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Resumo 

 

O presente projeto tem por escopo a identificação de possibilidades de 

implementação de políticas penais tendentes a contribuir para a redução da população 
carcerária no Brasil. Para tanto, pretende-se realizar o diagnóstico nos planos fático e 

normativo a respeito da prisão provisória, da aplicação de penas alternativas, da 
utilização do monitoramento eletrônico de apenados e das principais reformas legais em 
tramitação no Congresso Nacional, para identificar as possibilidades de implementação 

de dinâmicas descarcerizantes em cada uma destas dimensões, desde o processo de 
criminalização primária até a execução penal. 

A metodologia prevê o levantamento de dados quantitativos e qualitativos junto 
às Varas de Execução de Penas e Medidas Alternativas no estado do RS, o 
levantamento de dados sobre a implantação dos projetos-piloto de monitoramento 

eletrônico de apenados junto aos Departamentos Penitenciários dos Estados do Rio 
Grande do Sul, bem como junto ao DEPEN/MJ; o levantamento e análise dos projetos 

de lei em tramitação no Congresso Nacional que criem novos tipos penais ou alterem 
elementos que venham a impactar as taxas de encarceramento, buscando estabelecer os 
critérios para a avaliação do impacto carcerário dos referidos projetos, bem como 

realização de entrevistas com lideranças partidárias a respeito dos temas prioritários na 
agenda de reformas penais e processuais penais do Congresso Nacional;a realização de 

seminário voltado a debater os resultados da pesquisa com operadores e acadêmicos de 
direito e ciências sociais;e a apresentação dos resultados da pesquisa em eventos 
nacionais e internacionais.  

Tendo em vista que a pesquisa está em etapa inicial, tendo começado em agosto, 
encontra-se na etapa de coleta e sistematização da bibliografia e não há ainda resultados 

alcançados a serem apresentados. 
Diante dos diversos enfoques dados pelo conjunto de pesquisadores deste 

projeto, este trabalho tratará em específico da problemática da responsabilidade criminal 

de adolescentes e jovens, na perspectiva das reformas legais propostas, tendo como 
ponto de partida os dados a cerca dos adolescentes internos na FASE e do sistema 

carcerário, no que concerne os jovens de 18 a 29 anos.  
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