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RESUMO 

 

As penas alternativas consistem em medidas que buscam a retribuição e a prevenção da prática de 
crimes, substituindo o cárcere por meios que vão desde restrições à direitos até multa, em prol da 
proteção de bens jurídicos relevantes à sociedade, bem como a pessoa do apenado. A discussão de 
tais meios alternativos teve início em congressos das Nações Unidas, onde houve a conscientização 
da necessidade de sua criação e aplicação, uma vez que a pena de prisão se mostrava falida. Sua 
aplicação no Brasil, por sua vez, teve como paradigma a edição da Lei nº 7.209/84, a qual reformou o 
Código Penal vigente e estabeleceu as primeiras penas alternativas e suas condições de aplicação. O 
presente trabalho busca demonstrar a viabilidade de tais meios quando comparados as penas 
privativas de liberdade no tocante ao alcance de suas finalidades, bem como no respeito aos direitos 
humanos e fundamentais. Para tanto, foram consultadas doutrinas, artigos, gráficos e estudos 
relacionados ao tema, tendo como foco a explanação das aludidas medidas alternativas e sua eficácia. 
Os resultados demonstraram que as penas alternativas são mais eficazes quanto ao controle dos 
índices de reincidência e ressocialização dos apenados, uma vez que são menos agressivas que o 
ambiente carcerário, bem como tem um menor rigor de aplicação por parte do Estado. Contudo, 
observou-se que sua aplicação ainda é demasiadamente reduzida, uma vez que os requisitos legais 
que prescindem sua aplicação são rígidos, o que naturalmente exclui diversas possibilidades de crimes 
terem suas penas substituídas. Contudo, vislumbra-se que eventuais alterações legislativas podem 
auxiliar numa maior empregabilidade das penas alternativas, o que certamente trará benefícios aos 
apenados, que não perdem sua condição de cidadãos mesmo quando condenados. 
 
Palavras-Chave: penas alternativas, prevenção, cárcere, penal, ressocialização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Alternative punishments consist of measures that seek retribution and prevention of crimes, replacing 
imprisonment by means that range from restrictions of rights to fines, in favor of protection of juridical 
goods relevant to society, as well as the person of the victim. The discussion of such alternative means 
began at United Nations congresses, where it was made aware of the need for its creation and 
application, since the prison sentence was bankrupt. Its application in Brazil, in turn, had as its paradigm 
the edition of Law No. 7.209 / 84, which reformed the current Penal Code and established the first 
alternative penalties and their conditions of application. The present work seeks to demonstrate the 
feasibility of such means when comparing custodial sentences with respect to the achievement of its 
purposes, as well as respect for human and fundamental rights. For this purpose, doctrines, articles, 
graphs and studies related to the subject were consulted, focusing on the explanation of the 
aforementioned alternative measures and their effectiveness. The results showed that the alternative 
penalties are more effective in controlling the recidivism and re-socialization rates of the offenders, since 
they are less aggressive than the prison environment, as well as a less rigorous application by the State. 
However, it has been observed that its application is still too low, since the legal requirements that do 
not apply are rigid, which naturally excludes various possibilities of crimes having their sentences 
replaced. However, it is envisaged that possible legislative changes may help to increase the 
employability of alternative sentences, which will certainly bring benefits to the victims, who do not lose 
their status as citizens even when convicted. 
 
Keywords: Alternative punishments, prevention, prison, ressocialization. 
  



SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 6 

2 DA PENA ................................................................................................................ 8 

2.1 Antecedentes históricos da pena ...................................................................... 8 

2.1.1. As sociedades primitivas e as vinganças ................................................... 8 

2.1.2 A pena nas sociedades da antiguidade clássica ....................................... 10 

2.1.3 As penas na idade média ......................................................................... 11 

2.1.4 Período humanitário ................................................................................. 12 

2.1.5 Período científico ou criminológico ........................................................... 14 

2.1.6 Período da nova defesa social .................................................................. 15 

2.1.7 A reforma penal de 1984 .......................................................................... 16 

2.1.8 As regras de Tóquio ................................................................................. 17 

2.2 Conceito de pena ............................................................................................ 18 

2.3 Finalidades da pena ........................................................................................ 18 

2.4 Princípios fundamentais da pena .................................................................... 22 

3  DAS PENAS ALTERNATIVAS ............................................................................ 26 

3.1 A Pena Restritiva de Direitos .......................................................................... 26 

3.1.1 Requisitos para a substituição .................................................................. 28 

3.1.2 As penas restritivas como penas principais .............................................. 30 

3.1.3 Penas restritivas de direitos em espécie ................................................... 31 

3.2 A pena de multa .............................................................................................. 39 

4  DA EFETIVIDADE DAS PENAS ALTERNATIVAS ............................................. 42 

4.1 A falência da pena de prisão ........................................................................... 42 

4.2 Da eficácia das penas alternativas .................................................................. 49 

5 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 53 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 55 

 

 



 

 

 

 



6 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de penas acompanha a evolução do Direito Penal ao longo da 

história. Contudo, embora seu objetivo declarado seja a proteção de bens jurídicos de 

relevância para a sociedade, por meio da punição, ressocialização e readaptação do 

condenado à vida social, tem tido grandes dificuldades em alcançá-lo, uma vez que 

os índices de reincidência ainda se mantêm altos e a privação da liberdade dos 

apenados, enquanto reclusos em um sistema penitenciário que se mostra falido e 

violador dos mais básicos direitos fundamentais, os estigmatiza e subtrai qualquer 

oportunidade de obter uma vida melhor, ao contrário, os deixam mais próximos da 

criminalidade e à margem da sociedade. 

A preocupação dos legisladores e estudiosos em solucionar tais conflitos de 

ordem pública se traduziu, em parte, na criação das chamadas penas alternativas, 

aplicadas em substituição à famigerada privativa de liberdade, buscando levar aos 

apenados uma intervenção mais branda do Poder Punitivo Estatal, de forma a 

salvaguardar seus direitos garantidos pela Constituição e, ao mesmo tempo, 

aplicando-lhes a punição devida, com a justa proporcionalidade e individualização de 

cada caso concreto. 

Dessa maneira, suscita-se se as penas alternativas cumprem tal propósito, 

sendo medidas mais eficazes na busca pela finalidade das penas, tal qual é o objetivo 

do presente trabalho. 

Para tanto, no primeiro capítulo, abordar-se-á os antecedentes históricos das 

penas, analisando seus principais pontos de acordo com a doutrina tradicional. 

Trabalhar-se-á também o conceito do termo “pena”, além de analisar as principais 

teorias que definem seu propósito e os princípios constitucionais que são 

pressupostos de sua aplicação. 

No segundo capítulo, serão analisadas as penas alternativas previstas no 

Código Penal, seus conceitos, requisitos para sua aplicação e as penas alternativas 

em espécie, começando pelas restritivas de direito e terminando na pena de multa. 

O terceiro capítulo tratará da efetividade das penas alternativas, iniciando com 

uma discussão sobre a falência da pena de prisão, apresentando dados estatísticos e 

estudos realizados que buscam explicar tal condição. Em seguida, iremos analisar 
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alguns dos principais pontos que evidenciam a eficácia das penas alternativas, 

também se utilizando de estatísticas e demais informações bibliográficas. 

