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RESUMO

O presente artigo objetiva fazer um estudo sobre a reabilitação criminal no Brasil
acerca da efetiva ressocialização dos es detentos que cumpriram suas penas
através do trabalho. Primeiramente, discorre-se sobre o princípio basilar a dignidade
da pessoa humana buscando com isso resgatar os valores humanos, sua relação
com a ressocialização, com ênfase aos direitos humanos. A reabilitação criminal é
um benefício criado no direito com a intenção de restituir ao condenado o direito a
ter sua ficha de antecedentes criminais “apagada” após o cumprimento de sua pena.
A reabilitação criminal não está ligada diretamente a ressocialização, mas com ela
guarda relação, pois é um benefício que garante o sigilo dos antecedentes do
condenado. O ato de discriminar aquele que cumpriu sua pena e deseja reintegrar-
se em sociedade, afeta os Direitos Humanos e o princípio da dignidade da pessoa
humana. A exclusão social pode ser considerada a mais dura pena enfrentada por
um condenado no momento de seu retorno à sociedade, devendo essa atitude ser
coibida como forma de garantir igualdade social e humanidade. A relação que existe
entre direito e a vida social é tão estreita e permanente que pode ser admitida como
essencial, se realizando em sentido bidirecional e reciproco, ou seja, do direito à vida
social e da vida social ao direito. No direito, há sempre referencias as relações
sociais que se desenvolvem em sociedade, e da mesma forma, onde existem
relações sociais que podem ser encontradas realizadas segundo os acontecimentos
vindos dos atos jurídicos já realizados.
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INTRODUÇÃO
De acordo com Nucci (2010) “a reabilitação é a declaração judicial de

reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos, que foram atingidos

pela condenação”. Cuidava-se, da reforma penal de 1984, de causa extintiva da

punibilidade. (NUCCI, 2010). Hoje é instituto autônomo, regulados pelos Art. 93 a

Art. 95 do Código Penal Brasileiro. A utilidade deste instituto é mínima, pois o único

efeito da condenação passível de recuperação, através da reabilitação, é o revisto

no Art. 92, III, do Código Penal. A redação do referido Art. 93 do Código Penal

levaram alguns autores a definir a reabilitação como a declaração judicial de que

estão cumpridas ou extintas as penas impostas a sentenciados. Essa definição não

nos convence, porque se afasta totalmente dos efeitos que a reabilitação produz,

destoando dos seus objetivos. (BITTENCOURT, 2002, p.304). Para Bitencourt

(2002), “a reabilitação, além de garantidora do sigilo da condenação, é causa de

suspenção condicional dos efeitos secundários da condenação”.

O objetivo é restaurar a dignidade pessoal do indivíduo e facilitar a

reintegração do condenado a comunidade, que já deu mostras de sua aptidão para

exercer livremente sua cidadania.

“A apresentação deste, por uma questão de organização, e para uma
melhor compreensão do público que primeiramente se evidência, de
maneira breve, algumas considerações plausíveis acerca do princípio da
dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a dignidade do homem
consiste em garantir condições adequadas e justas de sobrevivência à
população encarcerada e, por extensão, aos seus familiares, suprindo suas
necessidades materiais, inerentes ao status social atual, através do trabalho
propiciando a reabilitação do presidiário. [...] Consequentemente, sem
dignidade o indivíduo estaria renunciando à sua própria, e com isso ela
estaria sendo graduada, constituindo-se numa total contradição, visto que é
a dignidade do homem que os torna iguais, não podendo assim ser perdida
e alienada.”(OLIVEIRA, 2009).



ARTIGO

Faculdade Sul Brasil – Toledo – Paraná - 2015

Se a reabilitação for negada, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde

que o novo pedido seja instruído com novas provas dos requisitos necessários do

Art. 94, parágrafo único do Código Penal brasileiro (2015).

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA

Um dos princípios mais valiosos de nossa constituição federal, é o princípio

da dignidade da pessoa humana, ele da luz para os demais princípios e os orienta.

Esse princípio traz uma interpretação em que o estado existe e função do indivíduo

e não o indivíduo em função do estado.

Lima (2011) ressalta que de acordo com “o doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet

(2001, p. 60) diz que a dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca do

homem, carecedora de normas legais para sua preservação”,

“A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e
da vida em comunhão com os demais seres humanos.”(SARLET, 2001, p.
60).

Assim sendo, o princípio da dignidade da pessoa humana é inerente ao ser

humano. O ato de discriminar outrem, por si só, fere esse princípio, tendo em vista

que todos são iguais perante a lei, não devendo haver distinção ou tentativa de

imposição de um grupo sobre outro ou de uma pessoa sobre outra, menos ainda por

seus antecedentes criminais. (LIMA, 2011).

“A sociedade ao recriminar aquele que saiu da prisão, vendo-o como uma má-

pessoa e não lhe oportunizando direitos, pratica conduta mais cruel do que os

castigos impostos pela condenação”. (LIMA, 2011).

