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RESUMO 

 

 Este estudo acadêmico reza sobre a importância da aplicação de penas 

alternativas de direitos, em face da crise do sistema penitenciário brasileiro. A 

metodologia utilizada neste estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica e 

documental, através de livros, artigos, publicações online, entre outros. Há um 

enfoque nas mazelas dos estabelecimentos prisionais, onde presos raramente são 

considerados cidadãos detentores de direitos. E que na grande maioria dos casos, 

não consegue ressocializar o indivíduo condenado que se torna mais periculoso e 

audacioso, fazendo com que a criminalidade aumente proporcionalmente. Neste 

contexto, este trabalho tem como objetivo elaborar um estudo que se destine à 

aplicação de penas alternativas como forma de evitar os malefícios inerentes à 

prisão. As penas alternativas são formas de tentar solucionar os problemas da pena 

de prisão em nossa pátria, a qual deverá destinar-se apenas aos criminosos de alta 

periculosidade e que realmente oferecem perigo à sociedade. 

 

Palavras chaves: sistema penitenciário, penas alternativas, preso. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This academic study prays about the importance of alternative sentencing 

rights, in the face of the Brazilian prison system crisis. The methodology used in this 

study is in a literature search and document, through books, articles, online 

publications, among others. There is a focus on the ills of the prison, where inmates 

are rarely considered citizens of rights holders. And that in most cases cannot re-

socialize the individual convict who becomes dangerous and more audacious, 

causing crime increases proportionally. In this context, this paper aims to conduct a 

study which is intended to provide alternative sentencing as a way to avoid the evils 

inherent in the prison. Alternative sanctions are ways of trying to solve the problems 

of the penalty of imprisonment in our country, which should be targeted only to highly 

dangerous criminals and they actually pose a danger to society. 

 

Key words: penitentiary system, alternatives, stuck feathers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho acadêmico tem como objetivo elaborar um estudo que se 

destinasse à abordagem de um tema que vem despertando o interesse de alguns 

estudiosos de Direito Penal: a aplicação de penas alternativas como forma de evitar 

os malefícios inerentes à pena de prisão.  E tem como objetivos específicos: analisar 

a importância da aplicação de penas alternativas face à pena de prisão; incentivar a 

formação de uma consciência crítica a respeito do tema; possibilitar uma maior 

aplicação da Leinº 9.714, de 25 de novembro de 1998, que altera dispositivos do 

Código Penal (Leinº 9.714/98), nos casos em que o condenado preenche os 

requisitos legais; e divulgar as penas alternativas e a sua importância no processo 

de ressocialização dos apenados. 

Quando o mundo já havia constatado a falência da pena de prisão, os países 

mais desenvolvidos inseriam, em seus ordenamentos jurídicos, diversas alternativas 

à pena de prisão, o Brasil, somente em 1998, com o advento da Lei nº 9.714/98, 

passou a adotar um novo modelo de justiça penal, de natureza descarcerizadora. 

Até então, toda a problemática que envolvia o sistema penitenciário parecia à 

sociedade algo distante, talvez porque se alimentasse a ilusão de que um 

condenado preso em qualquer estabelecimento prisional estava longe de se 

constituir numa ameaça à paz e ao convívio social, afinal, estava ele encarcerado. 

Todavia, as rebeliões simultâneas em diversas prisões, o aumento da 

criminalidade, a proliferação de doenças infectocontagiosas nos presídios, entre 

outros, serviu para mostrar à sociedade aquilo que já se sabia e que todos fingiam 

não saber, isto é, que o sistema penitenciário brasileiro estava fracassado, falido. 

Entretanto, a ousadia do legislador ao editar a Lei 9.714/98 de nada adiantou, 

já que os operadores do direito não a aplicaram, preferindo alguns magistrados 

continuar aplicando a pena de prisão, e o Ministério Público ficando silente. 

Daí o nosso interesse em pesquisar este tema, pois consideramos a 

aplicação de penas alternativas a melhor forma de contornar a problemática da pena 
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de prisão, a qual deverá destinar-se apenas aos criminosos que realmente oferecem 

grande perigo à sociedade. 

Dessa forma, a presente monografia está dividida em quatro capítulos, onde o 

primeiro refere-se à pena, seu conceito e suas funções.  Funções estas que são 

retributiva, preventiva e unificadora.  

O segundo capítulo aborda a história e evolução das penas de prisão, desde 

a Antiguidade até a Idade Moderna, destacando o perfil meramente assecuratório e 

retributivo durante os primeiros períodos históricos. 

O terceiro capítulo aborda a crise do sistema penitenciário no Brasil, fazendo 

menção ao seu histórico e enfatizando as mazelas que se encontram atualmente 

nos estabelecimentos prisionais, como a superlotação, e o desrespeito aos direitos 

dos presos. 

E o último capítulo aborda as penas alternativas e analisa a importância de 

sua imposição como instrumento corretivo, com ênfase dada à necessidade de 

punição do apenado aplicando as penas que foram inseridas com o advento da Lei 

9.714/98. 
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2 A PENA 

 

2.1 CONCEITO 

 

 O homem é um ser social, mas para manter essa convivência, faz-se 

necessário que o poder instituído estabeleça um controle para evitar e coibir os 

desvios de conduta.  

Delmanto (2002) conceitua pena como sendo “a imposição da perda ou 

diminuição de um bem jurídico, prevista em lei e aplicada pelo órgão judiciário, a 

quem praticou ilícito penal. Ela tem finalidade retributiva, preventiva e 

ressocializadora”. (DELMANTO, 2002, p. 67) 

Capez (2003) menciona que: 

 

Sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução 
de uma sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal, 
consistente na restrição ou privação de um bem jurídico, cuja finalidade é 
aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, promover a sua readaptação 
social e prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à 
coletividade. (CAPEZ, 2003, p. 332) 

 

 Neste sentido, a pena é o modo pelo qual o poder público reprimi a violação a 

ordem social vigente. Constitui-se, basicamente, pela punição imposta ao 

delinquente a fim de exemplá-los e evitar a prática de novos delitos seja pelo infrator 

ou por outrem.  

 A finalidade da pena é explicada pelas três funções abaixo: 

 

2.2 FUNÇÃO ABSOLUTA OU RETRIBUTIVA 

 

 A função absoluta ou retributiva tem como finalidade a reação punitiva, isto é, 

conferir uma resposta violenta ao crime praticado. A pena tem um caráter retributivo, 

de compensar o mal ocasionado pelo delito. 

 O autor Greco (2011) acerca da função absoluta, a associa ao seu viés 

retributivo: 
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A teoria da retribuição não encontra o sentido da pena na perspectiva de 
algum fim socialmente útil, senão em que mediante a imposição de um mal 
merecidamente se retribui equilibra e expia a culpabilidade do autor pelo 
fato cometido. Se fala aqui de uma teoria ‘absoluta’ porque para ela o fim da 
pena é independente, ‘desvinculado’ de seu feito social. A concepção da 
pena como retribuição compensatória realmente já é conhecida desde a 
antiguidade e permanece viva na consciência dos profanos com uma certa 
naturalidade: a pena deve ser justa e isso pressupõe que se corresponda 
em sua duração e intensidade com gravidade do delito, que o compense. 
(GRECO, 2011, p. 473) 

 

 A função absolutista não se sustenta sob a atual ótica. Não se pode aceitar no 

moderno Direito Penal, sob a justificativa de prevenção delituosa, que o estado se 

revista do poder de acometer a sociedade, com respostas violentas, pois o direito é 

incompatível com qualquer proposta de redução de garantias. 

Não há amparo científico que demonstre tal função ser qualificada como justa 

em uma sociedade revestida de caráter humanista e democrático. 

 Segundo os ensinamentos do autor Bittencourt (2011): 

[...] “nem a função do Direito Penal pode derivar-se de uma contemplação 
de penas e medidas como figura isoladas do sentido que em cada momento 
histórico cultural e em cada modelo de Estado corresponde ao Direito, nem 
a função do Direito Penal esgota-se na função da pena e da medida de 
segurança”. É quase unânime, no mundo da ciência do Direito Penal, a 
afirmação de que a pena justifica-se por sua necessidade [...]. 
(BITTENCOURT, 2011, p. 98) 

 

2.3 FUNÇÃO RELATIVA OU DA PREVENÇÃO 

 

Se por um lado a função retributiva da pena impõe ao delinquente a 

retribuição do ataque ao bem jurídico por ele cometido, a chamada função da 

prevenção tem o condão de obter a não reincidência do agente. 

A privação de liberdade ainda é a forma mais utilizada para obrigar o indivíduo 

a aceitar e regular-se ao pleno convívio harmônico em sociedade. A função 

preventiva da pena visa harmonizar o conceito de prevenção e ressocialização. A 

função preventiva da pena se divide em duas. A da prevenção geral e a da 

prevenção especial. 
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2.3.1 Prevenção geral 

 

A função da prevenção geral encontra dificuldades práticas quando sugere 

que o estado deva imputar penas de privação de liberdade ao mesmo tempo em que 

deva utilizar meios mais humanitários de imposição de tal sanção. Discorre ainda 

que o apenado, durante o cumprimento da sanção deva ser conduzido de tal 

maneira que ao término da mesma, venha abster-se de realizar novas condutas 

delituosas. 

Existe uma dificuldade no campo subjetivo que foge à garantia de que a 

prevenção ressocializadora é uma função factível. Grande parte dos criminosos 

praticam suas condutas na esperança de não serem descobertos. Se existe tal 

prática, é fato que a mera imposição da pena não obstará o exercício da conduta.  