Por fim, apresentar-se-á uma conclusão com uma análise acerca do conteúdo 

abordado no trabalho, buscando responder o problema levantado, qual seja, se as 

penas alternativas de fato são mais eficazes no alcance de suas finalidades quando 

comparadas às penas privativas de liberdade. 
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2 DA PENA  

 

2.1 Antecedentes históricos da pena 

Para melhor compreender o fenômeno das penas ao longo do tempo, se faz 

necessário uma recordação de seus principais antecedentes históricos, iniciando 

pelos primeiros agrupamentos de pessoas – e como estes enxergavam a pena – até 

a adoção das chamadas “Regras de Tóquio”, consideradas como o marco da real 

aplicabilidade das penas alternativas no Brasil. 

2.1.1. As sociedades primitivas e as vinganças  

As primeiras ocasiões de que se há notícia da aplicação de penas remonta à 

era dos povos primitivos, os quais, como ensina Oswaldo Henrique Duek Marques, 

tinham forte ligação com a comunidade a qual pertenciam, visto que, fora dela, corriam 

perigo, ficando à mercê das feras e dos clãs e tribos rivais (2016, p. 12-13).   

Ainda que de forma primitiva, estes agrupamentos estabeleciam certas regras 

e condutas de comportamento social que deveriam ser seguidas por todos. Ocorre 

que a maioria dessas normas estavam intrinsicamente ligadas ao respeito, medo e 

veneração que os homens nutriam àquilo que não tinham condições de explicar, indo 

desde animais até plantas ou fenômenos da natureza como chuvas, raios e demais 

eventos similares que não podiam ser compreendidos racionalmente (MARQUES, 

2016, p.22) 

A materialização destes seres sobrenaturais eram os chamados totens. 

Estabelecia-se, então, uma relação entre o totem e o grupo, na qual aquele protegia 

este e garantia sua perpetuação e, em contrapartida, por eles era reverenciado. Os 

que porventura viessem a desrespeitar ou profanar algum totem, eram castigados pelo 

grupo. Mesmo que uma única pessoa fosse responsável, os clãs entendiam que o 

castigo se estendia coletivamente, visto que era temido que a ira da entidade 

sobrenatural incidiria sobre todo o grupo. Dessa forma, a única maneira de aliviar tal 

fúria era a punição comunitária do transgressor, demonstrando que o restante do 

grupo repudiava tais condutas (MARQUES, 2016, p. 24-25). 

Uma das formas de castigo era a expulsão do infrator do convívio social do 
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grupo efetivamente, isolando-o e o deixando à própria sorte e à mercê de predadores 

e inimigos, a fim de que sua conduta não comprometesse o restante do coletivo. Essa 

espécie de pena, ainda que não fosse uma prisão propriamente dita, podia ser 

interpretada como uma, posto que sua característica segregacionista muito se 

assemelha à privação da liberdade individual. A perda da paz, como era denominada, 

funcionava também como uma forma de sentenciar o segregado à morte, uma vez 

que, vivendo sozinho, suas chances de sobrevivência no mundo primitivo eram 

drasticamente reduzidas (BITENCOURT, 2015, p. 73; MARQUES, 2016, p. 14) 

A falta de leis formais a serem seguidas criava um aspecto de desorganização, 

o que lastreava a legitimidade dos atos punitivos praticados pelos grupos, gerando 

uma onda de retaliações incessante que era motivada pelo sentimento de vingança 

pessoal que a todos acometia. Na prática, formava-se um círculo vicioso de ações e 

reações, o que culminava em um verdadeiro aniquilamento de famílias e clãs 

(BITENCOURT, 2015, p. 73; GRECO, 2015, p. 16). 

Para Guilherme de Souza Nucci, essa fase, intitulada como vingança privada 

ou de sangue, se mostrava como “justiça pelas próprias mãos, e nunca teve sucesso, 

pois implicava, na essência, em autêntica forma de agressão” (2016, p. 61). 

Segundo Oswaldo Henrique Duek Marques, o afastamento da possibilidade de 

vingança privada foi um necessário avanço, uma vez constatado que sua 

manutenção, resultaria em “guerras infindáveis entre as famílias, em prejuízo da 

própria comunidade, que restava enfraquecida, principalmente diante de guerras 

externas. Dessa forma, a punição privada passou a ser administrada por um poder 

central” (2016, p. 15).    

A forma privada de vingança não era a única que figurava entre os povos 

antigos. Em nome de Deus, os homens puniam de forma cruel e impiedosa. Este 

segundo período de vingança tinha conotação divina, dada a enorme influência que a 

religião exercia sobre a vida mundana. De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, as 

punições aplicadas eram severas, pois deviam obrigatoriamente relacionar-se com a 

grandeza do Deus ofendido, e seu propósito era purificar a alma do criminoso (2015, 

p. 73). 

A próxima e última forma de vingança a ser abordada era a denominada 

pública. Dotada de uma organização social mais bem estruturada, uma vez que 

envolvia interesses relacionados à manutenção da ordem em sociedade, para Cezar 

Roberto Bitencourt e Rogério Greco, esta fase de repressão criminal surgia como 
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forma de proteção, de segurança do Estado e do soberano, mediante, ainda, a 

imposição de penas cruéis, desumanas, com nítida finalidade intimidatória ao objetivo 

da repressão (2015, p. 74; 2015, p. 18).  

Essa última forma de vingança acabou dando lugar a uma forma de resolução 

de conflitos até então inédita, a composição. Foi considerada uma evolução, pois a 

pena já não guardava mais uma característica de atrito físico contra a saúde do 

ofensor, mas tão somente uma forma de compensação na qual, segundo Cezar 

Roberto Bitencourt, o infrator “comprava sua liberdade, livrando-se do castigo" (2015, 

p. 73-74). 

2.1.2 A pena nas sociedades da antiguidade clássica  

Foram nas chamadas sociedades da antiguidade clássica que a pena começou 

a perder o caráter religioso a qual era historicamente vinculada. Nessa nova época, a 

pena passou a ter bases morais e cíveis, que advinham da influência que os 

pensadores da época difundiam.  

Neste sentido, Oswaldo Henrique Duek Marques remete ao pensamento do 

filósofo Aristóteles, dizendo que, para ele, a pena: 

 

Seria um meio apto a atingir o fim moral pretendido pela convivência social. 
Por acreditar no poder de intimidação das sanções, sustentava que o 
delinquente que foge da dor deve ser castigado, já que as pessoas, em sua 
maioria, só se abstêm da prática de más ações por temerem a punição, e não 
por causa da baixeza de tais ações. (2016, p. 59). 

  

É necessário destacar a importância do Direito Romano nessa fase histórica, 

uma vez que, por volta do ano de 462. a.C., um plebeu de nome Gaius Terentilius 

propôs uma mudança no meio pelo qual as leis eram difundidas e aplicadas. O Direito 

consuetudinário que até então prevalecia, deu lugar ao primeiro código romano escrito 

(GRECO, 2015, p. 19) 

Por meio do chamado decenvirato (grupo de dez homens), preparou-se um 

conjunto de leis que ficaria conhecido como a Lei das XII Tábuas. Tratando desde 

organização e procedimentos até a propriedade – sem deixar de lado o pátrio poder, 

que guardava grande expressividade na dita sociedade, as novas leis eram inéditas 

quanto a separação dos crimes público e privados, bem como seus respectivos 
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julgadores (GRECO, 2015, p. 20) 

Cezar Roberto Bitencourt destaca algumas das principais inovações do 

ordenamento, que foi o marco inicial das leis escritas:  

 