Todo homem é titular de direitos fundamentais, aos quais o Estado é

efetivamente garantidor a ele desses direitos por princípios constitucionais, esses

direitos são reconhecidos e consagrados pelo estado garantidos por uma sociedade
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democrática que luta com direitos contra a descriminação. A reabilitação criminal é

um direito que deve ser respeitado e garantido, ela por sua vez acontece quando a

sociedade oportuniza direitos para aqueles que desejam recomeçar suas vidas,

desse modo o princípio da dignidade da pessoa humana é o respaldo para aqueles

que cometeram crime possuam uma nova chance para poderem se reabilitar.

Cezar R. Bitencourt (2014) relata pressupostos e requisitos necessários para

a admissibilidade do pedido de reabilitação, no qual, para o autor.

“Para a admissibilidade do pedido de reabilitação são necessários dois
pressupostos, a condenação irrecorrível e decurso de dois anos, a partir da
extinção, de qualquer modo, ou do cumprimento da pena artigo 94, caput,
do código penal brasileiro. O pressuposto básico é de que tenha havido
condenação irrecorrível, pois sem esta haverá carência da ação. Assim a
existência de inquéritos policiais arquivados, absolvições ou de qualquer
outra causa extintiva da punibilidade, antes do transito em julgado não,
fundamentam o pedido de reabilitação. Da mesma forma, é indispensável o
pressuposto temporal, qual seja, o decurso de dois anos, a partir do
cumprimento da pena ou da sua extinção. Observa-se que o prazo começa
correr da data da extinção e não da data da decisão que é a declara. Inclui-
se, como novidade, nesse pressuposto temporal, o período de prova, do
sursis e do livramento condicional. Logicamente que, se esse período de
prova for superior a dois anos, será necessário aguardar o seu termino,
visto que o cumprimento da pena constitui essência desse pressuposto.”
(BITENCOURT, 2014, p. 854).

A reabilitação criminal é um mecanismo jurídico que tem o intuito de reinstituir

o es detento na sociedade novamente na mesma situação que ele se presava antes

de ter cometido o delito penal, retirando de sua ficha de antecedentes criminais as

anotações negativadas que nela consta.

Como sugere Lima (2011), “o Código Penal assim prevê acerca do instituto da

reabilitação”.
“Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença
definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu
processo e condenação.
Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da
condenação, previstos no Art. 92 deste Código, vedada reintegração na
situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.”( LIMA,
Jhéssica Luara Alves,2011)
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Como se observa na escrita do artigo, a reabilitação criminal, além de garantir

o sigilo dos antecedentes criminais daqueles que cumpriram suas penas, também

tem o papel de suspender alguns efeitos da condenação. A reabilitação criminal tem

o caráter e o intuito de produzir efeitos positivos para a reabilitação do indivíduo que

cumpriu sua pena, os efeitos ditos são: O sigilo sobre os registros criminais

referentes ao processo da condenação, e as suspenções dos efeitos extrapenais

específicos. Ao sigilo do registro o efeito é obtido após o cumprimento da pena como

trazido no artigo 202 da lei de execuções penais.

“Art. 202 - Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida,
atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares
da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir
processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em
lei.” (BRASIL, 1984).

As considerações relatadas n artigo 202 da lei de execuções penais trata de

sigilo de informações, o que ocorre não é a divulgação desse dados, para que o

indivíduo possa restituir a sua vida deixando para traz o passado de crimes com a

oportunidade de obter a sua ressocialização com dignidade. No que diz respeito à

suspensão dos efeitos extrapenais do artigo 92 do CP, cumpre dizer que nos termos

do parágrafo único do artigo mencionado, continua sendo vedado ao beneficiário da

reabilitação criminal, no inciso primeiro até a perda cargo de função pública que o

reabilitado possuía anteriormente de realizar a infração penal.

“Art. 92 - São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada
pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior
a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever
para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4
(quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos
crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado
ou curatelado;
lll- a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado para a pratica de crime
doloso.
Parágrafo único. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos,
devendo ser motivadamente declarados na sentença.” (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984). (BRASIL, 1940).
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O artigo mencionado não significa que a pessoa que será beneficiada com a

reabilitação perdera o direito de gozar do direito de exercer cargo, função pública ou

mandato eletivo. Esta artigo traz ao beneficiário da reabilitação criminal que ele não

possa ser conduzido ao cargo função pública ou mandato eletivo que ele possuía

anteriormente de realizar a infração.

