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O FUNDO 
PENITENCIÁRIO
O Fundo Penitenciário é caracterizado pela formação de um interesse público, que a 

privação de liberdade àqueles que cometem infrações criminais   e possui a sua política afim 

de dinamizar e ampliar programas, projetos, atividades e afins relacionadas ao sistema 

penitenciário.

No Estado Amazonas tivera sido criado, mediante o Decreto nº 8.487, de 05 de março de 

1.985, o Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas, onde é dado seu escopo de 

atividades, sua administração e as devidas legalidades quanto seu funcionamento.

Decreto nº 8.487, de 05 de março de 1.985

Art. 1.º - O Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas, criado 

pela Lei n.º 1676-D, de 17 de dezembro de 1984, destina-se a 

ampliar e dinamizar o desenvolvimento de programas, projetos 

e atividades relacionadas com o Sistema Penitenciário do 

Estado, através de: 

I - Intensificação do laborterapia nos estabelecimentos 

prisionais, com vistas a propiciar a seleção vocacional, a 

formação e o aperfeiçoamento profissional dos reeducandos; 

II - Desenvolvimento de programas de trabalho nos setores de 

agricultura, pecuária, indústria e artesanato, no âmbito interno 

ou externo dos estabelecimentos penais, mantendo, para isso, 

os recursos humanos necessários à direção, orientação técnica e 

supervisão administrativa; 

III - Custeio de encargos e medidas de recuperação e assistência 

aos reeducandos e seus familiares; 

IV - Complementação de recursos para aquisições, ampliações, 

consertos e manutenção de material permanente e de 

consumo, bem como para obras e serviços indispensável ao 

funcionamento dos estabelecimentos penais. 

V - Facilitação ao pronto atendimento de outras necessidades 

correlatas ou complementares do Sistema Penitenciário.

[…]

Consoante destacado no parágrafo anterior, também deve ser observado o papel da 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que possui a titularidade da gestão do 

FUPEAM e propõe as diretrizes de labor quanto os programas de ressocialização, remissão 

de pena, bem como o cotidiano da população privada de liberdade.
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A MULTA
O Sistema Judiciário brasileiro tem como bases condenatórias sanções aplicadas como 

punição ou reparação por um ato julgado repreensível, que ameace a ordem social ou a 

harmonia da sociedade. 

É válido destacar que a política penal no Brasil reconhece o instituto de penalidades de 

caráter patrimonial dentro do sistema jurídico penal, ou seja, em sentenças criminais 

emanadas pela justiça pode existir a subsunção na diminuição do patrimônio daquele que 

tivera sido condenado através de prestação pecuniária.

A Lei Maior no Brasil incluiu como direito fundamental a individualização da pena e o rol de 

penas que podem ser adotadas. Além de especificar a quantia monetária que pode ser 

aplicada na multa e para onde deve ser direcionada, ao fundo penitenciário. 

Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[…]

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 

outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

Dessa forma, umas das possíveis penas a serem aplicadas, desde que se obedeça ao 

princípio da individualização de pena, é a multa. 

Vale ressaltar que no sistema jurídico brasileiro, a pena tem caráter tanto preventivo quanto 

repressivo, conforme se extrai do art. 59 do CP: 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 

conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 

circunstâncias e consequências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
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O caráter repressivo tem como escopo a reparação do dano causado pela conduta 

criminosa do agente. Ademais, o comportamento delitivo gera danos tanto ao 

objeto/pessoa a qual esta recai, bem como ao Estado que rege a manutenção da ordem 

social.  

Dada à explicação acerca da função da pena, compreende-se a razão da lei, quando dispõe 

que deve ser direcionada a quantia monetária qual o agente é condenado na penalidade de 

multa:

Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo 

penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-

multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 

(trezentos e sessenta) dias-multa. 

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser 

inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente 

ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.  

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, 

pelos índices de correção monetária. 

Sendo também a multa um meio para agregar ao sistema de privação de liberdade, 

auxiliando dessa forma na ressocialização dos internos e reparando aos cofres públicos os 

danos gerados. O capital adquirido pelo fundo penitenciário através das multas é 

direcionado para a ampliação e dinamização de programas, projetos e atividades 

relacionadas ao Sistema Penitenciário do Estado.
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PASSO A PASSO
Emissão de guia para multas 

decorrentes de sentenças condenatórias

A partir da instrução processual penal perante a justiça brasileira, in casu, no Estado do 
Amazonas, tendo a sentença penal o dispositivo de condenação pelo pagamento de multa, 
deve o sentenciado efetuar o pagamento ao Fundo Penitenciário do Estado do 
Amazonas/FUPEAM.

Nos tempos atuais o FUPEAM disponibiliza sistema junto a SEFAZ para operacionalização do 
pagamento mediante o portal de Geração da Guia de Recolhimento do Estado:

1° PASSO
Acessar o Portal de Geração da Guia de Recolhimento do Estado e 
selecionar a opção “Por Secretaria/entidade”:

http://sistemas.sefaz.am.gov.br/portal-gre/index.do

Click na guia sinalizada com o cursor

Passo a passo: Emissão de guia para multas decorrentes de sentenças criminatórias
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2° PASSO
Preencher a guia de recolhimento com as seguintes informações:

Unidade Gestora: 

041701 – FUPEAM – Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas

Unidade Gestora: 

5501 – Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias

Número de Referência

0001

Competência 

(Mês Vigente)

Vencimento

(Conforme a sentença)

CPF/CNPJ

(CPF do sentenciado)

Nome do Recolhedor

(Nome do sentenciado)

Informações Complementares/ Observações

(Dados do processo judicial)

Valor Principal

(Valor da condenação)

3° PASSO
Após preencher a GRE, você deve clicar em “Emitir GRE’’.
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4° PASSO
Após isso, confirme se os dados que aparecerem na tela estão 
corretos e clique em ‘‘’Confirmar (TESTES)’ ou ‘‘Voltar’’, caso algo 
necessite de correção.

Confirmar (TESTES) Voltar

5° PASSO
A GRE será emitida e caberá ao sentenciado em efetuar o pagamento 
e fazer a juntada da Guia e seu respectivo comprovante de 
pagamento nos autos do processo judicial.

CPF do Sentenciado

Valor da Condenação

Nome do Sentenciado

Dados do Processo

CPF do Sentenciado

Valor da Condenação

Nome do Sentenciado

Dados do Processo

É de responsabilidade do sentenciado a juntada da Guia de Recolhimento do Estado – GRE e 
do comprovante de pagamento nos autos do processo, bem como os demais deveres 
processuais que houverem.
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