Nos primeiros tempos da realeza, surge a distinção entre os crimes públicos 
e privados, punidos pelo ius publicum e ius civile, respectivamente. Crimes 
públicos eram a traição ou conspiração política contra o Estado (perduellio) e 
o assassinato (parricidium), enquanto os demais eram crimes privados - 
delicta - por constituírem ofensas ao indivíduo, tais como furto, dano, injúria 
etc. O julgamento dos crimes públicos, que era atribuição do Estado, através 
do magistrado, era realizado por tribunais especiais, cuja sanção aplicada era 
a pena de morte. Já o julgamento dos crimes privados era confiado ao próprio 
particular ofendido, interferindo o Estado somente para regular seu exercício. 
Os crimes privados pertenciam ao Direito privado e não passavam de simples 
fontes de obrigações. Na época do império romano surge uma nova 
modalidade de crime, os crimina extraordinaria, fundados nas ordenações 
imperiais, nas decisões do Senado ou na prática da interpretação jurídica, 
que resulta na aplicação de uma pena individualizada pelo arbítrio judicial à 
relevância do caso concreto (2015, p. 75) 

   

Assim, visualiza-se uma presença maior do Estado quanto às regulações do 

direito de punir. Ainda que houvessem resquícios do período de vingança no tocante 

aos crimes privados – no sentido de que o direito de resposta era atribuído ao 

ofendido, o seu exercício era observado pelo poder público, a fim de evitar punições 

desproporcionais ou que ultrapassassem a esfera de pessoalidade dos envolvidos. 

Não havia mais o livre arbítrio do ultrajado quanto à determinação da pena 

(BITENCOURT, 2015, p. 75). 

2.1.3 As penas na idade média 

O Direito Romano foi enfraquecido com a consequente queda de seu império, 

que deu lugar ao Direito Germânico. Consuetudinário, não possuía leis escritas e, 

segundo Cezar Roberto Bitencourt, teve a aplicação direta do sistema da vingança 

privada: 

O direito era concebido como uma ordem de paz e a sua transgressão como 
ruptura da paz, pública ou privada, segundo a natureza do crime, privado ou 
público. A reação à perda da paz, por crime público, autorizava que qualquer 
pessoa pudesse matar o agressor. Quando se tratasse de crime privado, o 
transgressor era entregue à vítima e seus familiares, para que exercessem o 
direito de vingança, que assumia um autêntico dever de vingança de sangue 
(2015, p. 77) 

 

O Direito Germânico também guardava estreita relação com a religiosidade. 
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Conforme ensina Rogério Greco, as chamadas “ordálias” eram espécies de 

julgamentos sem interferência dos homens, buscando provar a inocência de um 

transgressor perante os olhos de Deus. No entanto, considerando que (a título de 

exemplo), submergir em um lago com uma pedra amarrada aos pés era um feito não 

realizável pelo homem médio, o procedimento poderia ser considerado como sendo 

uma forma antecipatória da pena (2015, p. 50). 

Contudo, as ordálias não eram a única forma de pena conhecidas pelos 

germanos. A composição também era aplicada e, nas palavras de Cezar Roberto 

Bitencourt “representava um misto de ressarcimento e pena”, visto que aos ofensores 

era imposta uma indenização às vítimas e um pagamento ao tribunal ou ao rei, que 

era tido como o “preço da paz”. Aos que não dispunham de condições para recompor-

se pelos danos causados, sujeitavam-se às penas de natureza corporal (2015, p. 78).  

Ainda sob influência religiosa direta, o Direito Penal Canônico retomou os 

conceitos de proporcionalidade e individualidade da pena, como leciona Heleno 

Cláudio Fragoso, 

as penas distinguem-se em espirituales (penitências, excomunhão, etc.) e 
temporales, conforme a natureza do bem a que atingem. As penas eram, em 
princípio, justa retribuição (zelo justitiae et bono animo), mas dirigiam-se 
também ao arrependimento e à emenda do réu (poena medicinalis). 
(FRAGOSO, 2015, p. 78). 
 
 

Também se destaca o fato de que no direito canônico houve um princípio de 

substituição das penas patrimoniais pelas privativas de liberdade. Segundo o 

doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, “precisamente do vocábulo ‘penitência’, de 

estreita relação com o Direito Canônico, surgiram as palavras ‘penitenciário’ e 

‘penitenciária’ ” (BITENCOURT, 2015, p. 79).  

A privação da liberdade do penitente, segundo Heleno Cláudio Fragoso, podia 

ser interpretada como uma oportunidade para reflexão e arrependimento, e era uma 

forma mais humana de punir, que buscava a reforma do delinquente (1987, p. 40-41). 

2.1.4 Período humanitário 

O Século XVIII foi um período de grandes mudanças no cenário europeu, 

permeado em ideais de racionalidade e liberdade, buscando a consolidação de uma 

sociedade mais justa e um Estado que respeitasse os princípios da dignidade da 

pessoa humana (GRECO, 2015, p. 24).  
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Menciona-se a grande relevância que o trabalho de Cesare Bonessana, o 

Marquês de Beccaria, teve para essas mudanças. Em 1764, publicou sua obra 

intitulada Dei Delitti e Delle Pene (Dos delitos e das Penas), inspirado por idealistas 

da época, como Voltaire, Rousseau e Locke, seus pensamentos tinham como uma 

das bases a máxima: “é melhor prevenir o crime do que castigar”. Buscava explicitar 

a necessidade da utilidade da pena não como uma ferramenta de punição, mas sim 

de sanção (BITENCOURT, 2015, p. 82-84). 

Baseando-se na teoria do contrato social, Beccaria delineou, até então obscuro, 

o princípio da legalidade, argumentando que somente a lei poderia prever condutas 

classificadas como delitos e, por consequência, estabelecer as penas a elas 

cominadas, as quais deveriam, obrigatoriamente, ser proporcionais aos danos 

causados. Tal pensamento pode ser encontrado neste trecho, a qual se faz referência: 

O interesse de todos não é somente que se cometam poucos crimes, mais 
ainda que os delitos mais funestos à sociedade sejam os mais raros. Os 
meios que a legislação emprega para impedir os crimes devem, pois, ser mais 
fortes à medida que o delito é mais contrário ao bem público e pode tornar-
se mais comum. Deve, pois, haver uma proporção entre os delitos e as penas 
(BECCARIA, 2001, p. 44) 
 
 

Beccaria também teceu críticas a respeito do sistema de prisão da época. Em 

suas palavras, a privação de liberdade era mal utilizada, e consistia em mais uma 

forma deliberada de segregar tanto aqueles que se viam inocentes quanto os 

criminalmente convictos: 

 

A prisão não deveria deixar nenhuma nota de infâmia sobre o acusado cuja 
inocência foi juridicamente reconhecida. Entre os romanos, quantos cidadãos 
não vemos, acusados anteriormente de crimes hediondos, mas em seguida 
reconhecidos inocentes, receberem da veneração do povo os primeiros 
cargos do Estado? Porque é tão diferente, em nossos dias, a sorte de um 
inocente preso? É porque o sistema atual da jurisprudência criminal 
apresenta aos nossos espíritos a ideia da força e do poder, em lugar da 
justiça; é porque se lançam, indistintamente, na mesma masmorra, o inocente 
suspeito e o criminoso convicto; é porque a prisão, entre nós, é antes um 
suplício que um meio de deter um acusado; é porque, finalmente, as forças 
que defendem externamente o trono e os direitos da nação estão separadas 
das que mantêm as leis no interior, quando deveriam estar estreitamente 
unidas (BECCARIA, 2001, p. 15) 

 

 

Mostra-se necessário informar que, à época, a pena privativa de liberdade 

ainda não era tão difundida, sendo que as prisões e masmorras eram comumente 

utilizadas para guardar os acusados à espera de suas penas, que consistiam, em sua 
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maioria, em penas corporais (GRECO, 2015, p. 24).  