Bitencourt (2011) descreve assim a afirmação: 

 

Para a teoria da prevenção geral, a ameaça da pena produz no individuo 
uma espécie de motivação para não cometer delitos. Ante esta postura 
encaixa-se muito bem a critica que se tem feito contra o suposto poder atual 
racional do homem, cuja demonstração sabemos ser impossível. Por outro 
lado, essa teoria não leva em consideração um aspecto importante da 
psicologia do delinquente: sua confiança em não ser coberto. Disso se 
conclui que o pretendido temor que deveria infundir no delinquente, a 
ameaça de imposição de pena, não é suficiente para impedi-lo de realizar o 
ato delitivo.(BITENCOURT, 2011, p.135) 

 

Em todo o caso a função da prevenção geral não deixa de surtir efeitos 

positivos. Não se pode negar que a ameaça de sanção penal pelo poder estatal 

proporciona algum receio naquele que vise cometer crimes. O que se renega aqui é 

a proporcionalidade das sanções penais. 

 

2.3.2 Prevenção especial 
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A prevenção especial é uma função que objetiva também evitar através da 

aplicação de sanções o cometimento de delitos. Sua diferença primordial frente à 

teoria da prevenção geral é o fato de sua especificidade. Não busca a mesma 

intimidar determinado grupo social e sim um individuo específico.   

Segundo Albergaria (1999): 

 

Muito embora tenha a particularidade de intimidar o delinquente que já 
cometeu algum delito para que o mesmo não o faça novamente, não deixa 
de confundir-se com a ideia ressocializadora da própria pena já cumprida. 
(ALBERGARIA, 1999, p.23) 

 

Ora, se temos como finalidade principal fazer com que o indivíduo que já 

cumpriu a sua pena se atemorizar para que não reincida, deve-se investir para que 

as medidas de educação e ressocialização efetivadas quando o mesmo ainda está 

preso sejam aperfeiçoadas. 

A crítica que se faz a função da prevenção é que o estado não deve impor 

valores morais e éticos. A efetivação da ressocialização é a principal meta a ser 

alcançada para que se consiga reeducar e reinserir o apenado na sociedade. Além 

de ser um dever do estado, está intrinsecamente ligado a um dever moral e próprio 

de cada indivíduo. 

 

2.4 FUNÇÃO MISTA OU UNIFICADORA DA PENA 

 

Como o próprio nome indica, a função mista ou unificadora da pena tenta 

reunir a função relativa e absoluta da pena abrangendo as suas características 

principais. 

A função mista tem como característica mais marcante opor-se a uma 

definição teórica da pena diante de sua complexidade. Nos dizeres de H.H. 

Jescheck (apud BITENCOURT, 2011, p.150), ‘’os críticos sustentam que essa 

unidimensionalidade, em um ou outro sentido, mostra-se formalista e incapaz de 

abranger a complexidade dos fenômenos sociais que interessam ao Direito Penal, 

com consequências graves para a segurança e os direitos fundamentais do 

Homem.’’ 
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Para a função unificadora, o Estado deve recorrer à pena privativa somente 

se todas as outras formas de ordem jurídica forem exauridas. 

Segundo Albergaria (1996): 

 

A teoria da união concebe a pena tanto do ponto de vista da retribuição 
como do da prevenção. Assim, a pena deve atender a quatro pressupostos: 
a) serve à reinserção social do delinquente (ressocialização) e à proteção 
de comunidade (prevenção geral); b) não pode exceder em sua gravidade o 
grau de culpabilidade do delinquente (função limitadora do princípio da 
culpabilidade); c) pode ser inferior à que corresponde ao grau de 
culpabilidade; e d) não deve ser imposta em virtude da proteção da 
comunidade, numa extensão maior do que a exigida para a reinserção do 
delinqüente.(ALBERGARIA, 1996, p.30) 
 

A função punitiva deve focar-se na pena em si e não tentar fundamentá-la de 

alguma forma. 
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3 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DAS PENAS DE PRISÃO 

 

3.1 A ANTIGUIDADE 

 

As procedências da pena são tão antigas quanto à humanidade, todas as 

tentativas de encontrar o primeiro fato histórico que pudesse descrever com precisão 

o início de sua imputação como castigo aquele que não se adequasse ao contexto 

social são historicamente imprecisas e insuficientes. Essa dificuldade também se 

encontra em fatos e confrontações que possam descrever cronologicamente sua 

narrativa. 

Os primeiros resquícios históricos de civilizações mais antigas como a Grécia, 

Egito e Pérsia conferiam às prisões lugares de custódia e tortura. A agonia do 

apenado à morte, tortura ou trabalho escravo remonta da Grécia antiga, mais 

precisamente a civilização helênica. O próprio Platão ensejava como pena a 

custódia, a correção e o suplício. Este último como um lugar distante e tenebroso 

com o fito de aterrorizar o apenado. Platão também apontava à custódia e a prisão 

como pena privativa, sendo a primeira delas largamente empregada na antiguidade. 

Os romanos somente reconheciam o encarceramento como forma de 

custodiar o preso. Interessante lembrar a célebre frase de Ulpiano (1965): “a prisão 

serve não para o castigo dos homens, mas para sua custódia.’’(ULPIANO, 1965, 

p.29).Porém alguns autores sustentam que na Roma antiga algumas penas de morte 

poderiam ser comutadas em penas de prisão perpétua. Mesmo não existindo a pena 

de prisão, teriam que ser elaborados espaços físicos para que os réus ficassem 

alojados até o fim do processo. Tais lugares eram totalmente insalubres e sem 

condições físicas. Estruturas abandonados e calabouços, dentre uma diversidade de 

edificações, a grande maioria em péssimas condições sanitárias e humanas. 

As prisões eram uma mistura de câmara de torturas e antessala de 

julgamento. Quando os encarcerados não sucumbiam às torturas ou doenças, 

fatalmente não escapariam do impiedoso julgo de seus condenadores. 

Segundo Prado (2008): 
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No passado as verdadeiras penas eram a pena de morte, a mutilação, o 
exílio, confisco, enquanto o encarceramento tinha escopo meramente 
processual, porque servia para assegurar, no processo, a presença do 
réu.(PRADO, 2008, p.501.) 
 

 

A antiguidade, principalmente em seus maiores expoentes, Grécia e Roma, foi 

um período onde inexistiu a prisão como forma de cumprimento de pena e castigo. 

Foi um tempo onde, invariavelmente, as sanções pela prática delituosa eram 

respondidas com penas corporais e morte. A prisão propriamente dita, como já foi 

visto, era puramente assecuratória da custódia do réu e também como forma de 

garantir cumprimentos de obrigações oriundas de dívidas. 

 

3.2 A IDADE MÉDIA 

 

A noção de respeito, liberdade e humanização da pessoa apenada, 

praticamente continuou sendo relevada a um plano inferior durante a idade média. 

No período da Idade Média, as pessoas viviam ao arbítrio do poderio dos Estados. 

Em uma época de eloquentes fatores organizacionais e institucionais, as pessoas 

ficavam a mercê da sorte e da mão pesada do poder monárquico. Não havia 

distinção entre os encarcerados, sejam eles homens, mulheres, crianças, grávidas, 

idosos, deficientes, todos eram sobrepujados a uma casta só. Restavam-lhes os 

encarceramentos em subterrâneos e calabouços dos palácios à espera da morte. 

Durante o período medieval inexistiu a pena privativa de liberdade. Era um 

período de forte influência doDireito Germânico, o qual tinha a finalidade puramente 

custodial do encarcerado, o que fica bastante clareado por Bitencourt (2009), citando 

Luís Garrido Guzman, quando descreve a aplicação da pena privativa de liberdade 

aos encarcerados naquele período: 

 

Há, nesse período, um claro predomínio do direito germânico. A privação da 
liberdade continua a ter uma finalidade custodial aplicável àqueles que 
foram submetidos aos mais terríveis tormentos exigidos por um povo ávido 
por distrações bárbaras e sangrentas. A amputação de braços, pernas, 
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olhos, língua, mutilações diversas, queima de carne a fogo, e a morte, em 
suas mais variadas formas, constituem o espetáculo favorito das multidões 
desse período histórico.(BITENCOURT, 2009, p.32) 

 

As sanções eram determinadas pelos governantes levando-se em 

consideração a posição social do réu. Quando o mesmo pertencia a uma classe 

social mais abastada, sua pena poderia ser convertida em pagamento de pecúnia. 

As penas de prisão poderiam ser aplicadas a essa determinada fatia da 

população quando seus delitos não tinham gravidade suficiente para condená-los a 

morte ou tortura. Essa pena de prisão, como não era praxe na época, somente seria 

arbitrada em caráter excepcional e se o apenado preenchesse os requisitos acima. 

Dentro dessa perspectiva de condenação exclusiva para classes mais 

abastadas, surgiram as chamada prisões eclesiásticas e as prisões de Estado. A 

prisão eclesiástica tinha como premissa destinar-se, como o próprio nome confere, 

aos clérigos que de alguma forma se rebelassem com os ordenamentos da igreja. 

Tinha mais um condão de penitência do que propriamente uma pena.   

A prisão de Estado era destinada para os inimigos do poder que tivessem 

cometido delitos de traição para com seus governantes. Seria como uma prisão para 

atos políticos e de afronta ao poder real. 

