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 1. INTRODUÇÃO 

Com a oportunidade oferecida pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade 

Icespe/Promove, pretende-se realizar pesquisa relativa à reincidência
1
 criminosa que pode ser 

real ou ficta, apontando as causas que motivam o cometimento de novos crimes por agentes 

criminosos. Para isto, será elaborado um estudo a fim de encontrar o problema que vários 

criminosos saem do sistema penitenciário e retornam por cometimento de novos crimes. Este 

problema será objeto de estudo que será realizado através de analise de fatos relacionados ao 

Direito Penal Brasileiro, à Lei de Execução Penal Brasileira e as garantias constitucionais dos 

criminosos e indiciados, além dos princípios da presunção da inocência, e o devido processo 

legal
2
. Serão pesquisados sobre a aplicação da Lei Penal, teorias e conceitos sobre os crimes 

com a finalidade de entender a aplicação da lei penal. Pretende-se, também, com essas 

pesquisas levantar os possíveis problemas que fazem com que os agentes criminosos voltem a 

cometer novos crimes ou quais os motivos que torna ineficaz os métodos utilizados para 

reprimir e prevenir o crime 
3
 como prevê o Código Penal. Chegar a esta resposta é de muita 

importância para que se possa ser resolvidos vários problemas relacionados á criminalidade 

como a superlotação dos presídios, o excessivo gastos com presos e a reinserção de ex- 

criminosos no mundo civilizado. 

                                                 
1
 MIRABETE, Julio Fabrini, FABRINE, Renato Fabrine. Manual de Direito Penal, Parte Geral, Ed. Atlas, 27ª 

edição, 2011, p 291 
2
 CF, Art 5º, Inciso LVII. 

3
 Art 59 do Código Penal prevê que aplicação da pena é para reprovar e reprimir o crime. 
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 2. JUSTIFICATIVA 

Estamos em um momento onde as autoridades enfrentam grandes dificuldades 

relacionadas á reintegração de criminoso ao mundo civilizado. Governos e sociedades buscam 

uma forma de reinserir no mundo civilizado aqueles que cometeram algum crime e assim 

acabar com problemas relacionados como superlotação de presídios e gastos excessivos com 

presos. 

Por esse motivo já há algum tempo estuda-se esses problemas Verificando que existe 

uma grande resistência na inserção de pessoas relacionadas a novos crimes cometidos por 

reeducando que de alguma forma saem do sistema penitenciário e acabam retornando por um 

novo crime. Esta reincidência ocorre por algum motivo. Este motivo é um grande problema 

que deve ser identificado e, posteriormente, estudado para eliminar os problemas. 

Estudos realizados pelo DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) demonstram 

que são gastos algo em torno de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) por mês com um 

preso comum no Brasil. Este valor pode chegar a R$ 4 800,00(quatro mil e oitocentos reais) 

por mês quando se tratar de preso de alta periculosidade
4
. Estes sãos os presos como o 

“Nem”, “Fernandinho Beira Mar”, “Elias Maluco” dentre outros nacionalmente conhecidos. 

Em média, cada unidade prisional de segurança máxima possui 150 presos de alta 

periculosidade, Isso significa que só o Governo Federal gasta algo em torno de R$ 720.000,00 

(setecentos e vinte mil reais) por mês com cada unidade penitenciária de segurança máxima 

instalada no país. Isso significa em torno de R$ 864.000.000,00 (oitocentos e sessenta e 

quatro milhões de reais) por ano. 

Investir em estudos capazes de acabar ou, ao menos, diminuir a reincidência de 

cometimento de crimes fará com que o Estado reduza gastos e podendo passar a aplicar 

alguns desses milhões de reais em outras áreas mais importantes como a saúde pública, 

educação, saneamento básico dentre outras. 

                                                 
4
 DEPEN (DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONA),  

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1276476-5598,00-

PRE-

SO+NO+SISTEMA+FEDERAL+CUSTA+QUATRO+VEZES+MAIS+DO+QUE+NOS+EST

ADOS.html 
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 Diminuir a reincidência significa reduzir gastos de atendimento hospitalares originado 

por violência ocasionada por crimes. Significa, também, redução de gastos com segurança 

privada e até com áreas administrativas, pois atualmente ocorrem crimes contra o patrimônio 

público com furto de metais e vândalos. 

Poderá, ainda, refletir na educação básica, utilizando parte deste recurso que é 

disponível para gastos com reeducando de baixa e alta periculosidade para ser empregado na 

educação de forma a melhorar salários de professores, investindo em tecnologia, informática, 

construção de escolas e criando escolas integrais que contribuirá na diminuição de surgimento 

em menores infratores. 

Refletirá, também, na redução de gastos da população que, a cada dia investe mais e 

mais em segurança particular armada. As empresas, os comércios, bancos dentre outros 

poderão reduzir investimento em segurança e, assim, deixar de repassar os gastos a 

consumidores. 

Já que a Antônio Carlos Gil 
5
define pesquisa “como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”, 

a pesquisa será o processo utilizado para chegar a uma resposta que possibilite a redução da 

criminalidade atacando a reincidência. Isso trará grandes ganhos para a sociedade, por isso é 

de grande valia realizar investimentos neste sentido, pois os resultados serão bastante 

relevantes. 