2.1.5 Período científico ou criminológico 

Iniciado por volta do ano de 1850, século XIX, o penúltimo período da história 

da pena a ser abordado surgiu em um cenário de evolução dos estudos das ciências 

sociais, como a Antropologia e a Sociologia, o que contribuiu para uma mudança de 

foco na direção dos estudos relacionados à criminologia (BITENCOURT, 2015, p. 

103). 

Neste sentido, a chamada Escola Positivista “opôs a necessidade de defender 

mais enfaticamente o corpo social contra a ação do delinquente, priorizando os 

interesses sociais em relação aos individuais” (BITENCOURT, 2015, p. 103). 

Entre os expoentes de tal corrente, o médico italiano e pesquisador César 

Lombroso, o qual em sua obra intitulada L’uomo delinquente (1876), propôs que a 

prática de crimes estava intimamente ligada a questões biológicas. Para ele, o 

“modelo de criminoso” consistia em um indivíduo que nascia com características 

morfológicas e traços de personalidade em um padrão específico, podendo ser 

considerados criminosos natos (BITENCOURT, 2015, p. 104). 

A despeito de não ter conseguido provar sua teoria da criminalidade nata, 

Lombroso contribuiu em grande parte para a evolução das ciências penais, com 

destaque ao estudo das causas do delito e, segundo Cezar Roberto Bitencourt, “a 

observação do delinquente através do estudo indutivo-experimental” (2015, p. 105). 

Além de Lombroso, a corrente positivista também foi formada por Enrico Ferri 

e Rafaelle Garofalo. De acordo com Oswaldo Henrique Duek Marques, Ferri 

interpretava a pena como uma “reação social”, e que seu critério preventivo era mais 

importante que o repressivo, de maneira que “a pena castigo dos clássicos é 

substituída pela pena-defesa e pela pena educação” (2016, p. 140-141). 

Inovou, inclusive, ao sugerir que com relação aos criminosos natos, loucos e/ou 

passionais (denominações de sua autoria), fossem instituídas medidas de segurança, 

formas de pena que fossem suficientes para impedi-los de cometer novos delitos 

enquanto manifestassem tais condições. Tal contribuição foi importante no sentido de 

individualizar a punição adequadamente a cada transgressor (GRECO, 2015, p. 54; 

MARQUES, 2016, p. 140-141). 

Finalmente, o último expoente do positivismo criminológico, Garofalo defendia 
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o que chamava de “delito natural”, que, segundo Oswaldo Henrique Duek Marques, 

“é aquele caracterizado pela ofensa ao senso moral, formado pelos sentimentos de 

piedade e de probidade [...] o delinquente típico é totalmente desprovido de altruísmo, 

ou seja, é um ser privado dos instintos de benevolência e piedade” (2016, p. 142). 

Entendia também que a função da pena era a de correção e que estipular um 

prazo determinado para sua duração era ir contra tal princípio, uma vez que o “prazo” 

seria o tempo que fosse necessário para atingir a recuperação do infrator (MARQUES, 

2016, p. 142-143). 

2.1.6 Período da nova defesa social 

O movimento da Nova Defesa Social foi iniciado no cenário pós 2ª Guerra 

Mundial, em 1945, pelo professor italiano Felippo Gramatica, e propunha uma 

mudança radical: a substituição do sistema de aplicação da pena, de cunho 

eminentemente repressivo, por medidas de ressocialização e aperfeiçoamento do 

indivíduo considerado como antissocial (MARQUES, 2016, p. 159). 

Nesse sentido, o paradigma do movimento encabeçado por Gramática era a 

prevenção do crime e o tratamento do delinquente. De acordo com Oswaldo Henrique 

Duek Marques, para a Nova Defesa Social, a pena perdia seu caráter de vingança, 

dando lugar a medidas de tratamento com o intuito de socializar o delinquente. O autor 

aprofunda o tema explicando os objetivos do movimento:  

 

Pela nova concepção de defesa social, o Direito Penal afasta-se do 
tecnicismo jurídico, e o delito deixa de ser considerado apenas do ponto de 
vista abstrato, segundo a realidade subjetiva do agente. Somente com base 
nesse estudo pode-se alcançar a pretendida individualização da pena, com 
vistas a reinserção social do condenado, porquanto só é possível 
compreender os atos criminosos a partir do estudo da personalidade do 
infrator. (2016, p. 160).  

 

Importante apontar, também, que os defensores do movimento esperavam não 

pela extinção dos sistemas penal e penitenciário (como já defendia Felippo 

Gramatica), mas sim por sua transformação, de maneira a alcançar seus objetivos 

supramencionados, punindo, mas ressocializando os delinquentes, a fim de 

resguardar a dignidade da pessoa humana e a integralidade social.  

Contudo, as ideias notadamente progressistas propostas pela Nova Defesa 

Social acabaram não ganhando o reconhecimento que mereciam, conforme pontua 
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Oswaldo Henrique Duek Marques: 

 

Não obstante a influência da Nova Defesa Social sobre inúmeras legislações 
na segunda metade do século XX, sobretudo no tocante à extensão dos 
substitutivos penais e à abolição da pena de morte, sua concepção da pena 
privativa de liberdade, com caráter correcional, perdeu espaço para os 
sistemas puramente retributivos. A referida pena, do ponto de vista prático, 
não se beneficiou das sugestões progressistas da Nova Defesa Social, 
porquanto continua com seu fundo de castigo, tal como no classicismo penal, 
quando o Direito Penal ainda não contava com a contribuição das ciências 
ligadas à Pedagogia educacional (2016, p. 167). 
 
 

 Vê-se, portanto, que à época, a pena ainda mantinha fortes vínculos com as 

ideias clássicas de punição e castigo, sem considerar a necessidade de correção do 

indivíduo. 

2.1.7 A reforma penal de 1984 

Visando atualizar o regramento penal vigente no Estado Brasileiro, em 1984 

alterou-se a Parte Geral do Código Penal vigente (Decreto Lei nº 2.848/40) por meio 

da Lei nº 7.209/84. Em sua exposição de motivos, mencionou-se a necessidade da 

busca de sanções diversas para punir os que cometessem crimes menos graves e/ou 

dotados de periculosidade reduzida (BRASIL, 1983). 

Isto porque, à época, a ineficácia da pena privativa de liberdade já era objeto 

de discussões globais, as quais faziam críticas tanto à inadequação do tratamento 

utilizado para com os transgressores, quanto ao insolucionável problema dos 

reincidentes e criminosos habituais, inclusive, a custosa e dispendiosa criação e 

manutenção das instalações criadas para tais fins (BRASIL, 1983). 

Mostrou-se plenamente justificável, portanto, o desenvolvimento de sanções 

penais alternativas – contudo, com a mesma eficácia das principais – visando 

substituir, sempre que possível e aconselhável, a pena de prisão, guardando-a apenas 

para casos de extrema necessidade (BRASIL, 1983). 

Foi nesta toada que começaram a surgir as penas restritivas de direitos, que 

podem ser consideradas as precursoras do sistema penal alternativo. Elencadas no 

artigo 43 do Código Penal, são elas a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, 

prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, interdição temporária 

de direitos e limitação de fim de semana. Suas características e peculiaridades serão 

abordadas e discutidas quando do capítulo seguinte. 
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2.1.8 As Regras de Tóquio 

Após o reconhecimento pela necessidade de uma alternativa ao sistema 

carcerário, o Brasil comprometeu-se em buscar soluções mais adequadas para os 

problemas do crescente número de aprisionados (em sua maioria, sem condenação 

definitiva), os quais, submetidos a um cenário de condições favoráveis à proliferação 

da criminalidade, não enxergavam outro caminho que não fosse o retorno as práticas 

ilícito-penais. 