Apresentava-se em dois formatos: a prisão-custódia, que, como já visto, era 

aonde o réu esperava sua condenação e consequente aplicação da pena (açoite, 

mutilação, morte, entre outros) ou a chamada detenção temporalou perpétua, ou 

raramente, à espera do perdão real. Um desses exemplos de prisão que resiste até 

hoje é a Bastilha, em Paris. Geralmente eram usados os lugares obscuros dos 

grandes palácios, como os porões e calabouços. Nas palavras de Bittencourt (2011): 

“lembra a forma de jaula das antigas masmorras, meio utilizado pelos funcionários 

encarregados da vigilância para se protegerem contra os reclusos. O que é sólido e 

seguro defende os que estão fora e guarda os que se encontram 

dentro”.(BITENCOURT, 2011, p.437) 

Apesar de serem mais humanas, e o termo na acepção da palavra não deve 

ser comparado com as ideias mais civilizadas de humanismo da atualidade, as 

prisões canônicas, por iniciativa da igreja, consistiam em construções subterrâneas 

onde os apenados eram levados para as masmorras que geralmente ficavam no fim 

de poços.  Foi nesse tipo de cárcere que nasceu o termo vade in pace(vai em paz), 
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que era uma forma de despedir-se daquele moribundo, pois daquele destino ele não 

mais retornaria. 

Apesar do duro castigo estabelecido aos réus, essa instituição é considerada 

por muitos historiadores do direito como sendo o primeiro resquício do que viria a 

ser a concepção de pena privativa de liberdade. Era uma ideia concebida em uma 

época de prisões puramente assecuratórias. A compreensão de que a reclusão 

poderia ser uma forma de pena, apesar de somente atingir os eclesiásticos e não a 

sociedade civil, continha pontos que inspirariam as prisões contemporâneas. 

O sistema penal da Idade Média era ineficaz e passava ao largo de algum 

resquício de altruísmo, mas não foi ao todo ruim se levarmos em consideração e 

destaque a influência do sistema canônico. A ideia de isolamento em celas para que 

o preso possa arrepender-se de seus delitos, e esse arrependimento tinha, mesmo 

que isso não fosse à intenção da pena, algum condão de reabilitação do recluso. 

Tais ensinamentos constituem antecedentes às prisões modernas. Deriva 

também do conceito de pena medicinal, cuja reclusão tinha o caráter de induzir o 

encarcerado a uma espécie de lavagem da alma, onde o mesmo deveria se 

arrepender dos pecados e compreender a sua culpabilidade. O Próprio Santo 

Agostinho já arrazoava, em seus estudos, que o castigo não deveria ter o condão de 

destruir o culpado, mas sim condicioná-lo a arrepender-se de sua conduta errante. 

Principiologicamente essa formação mais humana da pena, derivada do 

direito canônico, foi crucial para a formação e orientação da prisão moderna. Os 

conceitos mais fraternais da pena e a própria função caritativa da igreja foram 

transmitidos ao direito punitivo. 

A história da pena de prisão na idade média foi caracterizada pela supremacia 

quase intocável da igreja, Bittencourt (2011) descreve essa relação com maestria: 

 

A melhor prova de maldade do indivíduo é o abandono que ele faz a Deus 
ao retirar-lhe a sua ajuda para superar as provas a que é submetido - da 
água, do fogo, do ferro candente etc. - com o que se faz merecedor 
automático do castigo, julgamento de Deus cujo resultado se aceita mais ou 
menos resignadamente (...). O culpado, isto é, quem não supera a prova, 
convence a si mesmo de sua própria maldade e abandono de Deus; se não 
estivesse em pecado - se não tivesse cometido um delito - sairia feliz da 
mesma, não há menor dúvida. (BITENCOURT, 2011, p.33) 
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Insta salientar que era uma época de corrupção e exações ilegais dos juízes. 

Processos conduzidos sem nenhuma sustentação legal, apenas servindo aos 

interesses, ora da igreja, ora do poderio totalitário dos monarcas. Foi um período 

onde milhares de vidas foram ceifadas com o puro fato de servir aos interesses 

pessoas de alguns dos reinos, da igreja, ou até ao próprio mandatário do trono.   

Saliente-se que os ideais e os sentidos da prisão moderna a da época da 

Idade Média caminham em rumos opostos. Devem-se compreender os institutos 

medievais de punição como antecedentes importantes da história do Direito Penal, 

mas não delineador das atuais legislações de execução em cumprimento de pena. 

 

3.3 A IDADE MODERNA 

 

Nos séculos XVI e XVII a pobreza se alastra por toda a Europa, com ela 

cresce assustadoramente a delinquência entre a população. Várias formas de reagir 

penalmente a essa crise são experimentadas sem sucesso. Os pobres eram quase 

um quarto da população e viviam desesperadamente atrás de se sustentar com 

mendicância, roubos e assassinatos. 

A pena de morte estava fora de cogitação, pois não existia como apenar 

tantas pessoas à morte. Muitas foram obrigadas, acorrentadas, a trabalhos forçados 

e açoitamentos em vias públicas. Tudo isso não obteve êxito e a situação tomou 

nuances de catástrofe social por todo o continente. Hans Von Henting citado por 

Pellegrino (1988) descreve essa situação com precisão: 

 

Os distúrbios religiosos, as longas guerras, as destruidoras expedições 
militares do século XVII, a devastação do país, a extensão dos núcleos 
urbanos e a crise das formas feudais de vida e da economia agrícola 
haviam ocasionado um enorme aumento da criminalidade em fins do século 
XVII e início do XVIII. Acrescente-se a isso a supressão dos conventos, a 
aniquilamento dos grêmios e o endividamento do estado. Tinha-se perdido a 
segurança, o mundo espiritualmente fechado aos incrédulos, hereges e 
rebeldes, tinha ficado para trás. Tinha que se enfrentar verdadeiros 
exércitos de vagabundos e mendigos. Pode-se estabelecer a sua 
procedência: nasciam nas aldeias incendiadas e nas cidades saqueadas, 
outros eram vítimas de suas crenças, vítimas atiradas nos caminhos da 
Europa. Era preciso defender-se desse perigo social, mas não era possível 
negar-lhe simpatia por razões religiosas ou sociais, diante dos danos que os 
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exércitos estrangeiros tinham feito. Contudo, como em algum lugar tinham 
que estar, iam de uma cidade a outra. Eram demasiados para serem todos 
enforcados, e a sua miséria, como todos sabiam, era maior que a sua má 
vontade. Na Europa, cindida em numerosos Estados minúsculos e cidades 
independentes, ameaçavam, só com sua massa crescente, dominar o poder 
do Estado.(PELLEGRINO, 1988, p.37) 
 

 

As torturas e as execuções até aquele momento eram práticas comuns e 

disseminadas por toda a Europa, mas as minorias mais abastadas socialmente 

estavam preocupadas com o crescente número de crimes e delitos. As velhas 

práticas de pena, não estavam tendo mais nenhum efeito sobre o fenômeno sócio 

criminal que assolava todas as camadas da sociedade. 

A partir da segunda parte do Século XVI, inicia-se um movimento de 

construção de prisões para penas privativas de liberdade. Mesmo tendo o fito de 

reclusão, tais instituições orientavam-se pelas ideias clássicas de penitência. Tais 

convicções eram de que o preso para regenerar-se teria que ser forçados a uma 

disciplina de trabalhos pesados. Através desses trabalhos o preso pagaria por sua 

alimentação e também o tiraria da ociosidade. 

Essas primeiras penitenciárias surgiram na Inglaterra e eram denominadas 

housesofcorrectionou bridwells. Tais instituições correcionais foram cada vez mais se 

desenvolvendo como casas de trabalhos para delinquentes e consequentemente o 

Estado procurou aproveitar-se para utilizar essa mão-de-obra dos reclusos em várias 

áreas da economia local, principalmente a têxtil. 

     O trabalho dos detentos nas prisões tem sido de grande contribuição 

transformadora do sistema de tortura para o de pena privativa. É, pois, simplório o 

pensamento de que tais métodos sancionatórios estariam sendo impostos apenas 

para a melhoria da condição humana do apenado e sua ressocialização. A corrente 

mais forte sustenta que uma mão-de-obra tão valiosa não poderia estar sendo 

desperdiçada pela classe dominante da época. 

 No final do século XVIII, inicia-se o Período Humanitário do Direito Penal, que 

tinha como objetivo a reforma do sistema punitivo europeu, onde predominava a 

crueldade e a selvageria, o que causou a reação de alguns pensadores iluministas 

que tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico a todos os 
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campos do conhecimento, contribuindo para o progresso da humanidade e para a 

superação dos resíduos de tirania e crendices da Idade Média. 

 CesareBeccaria, grande idealizador de reformas fundamentadas na razão e 

no humanismo, fez críticas pesadas ao sistema penal imposto. Beccaria (2003) 

descreve essa época de transformações: 

 

Contudo, se as luzes de nosso século já conseguiram alguns resultados, 
ainda estão muito distantes de terem dissipado todos os prejuízos que 
alimentávamos. Não houve um que se erguesse, senão francamente, contra 
a barbárie das penas que estão em uso em nossos tribunais. Não houve 
quem se ocupasse em reformar a irregularidade dos processos criminais, 
essa parte da legislação tão importante quão pouco cuidada em toda a 
Europa. Pouquíssimas vezes se procurou desarraigar, em seus 
fundamentos, as séries de erros acumulados há muitos séculos; raras 
pessoas procuraram reprimir, pela força das verdades estáveis, os abusos 
de um poder ilimitado e extirpar os exemplos bem comuns dessa fria 
atrocidade que os homens poderosos julgam um de seus direitos. [...] 
Contudo, os dolorosos gemidos do fraco, que é sacrificado à ignorância 
cruel e aos ricos covardes; os tormentos terríveis que a barbárie inflige em 
crimes não provados, ou em delitos quiméricos; a aparência repugnante dos 
xadrezes e das masmorras, cujo horror é acrescido pelo suplício mais 
insuportável para os desgraçados, a incerteza; tantos métodos odiosos, 
difundidos por toda parte, teriam por força que despertar a atenção dos 
filósofos, espécie de magistrados que orientam as opiniões 
humanas.(BECCARIA, 2003, p.14-15.) 

