superiores relativamente ao tema; propor um estudo 
pormenorizado sobre as regras do Sistema Progressivo da Pena; oferecer 
propostas/encontrar soluções de ordem legal a serem tomadas com a finalidade de 
amoldar estas regras ao sistema constitucional atual. A metodologia utilizada para o 
estudo será o método dedutivo, onde se fará primeiro uma análise histórica da 
evolução do direito penal, passando-se por reflexão acerca das escolas criminais; 
utilizando-se do princípio geral e introdutório sobre os direitos fundamentais; e 
posterior e consequente verificação e estudo específico sobre o Sistema Progressivo 
da Pena, sendo que, para proceder-se às referidas análises e verificações, a 
metodologia de trabalho estará pautada em ampla pesquisa bibliográfica relativa ao 
tema. Pretende-se, ainda, promover uma ampla pesquisa bibliográfica e 
jurisprudencial de modo a possibilitar seja traçado um panorama da posição dos 
Tribunais relativamente ao tema abordado. 
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