Em razão disso, tornou-se signatário do pacto internacional conhecido como 

“Regras de Tóquio” ou “Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de 

Medidas Não Privativas de Liberdade”, projeto este que fora apresentado durante o 

8º Congresso da ONU, realizado em 14 de dezembro de 1990. 

Seus objetivos fundamentais eram “promover o uso de medidas não privativas 

de liberdade, assim como garantias mínimas para os indivíduos a medidas 

substitutivas ao aprisionamento” (BRASIL, 2016, p. 8) 

Tais medidas, na visão de Fernando Capez, consistiam em: 

 

Constituem toda e qualquer medida que venha a impedir a imposição de pena 
privativa de liberdade, tais como reparação de dano extintiva da punibilidade, 
exigência de representação do ofendido para determinados crimes, 
transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil 
caracterizadora da renúncia ao direito e queixa ou representação etc. Não se 
trata de penas, mas de institutos que impedem ou paralisam a persecução 
penal, não se confundindo, portanto, com as penas alternativas (2013, p. 435) 

 

Importante ressaltar, contudo, a diferença entre “penas” e “medidas” 

alternativas, a qual Fernando Capez, faz: 

 

Medidas alternativas são soluções processuais ou penais para evitar o 
encarceramento cautelar provisório (por exemplo: rol de medidas cautelares 
previstas no art. 319 do CPP, por força da Lei n. 12.403/2011, incluindo-se a 
concessão de fiança) ou a prisão imposta por condenação criminal definitiva 
(p. ex.: suspensão condicional do processo, ampliação das hipóteses de 
cabimento de fiança, facilitação da progressão de regime, maior acesso ao 
livramento condicional e ao sursis etc.). Diferem das penas alternativas 
porque não constituem penas, mas opções para evitar a persecução penal e, 
por conseguinte, a imposição da pena privativa de liberdade, por sentença 
judicial (2013, p. 435-436). 

 

Como signatário de tal pacto, o Brasil realizou a edição das leis nº 9.714/98 e 
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9.099/95, as quais trouxeram novas penas e medidas alternativas ao rol já existente, 

expandindo assim as possibilidades da aplicação de formas diversas de 

responsabilização de agentes e demonstrando seu compromisso com a evolução de 

seu sistema de justiça criminal. 

2.2 Conceito de pena 

Em sua mais básica forma, a pena é um mal imposto ao transgressor de uma 

norma legal. Funciona, pois, como uma retribuição face à conduta que lesiona bem 

jurídico relevante para a sociedade, agindo de forma a suprimir alguns direitos do 

agente que tenha a praticado (MAGALHÃES NORONHA, 1981, p. 229; FRAGOSO, 

1987, p. 298). 

A aplicação da pena é realizada pelo Estado, o qual tem a atribuição de 

resguardar as garantias do coletivo, ainda que, para isso, tenha de suspender 

temporariamente alguns dos direitos fundamentais do infrator, como ensina Edgard 

Magalhães Noronha: 

 

Com efeito, o Estado, como já disse mais de uma vez, tem como finalidade a 
consecução do bem coletivo, que não pode ser alcançado sem a preservação 
do direito dos elementos integrantes da sociedade, e, portanto, quando se 
acham em jogo direitos relevantes e fundamentais para o indivíduo, como 
para ele próprio, Estado, e as outras sanções são insuficientes ou falhas, 
intervém ele com o jus puniendi, com a pena, que é a sanção mais enérgica 
que existe, pois como já se falou, pode implicar até a supressão da vida do 
delinquente (1981, p. 229) 

 

Ademais, a análise da pena é algo complexo, sendo impossível estudá-la sem 

falar de sua evolução ao longo da história, seu conceito e suas finalidades, visto que 

são todos elementos inter-relacionados que a compõem. Dessa maneira, passa-se a 

estudar as principais teorias que buscam explicar seus fins.     

2.3 Finalidades da pena 

A pena, como instrumento de controle social por parte do Estado, é dotada de 

funções e finalidades específicas que acompanham o desenvolvimento da sociedade 

na qual são aplicadas e a ela são intrinsicamente ligadas. Dessa maneira, para melhor 

compreendê-la, cumpre analisar as principais teorias que justificam sua aplicação 

perante a sociedade organizada (BITENCOURT, 2015). 

Em caráter geral, as teorias das penas dividem-se em três grupos: teorias 
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absolutas ou retributivas; teorias relativas ou preventivas e teoria mista ou unificadora 

da pena (BITENCOURT, 2015). 

As teorias absolutas são melhor compreendidas quando associadas a um 

Estado Absolutista, o qual se concentrava sob a figura do rei e tinha ligação direta 

com a religião, pois atendia aos interesses de Deus (BITENCOURT, 2015, p. 133). 

Para Juarez Cirino dos Santos, “a pena como retribuição do crime representa a 

imposição de um mal justo contra o mal injusto do crime, necessário para realizar 

justiça ou restabelecer o Direito” (SANTOS, 2017, p. 423).  

A pena, portanto, era enxergada como uma forma de manter a organização da 

sociedade, perante a ideia desenvolvida pelo contrato social, como explica Cezar 

Roberto Bitencourt:  

 

O Estado, tendo como objetivo político a teoria do contrato social, reduz sua 
atividade em matéria jurídico-penal à obrigação de evitar a luta entre os 
indivíduos agrupados pela ideia do consenso social. O indivíduo que 
contrariava esse contrato social era qualificado como traidor, uma vez que 
com sua atitude não cumpria o compromisso de conservar a organização 
social, produto da liberdade natural e originária. Passava a não ser 
considerado mais como parte desse conglomerado social e sim um rebelde 
cuja culpa podia ser retribuída como uma pena (2015, p. 134). 

 

O objetivo das teorias absolutas em compensar um mal (o crime) com outro 

mal (a pena) (SANTOS, 2017, p. 425), vai em sentido totalmente contrário ao das 

teorias relativas ou preventivas. Isto porque para estas:  

 

A pena se justifica não para retribuir o fato delitivo cometido, mas, sim, para 
prevenir a sua prática. Se o castigo ao autor do delito se impõe, segundo a 
lógica das teorias absolutas, somente porque delinquiu, nas teorias relativas 
a pena se impõe para que não volte a delinquir (BITENCOURT, 2015, p. 142). 

 

Enquanto as teorias absolutas tratavam de acontecimentos do passado – 

punindo por algo que já acontecera – as relativas visavam o futuro, buscando impedir 

a ocorrência de novos delitos. Para tanto, se dividiam em outras duas categorias: de 

prevenção geral e de prevenção especial (BITENCOURT, 2015, p. 142). As duas 

formas de prevenção buscavam atingir destinatários diferentes, como explicam 

Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, que dizem: 
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Afirma-se que a prevenção de futuras condutas delitivas pode ser alcançada 
ou pretender-se alcança-la mediante a prevenção geral ou a prevenção 
especial. Para uns a prevenção se realiza mediante a retribuição exemplar e 
é prevenção geral, que se dirige a todos os integrantes da comunidade 
jurídica. Para outros, a prevenção deve ser especial, procurando com a pena 
agir sobre o autor, para que aprende a conviver sem realizar ações que 
impeçam ou perturbem a existência alheia (2004, p. 102) 

 

A primeira delas, a prevenção geral, subdivide-se em negativa e positiva. A 

vertente negativa, também conhecida por intimidatória, espera que a pena aja como 

uma maneira de dissuadir indivíduos a praticar novos crimes, por meio da punição de 

seus semelhantes (GRECO, 2015). Para Cezar Roberto Bitencourt, seguindo o 

pensamento de Feuerbach, “a pena é, efetivamente, uma ameaça da lei aos cidadãos 

para que se abstenham de cometer delitos; é, pois, uma ‘coação psicológica’ com a 

qual se pretende evitar o fenômeno delitivo” (2015, p. 144), 

Já a vertente positiva, como explica Oswaldo Henrique Duek Marques, vê a 

pena como “possibilidade de reafirmar a consciência social da norma ou confirmar sua 

vigência, mediante a imposição de sanções penais [...] a imposição de uma sanção, 

caso sejam violadas normas, torna-se necessária para que a norma possa manter-se” 

(2016, p. 175) 

Assim, a pena, portanto, “não se dirige somente aos eventuais delinquentes, 

pois não trata de inibir a possível inclinação deles ao delito, mas sim a todos os 

cidadãos, porquanto tem como objetivo confirmar a confiança na norma” (2016, p. 