 

 

Os ideais iluministas, bem como a forte influência religiosa e todo o turbilhão 

de mudanças socioeconômicas e libertárias desta época, influenciaram as reformas 

do processo, do cumprimento da pena e a humanização das prisões. 
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4 A CRISE DO SITEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

4.1 HISTÓRICO DAS PRISÕES NO BRASIL 

 

 

Tendo como molde os países europeus, o surgimento das prisões foi com 

demora. Preliminarmente a prisão valeu apenas como local de custódia, onde os 

acusados aguardavam suas condenações. 

 

A primeira menção à prisão no Brasil foi dada no Livro V das Ordenações 
Filipinas do Reino, Código de Leis portuguesas que foi implantado no Brasil 
durante o Período Colonial. O Código decretava a Colônia como presídio de 
degredados. A pena era aplicada aos alcoviteiros, culpados de ferimentos 
por armas de fogo, duelo, entrada violenta ou tentativa de entrada em casa 
alheia, resistência a ordens judiciais, falsificação de documentos, 
contrabando de pedras e metais preciosos.(Ordenações Filipinas, 1870, p. 
91.) 

 

 Já no séc. XVIII, o autor Garbelini (2012) aponta para o inicio da falta de 

planejamento com relação ao ambiente prisional, onde a cadeia ficava no 

compartimento inferior da Câmara Municipal: 

 

A instalação da primeira prisão brasileira mencionada na Carta Régia de 
1769 foi uma Casa de Correção no Rio de Janeiro, seguida de outra cadeia 
construída em São Paulo, entre 1784 e 1788. Essas cadeias se 
apresentavam como grandes casarões, onde funcionava também a Câmara 
Municipal. Na parte inferior existiam as salas destinadas ao aprisionamento, 
para onde eram levados os indivíduos que cometiam infrações, inclusive 
escravos, para aguardar as penas de açoite, multa ou o degredo, uma vez 
que não existia ainda a pena de prisão.(GARBELINI, 2012). 
 
 

 

No século XIX há o surgimento das penas privativas de liberdade, e as 

prisões assumiam o papel de correção dos apenados, que antes eram somente 

isolados e guardados da sociedade. Segundo Garbelini (2012): 

 

[...] a partir do século XIX que começaram a surgir prisões com celas 
individuais, oficinas de trabalho e uma arquitetura própria para a pena de 
prisão. O Código Penal de 1890 estabeleceu novas modalidades de prisão, 
considerando que não haveria mais penas perpétuas e coletivas, limitando-
se as penas restritivas de liberdade individual a, no máximo, trinta anos, 
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com a prisão celular, reclusão, prisão com trabalho obrigatório e prisão 
disciplinar. (GARBELINI, 2012) 
 

A intenção da criação das penitenciárias não era exatamente punir, mas sim 

educar aquele que cometeu um ato não admitido pela sociedade e reprimível pelo 

Estado. 

Diante do crescente número de presos, surge a necessidade de construção 

de penitenciárias, como a de São Paulo, inaugurada em 1920 com a finalidade de 

abrigar 1200 presos. Tal penitenciária foi considerada modelo no Brasil, pois 

dispunha de oficinas de trabalho, enfermarias e celas individuais. 

Mas logo, o sistema que não acompanhou o crescimento do número de 

apenados ficou abarrotado de presos. 

    Segundo destaca Almeida (2004): 

 

[...] nós temos depósitos humanos, escolas de crime, fábrica de rebeliões. 
Não podemos mais tapar o sol com peneira, e fingir que o fato em questão 
não nos diz respeito. O Brasil possui um dos maiores sistemas prisionais do 
planeta e são notórias as condições cruéis e desumanas de cumprimento de 
pena em nosso país.(ALMEIDA, 2004, p.35) 

 

Curiosamente, entre 1937 e 1945, O Presídio Tiradentes custodiará presos 

políticos, dentre os quais Monteiro Lobato. A partir de 1964 o presídio assistiu a mais 

uma fase lamentável de nossa história, tornando-se lugar de reclusão e repressão 

aos opositores do regime militar. 

Fica claro, desde o início, que a evolução do sistema prisional pátrio foi 

abalizada por episódios que anunciam e indicam para a negligência com relação às 

políticas públicas na área prisional, como, igualmente, para a construção de 

arquétipos que se fizeram inexecutáveis. A prisão, sinal do direito punitivo do poder 

público, teve aplicação variada em nosso país: foi alojamento de escravos, asilo para 

crianças de rua, abrigo para doentes mentais, baluarte para encarcerar os inimigos 

políticos, e, por último ‘’depósito de gente’’. 

 

 

4.2 DESRESPEITO AOS DIREITOS DOS PRESOS 
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Ao ser preso, o homem perde o direito à liberdade, entretanto, seus outros 

direitos não podem ser suprimidos, com exceção dos direitos políticos, que ficam 

suspensos. 

O art. 41, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984que institui a Lei de 

Execução Penal (LEP) trata dos direitos do preso, que são: 

 

I. Alimentação suficiente e vestuário. 
II. Atribuição de trabalho e remuneração. 
III. Previdência social. 
IV. Constituição do pecúlio. 
V. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e 
a recreação. 
VI. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 
VII. Assistência material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 
VIII. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 
IX. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 
X. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados. 
XI. Chamamento nominal. 
XII. Igualdade de tratamento salvo quanto à exigência da individualização da 
pena. 
XIII. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 
XIV. Representação e petição a qualquer autoridade, em defesa do direito. 
XV. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência, de leitura e 
de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons 
costumes. 
 
 

Os direitos à saúde, ao trabalho, à educação, à dignidade, não podem ser 

desrespeitados, estão garantidos pela Constituição. 

Há cadeias que não possui sala de aula ou biblioteca, o que aumenta a 

ociosidade dos presos. Também, existem aquelas que não oferecem acesso ao 

trabalho; o que impossibilita a remição da pena. 

 

Visitando o presídio de Bangu I, no Rio de Janeiro, constatou-se a 
ausência de oportunidade de trabalho aos detentos, vista pela 
administração do presídio como uma medida de segurança. Apenas quatro 
presos trabalhavam na faxina, ou outros nem estudavam nem trabalhavam. 
Um dos presos, Marcinho VP, expressou o sentimento de todos os demais 
dizendo: ''Uma semana tem 168 horas. Ficamos 167 delas aqui dentro da 
galeria. É assim que pretendem nos recuperar?'' (RELATÓRIO DA 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, 2003 apud BASTOS, 2006, p.21) 

 

 O art. 38 do Decreto-Lei n° 2.848, de7de dezembro de 1940, que institui 

Código Penal (CP) diz que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela 
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perda da liberdade, impondo-se às autoridades o respeito à integridade física e 

moral do detento. O funcionário que cometer alguma ação arbitrária contra o 

indivíduo preso estará sujeito às sanções penais impostas pela lei, considerando o 

abuso de autoridade. A sentença do presidiário o condena à perda de liberdade, e 

não à violência, maus-tratos e humilhações. 

 Direitos humanos não são apenas para os homens livres, mas sim para toda a 

humanidade, inclusive para os presos, que têm seus direitos assegurados pela LEP, 

em seu art. 41. É difícil para a sociedade entender que o preso mantém os direitos 

não atingidos pela sentença, os quais devem ser assegurados pelo Estado. E por 

não perceber isto, acha que os presos são privilegiados, protegidos pelas 

Comissões de Direitos Humanos, e que estas só tratam de “privilégios de bandidos”, 

como escutamos diariamente em nossos dias. 

A sociedade não entende, por exemplo, uma rebelião de presos que clamam 

por respeito aos seus direitos, que sofrem com a tortura praticada no interior do 

cárcere por agentes públicos e com a carência da estrutura do sistema penitenciário, 

onde é comum a superpopulação, a alimentação deficiente, o mau estado das 

instalações, pessoal técnico despreparado, falta de recursos, entre outros. 

Quando acontece uma rebelião, neste sentido, a imprensa, muitas vezes, não 

mostra o real motivo do acontecimento e passa a imagem de que os presos são um 

bando de desordeiros, marginais perigosos e que só querem saber de confusão. 

A sociedade, por sua vez, clama por repreensão severa a tais homens, que 

considera cheios de privilégios, ainda ousam perturbar a ordem social, mesmo 

estando trancafiados entre os portões da penitenciária. 

O resultado de tamanha indiferença é que ao invés de o preso se reabilitar, 

passa a nutrir um ódio cada vez maior. Sente-se desamparado pela sociedade e a 

culpa por não ter emprego, educação ou condição de prover a sua subsistência. Os 

presos precisam de ajuda, de respeito, apoio físico e psíquico para terem 

recuperada a moral e manter, assim, o reequilíbrio social.   