  

 

 

 

 

                                                 
5
  GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisas. 4ª Edição, Editora Atlas. São Paulo 2002. P 

17. 
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 4. OBJETIVOS 

 

 4.1.Objetivo Geral: Este trabalho tem o objetivo de identificar as causas da 

reincidência no cometimento de crimes e para isso o estudo será realizado no juízo 

da Cidade Ocidental como local de pesquisa. Esclarecer quais os motivos que 

fazem com que haja uma alta taxa de reincidência no cometimento de crimes. O 

que faz com que criminosos não conseguem se mantêm sem se envolver no mundo 

do crime. 

 

 4.2. Objetivos Específicos: 

 a)pesquisar a aplicação da lei penal; 

 b)Definir conceito de crime; 

 c)Estudar a conduta do criminoso; 

 d)Identificar as causas do cometimento dos outros crimes; 

 e)Identificar as dificuldades na aplicação da lei Penal; 

 f)Pesquisar as espécies de pena; 

 g)pesquisar os efeitos da condenação; 

 h) apontar alguns motivos da reincidência 
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 5.  METODOLOGIA: 

 

 Será utilizado o método dedutivo que após estudos sobre a aplicação da lei penal será 

levantado premissas e assim utilizar o método dedutivo, já que Marcone e Lakatos afirma 

que
6
“Todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira” 

A pesquisa será realizada através de estudos da Legislação Penal Brasileiro, lei 2.848 de 

07 de dezembro de 1984, a Lei de Execução Penal, lei 7210 de 11 de julho de 1.984, 

doutrinas, jurisprudências interpretando estas normas, pois segundo Greco
7
 “interpretar é 

tentar buscar o efetivo alcance da norma”. 

Interpretar as normas é buscar conhecimento sobre as penas aplicadas no Brasil entender 

por quais motivos essas penas não garante a extinção da reincidência.  Entender as penas 

privativas de liberdades, restritivas de direitos e multa é fundamental para buscar uma 

resposta como diminuir a reincidência. 

Será realizar pesquisas exploratórias a fim de definir conceitos previstos na legislação 

penal e linguagem utilizada pela população carcerária. Esta pesquisa visa a compreensão da 

lei penal para apontar os possíveis problemas na aplicação da lei. 

Será utilizada pesquisa descritiva, onde buscará uma descrição e diferenciação das 

populações envolvidas no mundo do crime e assim destacar possibilidades das causas 

relacionadas ao nível econômico, cultural dentre outros. Diferenciar às populações que 

cometeram crime, pagaram suas penas e conseguiram seguir a vida fora do crime e àqueles 

que sempre que saem do sistema prisional volta a cometer novo crime. 

 Será utilizado estudo de campo a fim identificar se falta de policiamento é um motivo 

para ocorrências de crimes. Questionar a população envolvida, indagando sobre a confiança 

na polícia e na justiça. Buscar informação sobre a perspectiva de solução dos casos 

criminosos e se o Estado agiu de forma rápida e eficiente. 

  Identificar projetos de iniciativa de governo ou de iniciativa popular que visa a 

reintegrar um reeducando ao mundo do trabalho ou ao mundo familiar. Identificar como é a 

                                                 
6
  MARCONI, Maria de Andrade e LAKATOS, Eva Maria Lakatos, Metodologia Científica, 5ª Edição, 

Editora Atlas, 2003, P.91. 
7
  GRCO, Rogério, Curso de Direito Penal, Parte , 12ª Edição, Editora Impetus, Rio de Janeiro 2011. P. 

31. 
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estrutura dos estabelecimentos prisionais e as condições oferecidas para que o preso possa 

cumprir sua pena. 

   

 6. CRONOGRAMA 

 

 10 de agosto de 2012 .Relatório sobre estudo da aplicação da lei Penal. 

10 de setembro de 2012 Relatório sobre os conceitos do que é o crime. 

10 de outubro de 2012 Relatório sobre conduta. 

10  de novembro de 2012  Relatório sobre as espécies de pena. 

10 de dezembro de 2012 Estudos sobre os efeitos da condenação. 

10 de janeiro de 2013 Definição da reincidência. 

10 de fevereiro de 2013 Relatório sobre participação em audiência de interrogatório 

ocorridos na Comarca da Cidade Ocidental a fim de apontando 

os motivos do crime alegado pelo agente. 

10 de março de 2013 Relatório de pesquisa realizada para identificar os crimes 

relacionados ao tráfico de entorpecentes ou drogas cometidos em 

Cidade Ocidental. 

10 de abril de 2013 Apresentar relatório sobe os problemas que dificultam a Ação 

Penal e a Execução Penal utilizando como referência o juízo da 

Cidade Ocidental. 

10 de maio de 2013 Apresentar relatório de pesquisa de crimes cometidos por 

reincidentes ocorridos durante a vigência deste trabalho  e quais 

os motivos alegados pelos agentes. 

10 de junho de 2013 Estudar os crimes pesquisados durante a vigência deste trabalho 

apontando os crimes que poderia ter sido evitado apontando as 

falhas. 

10 de julho de 2013 Apresentar relatório detalhados dos crimes de agentes 

reincidentes apontando as possíveis causas e uma solução  a fim 

de diminuir a reincidência no cometimento do crime. 
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 128. ANEXOS 

 