176). 

Enquanto a prevenção geral é destinada a um grupo indeterminado de 

pessoas, a prevenção especial “dirige-se exclusivamente ao delinquente em 

particular, objetivando que este não volte a delinquir” (BITENCOURT, 2015, p. 152). 

Da mesma forma que a anterior, esta teoria também se subdivide em vertentes 

negativa e positiva. 

Para Rogério Greco, a vertente negativa consiste em  

 

uma neutralização daquele que praticou a infração penal, neutralização que 
ocorre com sua segregação no cárcere. A retirada momentânea do agente 
do convívio social o impede de praticar novas infrações penais, pelo menos 
na sociedade da qual foi retirado (2015, p. 538). 
 
 

A vertente positiva, por sua vez, nos remete à ideia da ressocialização, uma 

vez que enxerga a pena como uma maneira do condenado se readaptar a sociedade, 
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não incorrendo em novos delitos (2015, p. 538). De acordo com Juarez Cirino dos 

Santos: 

 

A execução do programa de prevenção especial ocorre em dois processos 
simultâneos, pelos quais o Estado espera evitar crimes futuros do condenado 
[...] por outro lado, a prevenção especial positiva de correção (ou 
ressocialização) do condenado, realizada pelo trabalho de psicólogos, 
sociólogos, assistentes sociais e outros funcionários da ortopedia moral do 
estabelecimento penitenciário (2017, p. 426) 

 

De fato, as teorias da retribuição e da prevenção possuem aspectos que as 

distinguem umas das outras, contudo, todas elas têm como fundamento a busca pela 

explicação da pena. A última das teorias que busca explicar as finalidades da pena 

iniciou como uma crítica às teorias absolutas e relativas, sob o aspecto de que estas 

buscavam se afirmar como as únicas respostas possíveis aos diversos e complexos 

cenários que circundam as questões relativas a pena (BITENCOURT, 2015, p. 155). 

Para tanto, por englobar os aspectos mais relevantes de ambas as teorias, ficou 

conhecida como teoria mista ou unificadora da pena, “com o objetivo de conciliar as 

finalidades retributivas e preventivas da pena, diante da insuficiência de que cada uma 

possa surtir efeitos isoladamente” (MARQUES, 2016, p. 170). 

         No mesmo sentido, André Estefam afirma que “as teorias mistas partem 

do pressuposto de que as funções retributivas e preventivas não são inconciliáveis. 

Por esse motivo, pode-se identificar na pena um duplo papel: retribuir e prevenir” 

(2015, p. 322). 

      De acordo com Rogério Greco, a teoria mista foi a adotada pelo Código 

Penal Brasileiro, uma vez que “conjuga a necessidade de reprovação com a 

prevenção do crime, fazendo assim com que se unifiquem as teorias absoluta e 

relativa, que se pautam, respectivamente, pelos critérios da retribuição e da 

prevenção” (2015, p. 539), conforme se visualiza pela leitura de seu artigo 591. 

A interpretação de André Estefam sobre o referido artigo atinge as finalidades 

que preconizou o legislador ao editar a norma: 

 

                                                             
1 Código Penal (Decreto-Lei nº 2848/1940). 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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Significa que o magistrado deve voltar-se ao passado e, ao impor a pena, 
mirar na retribuição pelo ato cometido e, fazendo-o, graduar a pena segundo 
a gravidade do ato praticado; deve ele também mirar o futuro e impor a 
sanção de modo a que sirva de exemplo para todos (prevenção geral) e de 
fator interno de reflexão (prevenção especial) (2015, p. 322). 

 

A teoria mista, embora alie o que entende de mais relevante entre as teorias 

absolutas e relativas, também se fragmenta em correntes mais conservadoras e mais 

progressistas, conforme leciona Oswaldo Henrique Duek Marques: 

 

Para uma corrente mais conservadora da teoria mista ou unificadora, a pena 
exerce sua função protetora da sociedade por meio da imposição da 
retribuição nela contida. Os fins preventivos, dessa ótica, têm caráter 
secundário. Já para uma corrente mais progressista dessa teoria, a pena tem 
por finalidade primordial a defesa da sociedade, enquanto a retribuição deve 
permanecer nos limites máximos de exigência da prevenção de novos 
crimes, não podendo ultrapassar, em quantidade e qualidade, o merecido 
pelo delinquente, segundo sua culpabilidade. Em outras palavras, a posição 
mais conservadora da teoria unificadora dá prioridade ao aspecto retributivo 
da pena; a progressista confere maior importância ao seu efeito preventivo, 
com limites traçados na culpabilidade (2016, p. 170-171). 

 

 Dessa maneira, observa-se que a parcela conservadora da teoria mista muito 

se aproxima dos ideais que eram pregados nas sociedades da antiguidade clássica – 

a proteção da sociedade pelo efeito retributivo da pena – enquanto a parte 

progressista entende que, ainda que a pena sirva como meio de defesa do corpo 

social, seu aspecto retributivo não pode exceder a finalidade da prevenção de novos 

crimes. 

2.4 Princípios fundamentais da pena 

 Uma vez explanados os principais pontos históricos ligados à pena e às 

teorias que justificam suas finalidades, é necessário tratar dos princípios ligados à sua 

existência e aplicação. Segundo Guilherme de Souza Nucci, os princípios se traduzem 

como sendo a origem das normas e a base para sua interpretação e aplicação, além 

de, pela mesma razão, atuam como garantias diretas e imediatas aos cidadãos contra 

eventuais arbitrariedades do Poder Punitivo Estatal (2016, p. 70). 

 

a) Princípio da fragmentariedade  

A fragmentariedade corresponde em tornar objeto de tutela do direito penal 



23 
 

somente bens jurídicos de extrema importância para a sociedade, os quais não 

puderem ser socorridos por outros ramos do direito. Dessa maneira, “tem-se que a 

função maior de proteção de bens jurídicos atribuída à lei penal não é absoluta” 

(PRADO, 2005, p. 149). 

No mesmo sentido, argumentam Guilherme de Souza Nucci e Cezar Roberto 

Bitencourt, explanando que dado tal caráter de fragmentário, o direito penal ocupar-

se-á de uma parte dos mencionados bens jurídicos que consistam em condutas mais 

graves e com maior potencialidade lesiva à vida societal, a segurança pública e as 

liberdades individuais (2016, p. 77; 2015, p. 55). 