Quanto à higiene e a saúde, as condições nas penitenciárias são as piores 

possíveis. As condições higiênicas na maior parte dos estabelecimentos prisionais 

do país são precárias e deficientes. E o acompanhamento médico quando não é 

insuficiente, não existe. 
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4.3 PROBLEMAS DO SISTEMA PRISIONAL 

 

 

O sistema prisional pátrio está superlotado, conforme o RELATÓRIO SOBRE 

A SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL (1997):  

 

[...] sobre a situação carcerária em nosso país, dos 297 
estabelecimentos penais existentes no Brasil até aquela data, 175 se 
encontravam superlotados e em situação precária e 32 em construção. A 
população carcerária girava em torno dos 130 mil presos, dos quais 96,31% 
eram homens e 3,69% eram mulheres. Quanto aos motivos da detenção, 
51% dos presos cometeram furto ou roubo, 17% homicídio, 10% tráfico de 
drogas e o restante outros delitos. O mesmo instituto divulgou nesta 
pesquisa que 95% dos presos são indigentes e 97% são analfabetos ou 
semi-analfabetos. A reincidência na população penal é de 85%, o que 
demonstra que as penitenciárias não estão desempenhando a função de 

reabilitação dos detentos.(RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS NO BRASIL, 1997.) 

 

Há muitos detentos para poucas celas, o espaço de uma cela é excedido pela 

quantidade de apenados que nela sobrevivem. Não é nenhuma exacerbação dizer 

que as celas de muitas cadeias brasileiras estão, pelos menos, com o dobro de sua 

capacidade. Em certas ocasiões, apenados alternam o horário de dormir, pois a 

capacidade da cela não permiti que todos fiquem deitados ao mesmo tempo. Com 

essa superlotação propagam-se outros dilemas, como a violência sexual, a formação 

de facções criminosas que comandam a desordem e a insegurança tanto intra como 

extramuros. 

Há frequentes distúrbios dentro do presídio, causando mutilações e mortes 

bárbaras, sem mencionar as inúmeras ocorrências de contágio por doenças 

venéreas, acompanhadas do risco de propagação à população em geral, através 

dos visitantes dos presos. 

O mau cheiro, a promiscuidade, o desconforto, a violência e a perda da 

privacidade, impõe ao apenado uma completa readequação dos seus valores para 

tentar garantir sua sobrevivência, o que sem sombra de dúvidas, animaliza o ser 

humano, tornando mais difícil sua ressocialização e sua reinserção ao meio social. 
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Faz-se importante destacar que não se pode diagnosticar o déficit 

penitenciário apenas pelos números de pessoas presas, deve ser considerado 

também os mandados de prisão em aberto, ou seja, mandados de prisão que ainda 

não foram cumpridos.  

Segundo levantamento feito pela Corregedoria Nacional de Justiça (2013) 

mostra que ‘’de um total de 268.358 mandados de prisão expedidos de junho de 

2011 a 31 de janeiro de 2013, 192.611 ainda aguardam cumprimento’’, tornando o 

cumprimento da pena um jogo de roleta russa que somente atinge uma pequena 

parcela de delinquentes.  

Tal déficit traz também como efeito a falta de concessões de benefícios aos 

apenados.  

De acordo com o Juiz-corregedor dos Presídios de São Paulo, Octavio 

Augusto Machado de Barros Filho (2012): ’’existem mais de dois mil presos em 

condições de ir para o regime semi-aberto, mas não há vagas, cria-se um foco de 

insatisfação, de rebeliões, porque nós concedemos os benefícios, mas eles não 

podem usufruir por falta de meios’’ .(BARROS, 2012) 

O ambiente prisional de muitos estados é precário e degrada-se com pouco 

tempo pela falta de fiscalização ou mesmo de interesse estatal. São testemunhos 

desse descaso: paredes mofadas, encanações entupidas, pisos imundos e lixo 

acumulado, transformando os presídios em ambientes totalmente insalubres. 

Existe, ainda, a corrupção dos agentes públicos, ironicamente, aqueles que 

são responsáveis pela disciplina e segurança do ambiente carcerário. Com este 

descalabro, há a entrada facilitada de drogas, dinheiro e armas, o que instigam as 

grandes rebeliões.  

O caos prisional é, de fato, tão notório que está narrado na exposição de 

motivos da Lei de Execução Penal (LEP) diz no item n° 100: 

 

Item nº 100: é do conhecimento que grande parte da população 
carcerária está confinada em cadeias públicas, presídios, casas de 
detenção e estabelecimentos análogos, onde prisioneiros de alta 
periculosidade convivem em celas superlotadas com criminosos ocasionais, 
de escassa ou nenhuma nocividade, e pacientes de imposição penal prévia 
(presos provisórios ou aguardando julgamento), para quem é um mito, no 
caso, a presunção de inocência[ ...]   
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O ambiente prisional talvez seja o sinal mais problemático do sistema 

penitenciário. As mazelas são a regra nos presídios, atingindo as condições de vida 

dos presos, a legalidade na execução penal, e integridade dos agentes públicos. 

Está realidade assombrosa é fruto da incúria governamental, da indiferença 

da sociedade, da lentidão do Judiciário, da apatia do Ministério Público e de todos os 

demais entes incumbidos de exercer uma função fiscalizadora, mas, em decorrência 

de sua omissão, tornam-se cúmplices do caos.  

Inúmeros são os exemplos de descaso do poder público, como o explicitado 

pelo Relatório da Comissão de Direitos Humanos (2003): 

 

Imaginem um enorme ginásio, velho e abandonado. Um espaço grande 
mesmo que pudesse servir como garagem para caminhões, com um pé 
direito de mais de 20 metros e uma cobertura em telhas de Brasilit. Imagine, 
agora, que nesse espaço se resolveu construir um ‘presídio’ e que ali foram 
encarcerados (sic) 1.500 pessoas, cuja média de idade é 20 anos. Faça um 
novo esforço e imagine que as ‘celas’ não possuem teto uma vez que as 
suas paredes possuem dois metros de altura e a cobertura efetiva é a do 
próprio ginásio. Agora, povoem a cobertura do ginásio com centenas de 
pombos que defecam 24 horas por dia na cabeça dos presos. Por 
decorrência, imaginem que esses presos tenham erguido com ao panos que 
dispõe - trapos, lençóis velhos, mantas puídas - uma proteção contra essa 
chuva de merda, de forma que suas celas lembrem tendas miseráveis 
enegrecidas pelos dejetos que aparam. Muito bem, você está entrando no 
Presídio Evaristo de Moraes no Rio. (RELATÓRIO DA COMISSÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS, 2003 apud BASTOS, 2006, p.23) 

 

As celas abrigam em média 52 presos (e o diretor ainda disse que teriam 

vagas disponíveis no sistema), infectadas por ratos, além das fezes de pombos, 

acima citadas. As celas de isolamento são as únicas que têm tetos, entretanto, são 

escuras e sem ventilação. São utilizadas para castigo ou para abrigar os que não 

têm condições de convivência com a massa carcerária. Elas possuem um banheiro 

coletivo e chegam a alojar 16 presos (BASTOS, 2006). 

Segundo o relatório (apud BASTOS, 2006), é comum os policiais militares 

encarregados da guarda externa efetuarem disparos contra as galerias. Os detentos 

mostraram aos visitantes cartuchos que confirmam a notícia. 

Na delegacia de São Paulo, especializada em crime contra o patrimônio, mais 

denúncias de tortura. Em uma cela de aproximadamente 25 metros quadrados, 

aproximadamente 50 presos. Nessa Delegacia, tem-se um próspero mercado para 

os policiais corruptos, que cobram dos internos R$ 10,00 por uma lâmpada; de R$ 
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10 a R$ 20 por um telefonema ou R$ 40,00 por um chuveiro, por exemplo. 

(BASTOS, 2006). 

Os detentos reclamaram de choques elétricos nos testículos, ato praticado 

pelos policiais militares com a justificativa de que isso era necessário para que eles 

não colocassem “mais bicho ruim no mundo”. Existem na cadeia vários objetos 

desnecessários à investigação policial, tais como, pneus, cadeira estofada, cordas e 

uma forca. (BASTOS, 2006). 

No presídio feminino de Butantã, São Paulo, a Comissão encontrou uma 

grave violação aos direitos humanos, e, principalmente, aos direitos da mulher, o 

espancamento e o estupro. (BASTOS, 2006). 

Um membro da Comissão resolveu inspecionar o lixo do presídio. Encontrou 

inúmeras cartas e requisições encaminhadas pelas detentas à diretora. O que 

significa que a diretoria tem por hábito jogar no lixo requisições e cartas escritas 

pelas mesmas. (BASTOS, 2006). 
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5IMPOSIÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS COMO INSTRUMENTO CORRETIVO 

 

5.1 PENAS ALTERNATIVAS 

 

 A problemática da criminalidade desperta no mundo atual grandes discussões 

e estudos, principalmente, nos grandes centros populacionais, pois o aumento no 

número de delitos praticados e a variedade dos mesmos nos levam a concluir que o 

sistema retribuitivo da pena não é totalmente eficaz para prevenir e diminuir a 

criminalidade. 

 No Estado Democrático de Direito em que vivemos, a aplicação das normas 

penais deve, acima de tudo, visar a ressocialização do delinquente como forma de 

prevenir a prática de novos delitos e, se possível, a reparação dos danos sofridos 

pelas vítimas dos delitos. 

 O Código Penal Brasileiro, após a reforma ocorrida em 1998, passou a adotar 

um sistema misto no qual a pena continua sendo aplicada como necessária para 

reprovação e prevenção do crime (art. 59, caput do CP), porém com a diferença, que 

se pode aplicar sanções e medidas que não envolvem a perda da liberdade, 

conforme a culpabilidade do infrator, bem como, permitem este reparar o dano 

causado. São as chamadas penas alternativas. 