É importante mencionar que os efeitos da reabilitação não tem a função de

apagar a reincidência criminal mais sim de garantir o sigilo, de modo que o es

detento que praticou o crime possa ter a possibilidade cujo seu direito o garante de

sua reinserção em sociedade, e humanização no período de transição da vida

reincidente em sociedade, desse modo aquele que cumpriu a as pena passa a ser o

centro de reflexões sobre o olhar dos direitos humanos, direitos aos quais nenhuma

pessoa pode ser privada, sob pena de violação de sua honra, A concepção atual de

direitos humanos está estabelecida no mais importante documento jurídico em

matéria de direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

assinada em Paris no ano de 1948, onde elenca os direitos ínsitos a todos os seres

humanos. Oque possibilita que o ser humano possa viver em sociedade e com

dignidade, garantidos também por um dos direitos maior que nossa sociedade

possui que é a nossa constituição federa que relata em seu artigo 5 que todos são

iguais perante a lei, não podendo haver nenhuma distinção entre os brasileiros.

Aos que cometerem crimes, condenados com sentença transitada em julgado,

que já tenha transcorrido 2 (dois) anos da data da extinção da pena, nos termos do

artigo 94 do código penal brasileiro, é direito o benefício da reabilitação criminal,

desde que preenchidos todos os requisitos necessários à sua concessão. A respeito

Nucci indaga:
“A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do

ministério público, se não reabilitado for condenado, como

reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. A

reabilitação não estingue a condenação anterior para efeito de

reincidência, de modo que o reabilitado, cometendo novo crime, pode

tornar-se reincidente. A reincidência pode servir para revogar a
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reabilitação segundo o artigo 95 do código penal brasileiro.” (NUCCI,

Guilherme de Souza , 2012).

Se for indeferida a reabilitação, não há mais o prazo de dois anos para

renovar o pedido, conforme previstos do artigo 749 do Código de Processo Penal

Brasileiro, nessa parte, revogada pela reforma de 1984, sobre a decisão denegatória

da reabilitação cabe apelação. Por outro lado, quando o juiz a conceder, segundo o

dispositivo no artigo 746 do código de processo penal caberá recurso de ofício.

Algumas vozes entendem revogada essa norma, sem que haja, no entanto, qualquer

motivo. Outras modalidades de recursos de oficio subsistem normalmente no Código

de Processo Penal, de forma que inexiste razão para a revogação no caso da

reabilitação.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O objetivo da reabilitação é a reinserção social dos indivíduos que violaram

normas postas em sociedade é que ele possa obter todos os requisitos para poder

se ressocializar e levar uma vida com dignidade perante essa mesma sociedade.

Pesquisa realizada no município de formosa do Oeste Paraná em data de

03/10/2015 aos dias de 22/10/2015 consta o perfil de vários reabilitados.

Com relação a escolaridade, consta que a grande maioria não possuem o

ensino fundamental completo, muitos são até analfabetos, outros cursaram até a

quarta série, devido a região ser uma comunidade agrícola e muitas das pessoas

deixaram os estudos por falta de oportunidades do estado para trabalhar, muitas das

pessoas tem o ensino superior incompleto. Grande maioria desses resultados é

simplesmente pelo perfil do estado com seu caráter punidor e ofensivo para as

pessoas, muitos candidatos que se disporão para minha pesquisa relataram que não

tiveram mais chances na vida com relação as oportunidades que foram

relativamente escassas para elas. Mas como vários pensadores dizem sempre a

uma luz no final do túnel, a pesquisa relatou que muitos es cumpridores de suas

penas buscam uma ressocialização melhor e de melhores oportunidades, estão

cursando o ensino fundamental, algumas pessoas com a ajuda da ressocialização
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estão até cursando ensino superior, graças a ressocialização várias pessoas estão

tendo oportunizes em suas vidas e chances de serem pessoas melhores, e de bem.

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel do estado é considerado um agente punidor e ressocializador para

todos os que cometem crimes, mas em relação aos dias atuais podemos inferir que

seu lado carrasco e punidor está tomando conta e dominando a realidade atual,

nosso sistema punitivo ainda é cercado de corrupção, e cargos obtidos apenas por

indicações politicas, então como é possível as pessoas que tiveram um desvio de

suas condutas após o comprimento de suas penas viverem em sociedade.

Em nossos dias atuais a reclusão é umas das práticas dentre muitas capazes

de reinserir e adaptar o indivíduo na sociedade, poderia ser muito melhor se nosso

pais investisse mais em saúde educação, psicologias e incentivarem mais empresas

a contratarem es detentos que já cumpriram suas penas, pessoas motivadas e com

necessidades de se reabilitarem perante a sociedade e em busca de uma vida

decente e saudável um salário honesto e com dignidade. O estado não consegue

sozinho realizar esse trabalho, é ai que ele entra em parceria com agentes que

possam oferecer apoio para esses es detentos empregos e até mesmo abrigo, um

exemplo de uma parceria são as ONGS que através de vários projetos vem

apoiando es detentos a política públicas voltadas a inclusão social. A efetivação

dessas políticas de inclusão social no mercado de trabalho de es detentos só se

tornara um patamar de excelente condição quando nossos governantes trabalharem

em conjunto com a sociedade, o que dará a impressão que o estado relativamente

vem comprido com suas funções, seus direitos constitucionais em dia e a dignidade

da pessoa humana em dia o que dará início para um pais mais desenvolvido e

melhor.
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