Discorre também Luiz Regis Prado, exemplificando o princípio de maneira 

didática e ampliando a ideia de sua utilidade como forma de proteção aos indivíduos 

contra a imponência Estatal: 

 

Esse princípio impõe que o Direito Penal continue a ser um arquipélago de 
pequenas ilhas no grande mar do penalmente indiferente. Esclareça-se, 
ainda, que a fragmentariedade não quer dizer, obviamente, deliberada 
lacunosidade na tutela de certos bens e valores e na busca de certos fins, 
mas limite necessário ao totalitarismo de tutela, de modo pernicioso para a 
liberdade (2005, p. 149). 

 

Por fim, o princípio guarda relação com a pena quando se observa que esta 

será a resposta trazida pelo Estado aos indivíduos transgressores das condutas 

abarcadas pela lei penal, de modo que pena aplicada levará em conta a relevância de 

tais bens jurídicos para a sociedade. 

 

b) Princípio da individualização da pena 

O princípio da individualização da pena é previsto no art. 5º, inciso XLVI da 

Constituição Federal de 1988, e lê: “ 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; ”. 

Sua ideia vai no sentido de garantir ao condenado uma pena individualizada, 

ou seja, seguindo as particularidades do caso concreto em que se inclui, vedando 

assim, uma padronização da aplicação da pena. Rogério Greco demonstra o caminho 

traçado pelo juiz quando estabelece a pena cominada ao condenado: 
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Tendo o julgador chegado à conclusão de que o fato praticado é típico, ilícito 
e culpável, dirá qual a infração penal praticada pelo agente e começará, 
agora, a individualizar a pena a ele correspondente. Inicialmente, fixará a 
pena-base de acordo com o critério trifásico determinado pelo art. 68 do 
Código Penal, atendendo às chamadas circunstâncias judiciais; em seguida, 
levará em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes; por 
último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Esta é a fase da 
chamada aplicação da pena, a qual compete, como deixamos antever, ao 
julgador, ou seja, ao aplicador da lei. A individualização sai do plano abstrato 
(cominação/ legislador) e passa para o plano concreto (aplicação/julgador). 
(2015, p. 120). 

 

Pondera o autor, que o legislador também tem participação na aplicação deste 

princípio, uma vez que cabe a ele cominar as penas adequadas como resposta aos 

crimes que atingem bens jurídicos na medida de sua importância e gravidade, bem 

como se são praticados a título de dolo ou culpa e se foram consumados ou não 

passaram do campo da tentativa. Aduz que, “à proteção a vida, por exemplo, deve ser 

feita com uma ameaça de pena mais severa do que aquela prevista para resguardar 

o patrimônio” (2015, p 119-120). 

Observa Luiz Regis Prado que a individualização da pena garante um equilíbrio 

entre “a gravidade do fato praticado e a sanção imposta. Em sua, a pena deve estar 

proporcionada ou adequada à magnitude da lesão ao bem jurídico representada pelo 

delito” (2005, p. 150). 

 

c) Princípio da proporcionalidade 

A proporcionalidade é, para Luiz Regis Prado, “uma verdadeira conditio de 

legalidade”, uma vez que estabelece uma proporção entre o delito praticado e a 

punição aplicada (2005, p. 150). Princípio intrinsicamente ligado à aplicação da pena, 

trata-se, segundo André Estefam, de “um dos caracteres da pena que deve traduzir 

os interesses da defesa social e a garantia individual consubstanciada no direito do 

condenado de não sofrer uma punição que exceda a medida do mal causado pela 

infração” (2015, p. 129). 

No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci defende que a 

proporcionalidade busca trazer à pena uma harmonia entre a gravidade do crime 

cometido e à sanção aplicada, “não tendo cabimento o exagero, nem tampouco a 

extrema liberalidade na cominação das penas nos tipos penais incriminadores” (2016, 
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p. 79). 

Como observado anteriormente, quando da análise da evolução histórica da 

pena, a necessidade da proporcionalidade foi uma grande conquista do direito, posto 

que, na antiguidade, a relação entre o fato praticado e a punição a ele atribuída era 

visivelmente desproporcional, considerando que a maioria das penas eram aplicadas 

contra a vida ou à saúde dos apenados. 

Por fim, a ponderação de Cezar Roberto Bitencourt se mostra relevante a uma 

correta aplicação do princípio da proporcionalidade: 

 

Um sistema penal somente estará justificado quando a soma das violências 
– crimes, vinganças e punições arbitrárias – que ele pode prevenir for superior 
à das violências constituídas pelas penas que cominar. Enfim, é 
indispensável que os direitos fundamentais do cidadão sejam considerados 
indisponíveis (e intocáveis), afastados da livre disposição do Estado, que, 
além de respeitá-los, deve garanti-los. (2015, p. 69). 
 
 

Observa-se, destarte, a preocupação em preservar os direitos fundamentais 

dos cidadãos quando da aplicação das penas, o que demonstra ainda mais a 

relevância de tal princípio, quando comparado à época em que as punições atribuídas 

eram totalmente desmedidas. 

d) Princípio da humanidade 

Tal qual como a proporcionalidade, a humanização das penas também foi uma 

vitória adquirida ao longo da história do direito penal. Recorda Luiz Regis Prado que 

“das penas de morte e corporais, passa-se, de modo progressivo, às penas privativas 

de liberdade e destas às penas alternativas” (PRADO, 2005, p. 153). 

O princípio da humanidade significa se traduz em manter as mesmas garantias 

fundamentais da sociedade em geral para a pessoa do condenado, que retém sua 

condição de pessoa de direitos mesmo tendo após a prática de infração penal (NUCCI, 

2016, p. 72-73). 

É, dessa maneira, uma diretriz para garantir a garantir a vedação de penas que 

de alguma maneira atentem contra a dignidade da pessoa humana, seja em sua 

criação, aplicação ou execução (PRADO, 2005, p. 153) 
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3  DAS PENAS ALTERNATIVAS 

 Como exposto no capítulo anterior, a crescente questão envolvendo a 

ineficácia das penas privativas de liberdade gerou uma necessidade de se criarem 

maneiras alternativas de punir os autores de crimes, efetivamente fazendo-os 

responder pelas infrações cometidas, sem, contudo, deixar de lado o caráter 

ressocializador, fator indispensável para a reabilitação do apenado em sociedade 

(BRASIL, 1983). 

Assim, com a edição da aludida Lei nº 9.714/98, criaram-se as Penas 

Alternativas atualmente regidas no Código Penal pátrio. Disciplinadas nos artigos 43 

a 47 e 55, os quais estabelecem seu rol e regras gerais, podem ser divididas em dois 

grupos: as penas restritivas de direitos e a pena de multa.  

Para Damásio de Jesus, as penas alternativas são “sanções de natureza 

criminal diversas da prisão, como a multa, a prestação de serviços à comunidade de 

as interdições temporárias de direitos, pertencendo ao gênero das alternativas penais” 

(1999, p. 30). 

3.1 A Pena Restritiva de Direitos 

As penas alternativas possuem certas características que as definem e as 

tornam diferentes das demais. Para André Estefam, a primeira delas é a autonomia. 

Extraída diretamente do caput do art. 44 do Código Penal, esse aspecto atribui as 

penas alternativas sua independência dentre os demais tipos de sanção, constituindo 

verdadeiras penas criminais principais (2015, p. 354) 

O aludido artigo diz, ainda, que as penas alternativas substituirão as privativas 

de liberdade quando preenchidos certos requisitos. Neste trecho encontramos sua 

segunda característica: a substitutividade. Tal aspecto, por sua vez, evidencia a 

maneira pela qual se dá a aplicação das penas. O juiz, inicialmente, fixa uma pena 

privativa de liberdade e, na mesma sentença, a substitui por uma (ou mais) restritiva 

de direitos (2015, p. 354). 