 As penas alternativas, como sanções de natureza criminal diversas da prisão, 

oferecem inúmeras vantagens, merecendo destaque a diminuição no custo do 

sistema repressivo, melhor adequação da reprimenda penal à gravidade do crime e 

as condições pessoais do condenado, evita encarceramento nas infrações penais 

consideradas de menor potencial ofensivo, reduz a reincidência e evita o 

afastamento do infrator do seu lar e de suas responsabilidades. 

 Entretanto, na aplicação da pena deve sempre ser observado o Princípio da 

Dignidade Humana prevista na Declaração Universal dos Direitos do Homem (art. 

5º), na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José), na 

nossa Constituição Federal/88 (art. 5º, incisos III e XLIX) e na Lei de Execuções 

Penais (art. 40), pois a pretensão retribuitiva da pena não pode sobrepor-se à sua 

missão social restauradora, razão pela qual, deve sempre atender às peculiaridades 

do caso e as condições pessoais do condenado, em especial, quando se trata das 

penas alternativas prevista na Lei n° 9.714/98. 
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 Importando frisar, que a edição da Lei n° 9.714/98 causou profundas 

transformações na Parte Geral do Código Penal vigente, ao instituir novas 

modalidades de penas alternativas à prisão, aplicadas como consequência de uma 

sentença criminal transitada em julgado, em que foram observados todos os 

princípios constitucionais no processo criminal. 

 O condenado deve ser tratado como ser humano e cidadão visto que, muitas 

vezes, é também vítima de um sistema social marginalizador e opressivo, que 

concorre significativamente para criminalidade em pessoas menos esclarecidas. 

 

 

5.2 A NECESSIDADE DE PUNIÇÃO E A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS 

 

 

 Com o surgimento da Lei n° 9.714/98 inúmeras discussões e críticas surgiram 

em torno da mesma, onde doutrinadores tecem suas considerações e a 

jurisprudência dos Tribunais faz surgir julgados acerca do tema. 

 A Lei n° 9.714/98, que alterou a redação dos artigos 43, 44, 45, 47, 55 e 77 do 

Código Penal Brasileiro, modificou sobremaneira o sistema jurídico-penal ao 

determinar a aplicação de penas alternativas em substituição à pena privativa de 

liberdade “não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa, ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for 

culposo”, sendo claro a interpretação de que não é cabível a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência 

ou grave ameaça à pessoa. 

 Para o doutrinador Luiz Flávio Gomes, o critério de excluir os crimes 

cometidos com violência é: 

 

Em princípio é muito válido, porque privilegia a vida, a integridade física e 
psicológica e tantos outros bens jurídicos de fundamental relevância para o 
ser humano. Tendo em conta essa indicação legal, não admitem a 
substituição da pena para o homicídio, o estupro, roubo, extorsão, etc. 
Pouco importando se são crimes consumados ou tentados, sendo violentos, 
impossível a substituição. (Gomes, 2007, p. 784) 
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 Nesse sentido, também é o posicionamento do jurista Sérgio Salomão 

Schecaira (1999), de que:  

 

O critério adotado pelo legislador, excluindo aqueles que praticaram 
violência contra a pessoa é absolutamente correto, porque tenta assegurar 
a proteção da integridade e dignidade do cidadão, um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito.(SHECAIRA, 1999, p. 37) 

 

 Entretanto, é necessário que a sentença condenatória reconheça o emprego 

da violência e/ou da grave ameaça como meios empregados pelo réu na execução 

do delito. 

 Admitindo exceção os crimes de lesão corporal (salvo o de natureza 

gravíssima), constrangimento ilegal e de ameaça, os quais comportam a substituição 

por pena alternativa, face serem considerados de menor potencial ofensivo. 

 Não estando incluído na proibição, ainda que cometidas com violência física, 

as contravenções penais enumeradas no Decreto-Leinº 3.688, de3deoutubro de 

1941. 

Igualmente, incabível a substituição prevista na Lei n° 9.714/98 no caso do 

condenado ser reincidente específico em crime doloso, ou seja, já ter sido 

condenado anteriormente pela prática do mesmo crime.  

Nas palavras de Gomes: 

 

Entendendo-se por crimes da mesma espécie os “previstos no 
mesmo dispositivo legal (leia-se: mesmo tipo penal), pouco importando se 
se trata da forma fundamental ou derivada, isto é, tipo fundamental ou 
privilegiado ou qualificado”. (Gomes, 1999, p. 115) 

  

Ficando evidente, portanto, que o reincidente em crime doloso não pode, em 

princípio, ter a pena privativa de liberdade substituída. Inexistindo impedimento à 

aplicação de pena alternativa, no caso de reincidência, quando os delitos são 

culposos; o anterior é culposo e o posterior doloso; o anterior é doloso e o posterior 

culposo. 

 Na hipótese de condenação superveniente a pena privativa de liberdade por 

outro crime, pode o magistrado converter aquela pena em restritiva de direitos 

quando houve compatibilidade entre a condenação superveniente e a pena 

substitutiva. 
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 O artigo 44, parágrafo 2° do Código Penal Brasileiro, estabelece que nas 

condenações superiores há 01 (um) ano, a pena privativa de liberdade, poderá ser 

substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de 

direitos; sendo, portanto, possível a aplicação de uma pena privativa de liberdade 

por uma de prestação de serviços à comunidade e uma pena de limitação de fim de 

semana. Todavia, em alguns casos, o cumprimento cumulativo de ambas as penas 

se torna impraticável para o condenado, que além de suas atividades costumeiras 

terá que disponibilizar tempo para cumprimento da prestação de serviço à 

comunidade e os sábados e domingos para cumprimento da pena de limitação de 

fim de semana. 

 Para o doutrinador Bitencourt (2009): “a aplicação efetiva dessa sanção só 

contribuiria para desmoralizar a Justiça Pública, gerando mais impunidade, ante a 

impossibilidade de sua execução.”(BITENCOURT, 2000, p.570) 

 Logo, pelo acima exposto, pode-se afirmar que muitas são as questões 

doutrinárias que a Lei n° 9.714/98 suscita, principalmente, na aplicação prática da 

mesma, entretanto, cabe aos magistrados, proceder com a aplicação de mencionada 

lei e ajustar o seu cumprimento “ás condições pessoais do condenado e às 

características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou 

estadual”, como dispõe o artigo 148 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP). 

 

 

5.3 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO 

 

 

 Com o advento da Lei n° 9.714, de 25 de novembro de 1998, o Código Penal 

passou a estabelecer, em seu artigo 43 as seguintes penas restritivas de direito: 

 

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: 
I – prestação pecuniária; 
II – perda de bens e valores; 
III – (VETADO) 
IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 
V – interdição temporária de direitos; 
VI – limitação de fim de semana. 
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 Inexistindo, todavia, preferência legal na enumeração do artigo 43 do Código 

Penal. A escolha da pena alternativa a ser aplicada cabe ao juiz e irá depender da 

apreciação de elementos objetivos e pessoais do condenado, tendo as penas 

restritivas de direitos, função de substituírem as privativas de liberdade. 

 Os elementos ou requisitos objetivos dizem respeito à natureza do crime, a 

forma de execução e a quantidade da pena (art. 44, I e §§ 1° e 2°, do CP). Já, os 

elementos subjetivos estão relacionados à culpabilidade e às circunstâncias 

judiciais, nos termos dos artigos 44, II e III e § 3° e 59 do Código Penal. Presentes 

todos os pressupostos, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva 

de direitos é obrigatória e constitui um direito do condenado e um poder-dever do 

juiz. 

 O artigo 44 do Código Penal prescreve: 

 

 

As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 
liberdade, quando: 
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o 
crime não for cometido com violência ou grave ameaça á pessoa ou, 
qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo; 
II - o réu não for reincidente em crime doloso; 
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa 
substituição seja suficiente. 

 

 

 Referido artigo ressalta a autonomia e o caráter substitutivo das penas 

alternativas, devendo-se entender a autonomia no sentido de que as penas 

alternativas podem ser aplicadas isoladamente e o caráter substitutivo como a 

proibição daquelas serem aplicadas diretamente ou cumulativamente com as penas 

privativas de liberdade, ou seja, o juiz deve primeiro fixar a pena privativa de 

liberdade a ser cumprida pelo condenado e depois substituí-la por uma ou mais 

alternativas, conforme o caso. Além disso, a sentença deve ser clara quanto ao tipo 

de pena alternativa que o condenado irá cumprir, pois caso contrário ensejará 

nulidade por desatendimento à regra contida no artigo 59, inciso IV do Código Penal. 

 Em regra, as penas restritivas de direitos não podem ter duração inferior, nem 

superior à pena privativa de liberdade a que substituem. Tratando-se, todavia, de 

prestação de serviço à comunidade o artigo 46, § 4º do CP estabelece uma exceção, 
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facultando ao condenado cumpri-la em menor tempo desde que a pena seja superior 

a um ano. 

 A aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos 

pelo cometimento de um crime caracteriza dupla pena imposta a um mesmo fato, ou 

seja, “bis in idem”, que é vedado no direito penal pátrio. 

 

 

5.3.1 Prestação pecuniária 

 

 

 A prestação pecuniária, pena alternativa mencionada nos artigos 43 e 45, § 1º 

do CP, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a 

entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, 

por ocasião da sentença condenatória, entre um e trezentos e sessenta salários 

mínimos. 

 Segundo o doutrinador Damásio de Jesus (1999) o valor a ser fixado deve 

levar em consideração o do prejuízo da vítima. “A prestação pecuniária é reparatória. 

Busca- se, diante disso, analogicamente ao art. 45, § 3º do CP (perda de bens), o 

critério do prejuízo da vítima”.(JESUS, 1999, p.139) 

 O valor arbitrado pode ser pago à vista ou parcelado, bem como deduzido do 

montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os 

beneficiários. 

 A prestação pecuniária não pode ser confundida com a multa reparatória, pois 

como salientou Grecianny Carvalho Cordeiro ao traçar um comparativo entre ambas, 

a multa reparatória, prevista na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 

o Código de Trânsito Brasileiro, somente será aplicada quando houver dano 

material, enquanto a prestação pecuniária independerá da existência de dano 

material ou moral. “E ainda, aquela será calculada com base no sistema de dia-

multa, enquanto que esta terá por base o salário mínimo”. 

 Alertando citada autora que: 

 

A substituição da pena de prisão por prestação pecuniária não pode 
ser mero produto do comodismo do juiz, e voltamos dizer, deverá sempre 
levar em consideração as reais condições financeiras do apenado.  
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Fixar uma pena que não pode ser cumprida pelo apenado 
equivalerá a não proceder à substituição da privativa de liberdade, uma vez 
que o seu inadimplemento, de igual sorte, ensejará a conversão em 
prisão.(CORDEIRO, 2000) 

 

 

5.3.2 Perda de bens e valores 

 

 

 A perda de bens e valores pertencentes ao condenado em favor do Fundo 

Penitenciário Nacional é outra pena alternativa prevista nos artigos 43, inciso II e 45, 

§ 3º do Código Penal e artigo 5º, inciso XLVI, letra “b”, da Constituição Federal. 

Porém, não existe ainda lei que regulamente a sua execução. 

Valendo frisar, que a perda de bens e valores como pena não se confunde 

com o confisco (art. 91, do CP) uma vez que, naquela os bens e valores são de 

natureza e origem lícitas, enquanto neste constitui efeito da condenação e atinge os 

instrumentos e o produto do crime. 

 

 

5.3.3 Prestação de serviços à comunidade 

 

 

 A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, 

estabelecida nos artigos 43, inciso IV, 46, 55 e 78, § 1º do Código Penal e artigo 5º, 

inciso XLVI, letra “d” da Constituição Federal, é restritiva de direitos e aplicada nos 

casos de penas superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade. 

 Consiste a prestação de serviços na realização de tarefas gratuitas pelo 

condenado, fixadas pelo juiz levando em consideração suas aptidões e o fato de sua 

jornada normal de trabalho não ser prejudicada com o cumprimento da pena, motivo 

pelo qual, a mesma pode ser executada nos dias de sábados, domingos e feriados 

ou dias úteis. Permitindo a Lei das Execuções Penais, em seu artigo 148, alteração 

pelo juiz da forma de cumprimento da pena, durante o período de sua execução, 

quando necessário ajustá-la às condições pessoais do condenado e às 

características do estabelecimento ou entidade em que o trabalho será prestado.  
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 Para implementar a política criminal de caráter descarcerizador o Ministério da 

Justiça implantou centrais visando acompanhar e fiscalizar o cumprimento dessa 

modalidade de pena. 

Segundo o relatório Dez anos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas 

da COMISSÃO NACIONAL DE APOIO ÀS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 

(CONAPA): 

 

Ao longo desses dez anos, as ações implementadas contribuíram 
para que resistências à aplicação das penas e medidas alternativas fossem 
vencidas, bem como para que diversas unidades da federação criassem 
estruturas adequadas para a execução dessas sanções, com o devido 
acompanhamento e fiscalização.  

Da existência de quatro núcleos de penas e medidas alternativas 
instalados em localidades esparsas, saltou-se para a existência de mais de 
trezentas centrais de penas e medidas alternativas e de vinte varas 
especializadas na execução desse tipo de sanção, que cobrem quase a 
totalidade dos estados brasileiros e Distrito Federal. Enquanto em 2002 
foram contabilizadas 102.403 penas e medidas alternativas aplicadas, no 
ano de 2009, esse número havia saltado para 671.078.  

Hoje, a política criminal alternativa à prisão brasileira é reconhecida 
como uma prática de excelência pela Organização das Nações Unidas e foi 
eleita pela primeira Conferência Nacional de Segurança Pública como um 
modelo a ser privilegiado dentro do sistema penitenciário brasileiro. 
(COMISSÃO NACIONAL DE APOIO ÀS PENAS E MEDIDAS 
ALTERNATIVAS, 2010). 

 

Além disso, está modalidade de pena alternativa permite que a sociedade 

tenha um importante papel no processo de ressocialização do condenado. Onde 

encoraja no indivíduo o seu papel social, ao se deparar com as dificuldades 

existentes nas comunidades e na execução de serviços públicos.  

 

 

 

5.3.4 Interdição temporária de direitos 

 

 

 As penas de interdição temporária de direitos consistem na proibição de 

exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo; 
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proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependem de habilitação 

especial, de licença ou autorização do poder público; suspensão de autorização ou 

de habilitação para dirigir veículo; e, proibição de frequentar determinados lugares 

(art. 47, do CP). 

 A imposição da pena de proibição do exercício de cargo, função ou atividade 

pública somente poderá ocorrer quando o condenado tenha cometido crime com 

violação dos deveres funcionais, como estabelece o artigo 56 do Código Penal. 

 Quanto à proibição do exercício do mandato eletivo, entende Damásio de 

Jesus (1999) que:  

 

É inconstitucional, uma vez que os parlamentares federais só podem ser 
impedidos de exercê-lo na forma da CF. (...) Não há previsão constitucional 
da interdição temporária do exercício do mandato eletivo de deputado 
federal e senador determinada por autoridade judiciária. Cabe ao Poder 
Legislativo apreciar a matéria em termos de perda de mandato (CF, art. 55, 
VI e § 2º). (JESUS, 1999, p.97) 

  

Já na aplicação da pena de proibição do exercício de profissão, atividade ou 

ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do Poder 

Público deve ser observado se o condenado praticou o crime no exercício da 

atividade questionada e se houve violação dos deveres próprios dessa atividade, 

sendo possível o condenado realizar outros trabalhos diversos do que ocorreu o 

crime. 

 Por sua vez, a pena de suspensão de autorização ou de habilitação para 

dirigir veículo não pode ser imposta enquanto pena substitutiva aos crimes previstos 

no Código de Trânsito Brasileiro - Lei n° 9.503/97, face o mesmo prevê-la como 

pena principal. Estando o artigo 47, inciso III do Código Penal, nessa parte, 

derrogado pelo Código de Trânsito, somente podendo citada pena restritiva de 

direito ser imposta nos casos de condenação por crime de trânsito que não se ache 

descrito na Lei n° 9.503/97. 

 Quando da substituição da pena de prisão por interdição temporária de 

direitos, em suas várias modalidades, deverá o magistrado atentar para as 

condições profissionais do apenado, evitando que a pena passe da pessoa do 

mesmo e seja arcada por seus familiares, portanto, em discordância ao inciso XLV 

do art. 5º da Constituição Federal. 
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 Nesse sentido, os tribunais pátrios têm entendido não ser aconselhável a 

aplicação da suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo ao 

motorista profissional, em virtude do condenado ficar temporariamente sem poder 

exercer sua profissão, cabendo ao juiz escolher outra modalidade de pena 

alternativa. 

 O artigo 47, inciso IV preceitua a proibição de frequentar determinados 

lugares, devendo essa pena ser imposta considerando o local do cometimento do 

crime pelo condenado. O juiz especificará na sentença condenatória qual o lugar 

proibido e sua relação com o crime praticado pelo condenado, não havendo, 

entretanto, norma que discipline a execução dessa espécie de pena de interdição 

temporária de direitos. 

 No entendimento do jurista Alberto Silva Franco (1997):  

 

Só a pena de interdição de direitos tem na realidade, o caráter de restringir 
direitos, posto que não atinge direta e imediatamente o direito de liberdade, 
mas, sim, a “posição” que o agente desfruta na comunidade. Cuida-se, na 
verdade, de antiga pena acessória (art. 67, II, da reformada Parte Geral do 
CP/40) elevada á categoria de pena principal.(FRANCO, 1997, p. 32) 

 

 Ao término do cumprimento das penas de interdição temporária de direitos 

cessa a suspensão do exercício do direito ou sua proibição. 

 

 

5.3.5 Limitação de fim de semana 

 

 

 A limitação de fim de semana, como pena restritiva de direitos, consiste na 

obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em 

casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Citada modalidade de pena 

quase não é aplicada devido à falta de casa de albergado e de profissionais 

qualificados para ministrar os cursos e palestras estabelecidos no artigo 48, 

parágrafo único do Código Penal e artigo 152 da Lei das Execuções Penais. 

 O juiz, diante da impossibilidade da execução da pena de limitação de fim de 

semana por ausência de condições materiais, poderá conceder o a suspenção da 

pena nos termos do artigo 77 do Código Penal. 
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5.4 MULTA 

 

 

 A pena de multa é cominada na parte especial do Código Penal e na 

legislação extravagante, podendo ser encontrada como a única a ser aplicada, como 

pena alternativa imposta ou como pena cumulativa. 

Como pena alternativa, substitutiva ou vicariante, a multa encontra seu 

fundamento nos artigos 44, § 2º e 58, parágrafo único do Código Penal, sendo 

cabível a substituição quando a pena privativa de liberdade a que foi o agente 

condenado é igual ou inferior a 01 (um) ano; no caso da pena ser superior a 01 (um) 

ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma pena restritiva de 

direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 

 Todavia, para ser possível a aplicação do sistema vicariante é necessário 

levar em consideração não apenas a quantidade da pena privativa de liberdade igual 

ou inferior a um ano fixada na sentença condenatória, como também as condições 

objetivas e subjetivas elencadas no artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, só 

constituindo um direito do condenado a substituição quando satisfeitas as condições 

legais. 

 O sistema da substituição de penas também é aplicável à legislação especial, 

como anteriormente mencionado, porém, a Súmula 171 do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) é taxativa ao preconizar que: “Cominadas cumulativamente, em lei 

especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da 

prisão por multa.” 

 Ao fixar a multa substitutiva o juiz deve determinar o valor do dia-multa de 

acordo com a situação econômica do réu. Quando o juiz elevar o valor do dia-multa 

acima dos parâmetros mínimos deve justificar a severidade da conclusão mais 

gravosa e somente se compreende quando se trata de pessoa economicamente 

bem sucedida, para quem a reprimenda mínima há de ser insignificante. 

 Para o doutrinador Celso Delmanto (2002), quando a pena privativa de 

liberdade resultante de concurso de crimes é substituída por multa, nos termos do 

artigo 44, § 2ºdo Código Penal:  
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É inaplicável o art. 72, ainda que se trate de concurso formal ou crime 
continuado, o mesmo ocorrendo com o concurso material. O referido art. 72 
só incide quando a multa é abstratamente cominada. Nesse caso, o 
montante dos dias- multa depende da gravidade dos fatos etc. (CP, art. 44, 
III); o seu valor, da situação econômica do réu (art. 60, caput). (DELMANTO, 
2002, p.58) 

 

 A execução da pena somente ocorrerá após o trânsito em julgado da 

sentença condenatória para as partes, nascendo a partir daí a pretensão executória 

estatal. De acordo com a Leinº 9.268, de 1º deabrilde 1996, que deu nova redação 

ao artigo 51 do Código Penal, tão logo transitada em julgado à sentença 

condenatória, a multa será considerada dívida de valor devendo ser aplicada a 

mesma as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, tendo 

sido retirada a competência do juízo penal e transferida a legitimidade de sua 

cobrança do Ministério Público para a Fazenda Pública. 

 O valor da pena de multa não paga deve ser inscrito como dívida ativa em 

favor da Fazenda Pública e sua execução não mais se procederá nos termos do 

artigo 164 e seguintes da Lei da Execução Penal e sim nos moldes do que dispõe o 

procedimento estatuído pela Lein° 6.830, de 22 desetembrode 1980, que dispõe 

sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. 

Cumpre enfatizar, que transitada em julgado à sentença condenatória o 

condenado será notificado para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar qualquer das 

opções mencionadas no artigo 50 do Código Penal: a) pagamento integral; b) 

pagamento parcelado da pena pecuniária ou c) pagamento da multa mediante 

desconto no seu vencimento ou salário. Se o condenado, em virtude de sua situação 

econômica, não puder optar por nenhuma de citadas opções, só lhe resta 

demonstrar, no mesmo prazo, sua insolvência absoluta. 

 Nos termos da lei, insolvente absoluto é aquele que não pode efetuar o 

pagamento, mesmo que seja em prestações, sem prejuízo dos meios necessários à 

sua subsistência e à de sua família - é a chamada situação de pobreza. 

 

5.5 CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE 
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 Quando o condenado descumpre injustificadamente a pena restritiva de 

direitos imposta pode o juiz convertê-la em privativa de liberdade, como forma de 

garantir a efetiva execução das penas alternativas. 

 Caso o condenado sofra outra condenação irrecorrível a pena privativa de 

liberdade por outro crime, pode o juiz da execução, nos termos do artigo 44, § 5 do 

Código Penal, converter ou não a restrição anteriormente imposta dependendo da 

compatibilidade entre as duas penas a serem cumpridas pelo apenado. 

 Todavia, antes de ser decidido acerca da conversão, deve o juiz ouvir o 

condenado, como forma de garantir os Princípios do Contraditório e da Ampla 

Defesa. 

 No cálculo da pena privativa de liberdade que será executada pelo condenado 

deverá ser deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos pelo mesmo, 

com observância do saldo mínimo de 30 (trinta) dias de detenção ou reclusão (art. 

44, § 4º, do CP). 

 Inexistindo conversão em pena privativa de liberdade quando a pena aplicada 

for à multa, em face da Leinº 9.268, de 1º de abril de 1996, que altera dispositivos do 

Código Penal, ter revogado os artigos 51 do CP e 182 da LEP que admitiam a 

conversão da multa em detenção. Quando o condenado não efetuar o pagamento da 

multa imposta deverá a mesma, como anteriormente dito, ser inscrita como dívida 

ativa em favor da Fazenda Pública a quem caberá executá-la. 

 Importando ressaltar, que não existe conversão durante o cumprimento de 

pena alternativa quando sobrevém outra condenação e for aplicada multa ou outra 

pena alternativa, pois a conversão somente é possível quando a pena imposta for 

privativa de liberdade. Igualmente, não há conversão quando ocorre condenação por 

contravenção penal durante o cumprimento da pena alternativa uma vez que, o § 5°, 

do artigo 44 do Código Penal é taxativo ao fazer referência à condenação pela 

prática de outro crime. 

 O doutrinador Cezar Roberto Bitencourt ensina que também são 

inconversíveis as penas de prestação pecuniária e perda de bens e valores por 

terem a mesma natureza da pena de multa. Porém, para os doutrinadores Damásio 

de Jesus e Luiz Flávio Gomes somente as penas imensuráveis (multa) não admite a 

conversão devido o preceituado na referida Lei n° 9.268/96, sendo conversíveis as 

penas mensuráveis: prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária, 
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prestação inominada, perda de bens e valores, interdições de direitos, limitação de 

fim de semana e proibição de frequentar determinados lugares. 

 Para Grecianny Carvalho Cordeiro (2000): 

 

Se partir da premissa de que a prestação pecuniária não é passível de 
conversão, será melhor não aplicar essa modalidade de pena, pois 
importará em aumentar o descaso e desrespeito por uma justiça já tão 
abalada em sua credibilidade. (CORDEIRO, 2000, p. 54) 

 

 Finalmente resta enfatizar, que caso o condenado venha a ser atacado por 

enfermidade mental irreversível à pena pecuniária não pode ser substituída por 

medida de segurança por falta de previsão legal. Nesta hipótese, a execução da 

pena de multa será suspensa, devendo ser declarada extinta assim que a 

suspensão equivaler ao prazo exigido para o reconhecimento da prescrição do título 

penal executório.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao término do presente trabalho podemos constatar que as penas alternativas 

representam hoje uma verdadeira revolução na política criminal brasileira. 

Verifica-se uma grande preocupação com a criminalidade crescente em nosso 

país com a “falência” da função ressocializadora da pena privativa de liberdade. A 

população carcerária aumenta de forma contínua e as instituições penitenciárias não 

conseguem cumprir com o papel destinado as mesmas devido à sobrecarga de 

tarefas e ausência de recursos humanos e materiais, e ainda, a promiscuidade e 

ociosidade da maioria dos encarcerados. Por outro lado, a crise fiscal que assola os 

estados da federação vem levando alguns dos seus governantes a deixarem em 

segundo plano a política carcerária, tornando os presídios mais superlotados e 

insalubres, impossibilitando a individualização da pena e a respectiva 

ressocialização do apenado. 

 Entretanto, a aplicação cada vez maior de penas alternativas aos infratores 

ocasionais surgiu da necessidade de reduzir citada população carcerária e os 

problemas atinentes a carcerização, procurando também desta forma restringir a 

imposição de pena privativa de liberdade à punição de crimes graves e/ou quando 

haja acentuada periculosidade do infrator. 

 As penas alternativas apresentam vantagens sob vários aspectos, não 

apenas para o Estado, que diminuiria seu gasto com a manutenção do apenado, 

como também para o condenado, tais como, sua reinserção social com maior 

interação psicossocial, diminuição da reincidência, manutenção deste na 

comunidade realizando suas atividades laborativas e em companhia de seus 

familiares. Já a pena privativa de liberdade, na grande maioria das vezes, quando 

aplicada, não readapta o infrator a sociedade e sim, viola os direitos humanos e 

prolifera a violência nas prisões que, gera como consequência, a não recuperação 

do criminoso, o surgimento do criminoso habitual, do menosprezo social e das 

práticas criminosas das mais diversas tipicidades. 

 E, quando o juiz aplica uma pena alternativa levando em consideração os 

pressupostos objetivos e subjetivos estabelecidos no Código Penal, dá o primeiro 
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passo para que o almejado objetivo da reinserção social do condenado seja 

alcançado. 

 As penas alternativas quando devidamente aplicadas representam a 

exteriorização do respeito ao Princípio da Dignidade Humana do condenado e a 

execução satisfatória da sanção, pois através da individualização da pena é 

permitido ao condenado se recuperar e reintegrar dentro do próprio meio social a 

que pertence sem privação de sua liberdade, determinando o necessário e suficiente 

para reprovar o ilícito cometido por este. 

 Todavia, não podemos esquecer que infelizmente o cárcere ainda demonstra- 

se necessário para presos extremamente violentos que desafiam e põem em risco a 

sociedade com práticas criminosas hediondas. 

 Assim, pode-se concluir que apesar das limitações existentes na máquina 

judiciária para garantir a efetiva execução das penas alternativas é dever dos 

magistrados proceder com a substituição da pena privativa de liberdade quando 

preenchidos os requisitos legais pelo condenado e que, sem sombra de dúvidas, a 

substituição apresenta maiores vantagens do que os efeitos produzidos pelo 

encarceramento. 
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