Isto porque, apesar de sua autonomia, tais penas não estão diretamente 

cominadas aos artigos dos crimes em espécie previstos no Código Penal. Contudo, 

há de se fazer a ressalva de hipóteses existentes na legislação criminal extravagante, 

como os artigos 302, 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e o 
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artigo 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06). 

Os artigos relativos aos crimes de trânsito são somados à uma pena de 

detenção, e determinam “a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor”. Tal pensamento foi deveras acertado pelo 

legislador, que entendeu ser necessário não somente uma represália de privação de 

liberdade, mas também uma censura ao direito do infrator de conduzir os 

mencionados veículos. 

O caso é ligeiramente diferente na hipótese do tipo penal de porte de drogas 

para uso pessoal. Neste, podemos ver tão somente a aplicação exclusiva de uma 

pena restringente de direitos do infrator, as quais sejam: “I – advertência sobre os 

efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa 

de comparecimento à programa ou curso educativo” (BRASIL, 2003). 

No mencionado caso, é impossível a conversão da pena alternativa em prisão 

(uma vez que a lei não comina tal hipótese). Tal possibilidade ilustra a terceira e última 

característica explorada, a conversibilidade. Notadamente, a substituição da pena é 

realizada quando de sua aplicação na sentença pelo magistrado. Contudo, caso o 

apenado, por circunstâncias supervenientes, venha a descumprir, injustificadamente 

a pena imposta – ou seja condenado à prisão por outro crime, o que impossibilite o 

cumprimento de maneira simultânea das sanções – o juízo da execução converterá a 

pena substituída em privação da liberdade (ESTEFAM, 2015, p. 355). 

O magistrado deverá atentar-se às peculiaridades do caso concreto, haja vista 

que a conversibilidade pode se dar de duas maneiras: obrigatória ou facultativamente. 

O descumprimento injustificado da restrição de direitos imposta é causa obrigatória 

de conversão, enquanto a condenação à prisão por crime superveniente é facultativa, 

pois somente operará caso seja impossível o cumprimento de ambas as penas 

simultaneamente (ESTEFAM, 2015, p. 355). 

A própria Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), contempla tal característica, 

acrescentando sua aplicabilidade na hipótese de cometimento de falta grave por parte 

do apenado. 

É necessário apontar que a conversão da pena observará o tempo de 

cumprimento já decorrido, fazendo a subtração equivalente (o instituto penal da 

detração). Por exemplo, um agente que seja condenado à prestação de serviços à 

comunidade, pelo período de 06 (seis) meses, caso haja conversão em prisão no 3º 

(terceiro) mês de cumprimento, a pena privativa de liberdade consistirá tão somente 
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nos três meses restantes. 

Da mesma maneira, a conversão da pena de prestação pecuniária observará 

o(s) valor(es) já debitado(s) pelo apenado, sendo a privação de liberdade calculada 

de forma equivalente. 

Feitos tais apontamentos, resta acrescentar que a duração das penas 

restritivas de direitos será exatamente a mesma da pena privativa de liberdade da qual 

foi substituída. A título de exemplo, um apenado que seja sentenciado a 03 (três) anos 

de detenção e tenha sua pena substituída por prestação de serviços à comunidade, a 

realizará pelo mesmo período. No caso das penas de natureza pecuniária, por 

obviamente não terem prazo, serão devidas quando do trânsito em julgado da decisão 

que as impôs, e em seus termos (ESTEFAM, 2015, p. 356). 

3.1.1 Requisitos para a substituição 

A aplicação das penas restritivas de direito, por meio da substituição das 

privativas de liberdade, pressupõe a compatibilidade com alguns requisitos, elencados 

no art. 44 do Código Penal, de ordem objetiva (inciso I) e subjetiva (incisos II e III), os 

quais devem ser analisados de maneira integrada e instrumental. 

O primeiro deles trata especificamente da quantidade de pena imposta na 

sentença, a qual não pode ultrapassar 04 (quatro) anos, tanto de reclusão como 

detenção, importando somente se o crime fora praticado com dolo. No caso de culpa, 

não há esse limite de pena. O segundo determina que o crime não tenha sido 

praticado com violência ou grave ameaça. Dessa maneira, exclui-se qualquer 

possibilidade de substituição da pena de um autor de roubo ou até mesmo estupro, o 

que seria incompatível com os princípios das penas alternativas. 

O próximo requisito, esse de ordem subjetiva, relaciona-se diretamente com a 

pessoa do réu. Determina que este não seja reincidente em crime doloso. A título de 

explicação, a reincidência se configura quando o agente pratica novo crime após ter 

sido condenado, com trânsito em julgado, no Brasil ou no Estrangeiro, por crime 

anterior (art. 63, do Código Penal).  

Frise-se que o “doloso”, não foi inserido na norma legal por acaso. Tal 

impedimento não se configura caso uma das condenações do réu (a anterior ou a 

atual) seja por crime culposo. Contudo, o §3º do art. 44 impõe outro filtro ao condenado 

reincidente: o juiz deverá avaliar se a medida é socialmente recomendável e que a 
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reincidência não tenha se operado em virtude do mesmo crime, ou seja, específica 

(caso esse que constitui um impedimento absoluto a substituição da pena). 

O último requisito assemelha-se ao vislumbrado no procedimento de dosimetria 

da pena (art. 59 do Código Penal): a análise da culpabilidade, dos antecedentes, da 

conduta social e da personalidade do agente, bem como se os motivos e as 

circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. A respeito do tema, 

Cezar Roberto Bitencourt tece um breve apontamento sob a ótica do legislador, no 

tocante a suficiência da substituição: 

 

Ao referir-se à suficiência da substituição o Código Penal Brasileiro, nesta 
sanção, mostra uma certa despreocupação com a finalidade retributiva da 
pena que, na verdade, está implícita na condenação em si. Sim, porque a 
simples condenação é uma retribuição ao mal cometido e que, de alguma 
forma, macula o curriculum vitae do condenado. Essa retribuição é de ordem 
moral e para determinados condenados – aqueles que não necessitam ser 
ressocializados – é a consequência mais grave, intensa e indesejada, que 
atinge profundamente sua escala de valores. A suficiência da substituição 
prevista pelo Código Penal está voltada diretamente para a finalidade 
preventiva especial (2015, p. 666).  

 

Interessante indagação reside na possibilidade de crimes previstos na Lei dos 

Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90) terem suas penas substituídas. Isso porque a 

referida norma legal institui regras específicas e mais rigorosas ao rol dos delitos por 

ela abarcados, como cumprimento de pena em regime inicialmente fechado e prazos 

maiores para a progressão de tais regimes (ESTEFAM, 2015, p. 359). 

Em razão disso, tal regramento é incompatível com os requisitos previstos no 

art. 44 do Código Penal, haja vista que a obrigatoriedade de início de cumprimento de 

pena em regime fechado impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade 

por uma restritiva de direitos. 

Contudo, merece especial referência a decisão do HC 97.256, julgado no 

Supremo Tribunal Federal, o qual versou a respeito da inconstitucionalidade do art. 

44 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), no tocante à vedação da conversão de suas 

penas em restritivas de direitos (ESTEFAM, 2015, p. 360). 

No julgamento, o relator Ministro Ayres Britto, entendeu que a aplicação da 

pena é de critério do juiz sentenciante, o qual como representante do Poder Judiciário, 

não pode encontrar óbice em lei que o proíba de aplicar o direito (na forma de sanção 

penal) da forma que entender conveniente, dadas as circunstâncias do caso concreto 

(BRASIL, 2010). 
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Com efeito, o Ministro ainda mencionou a importância das penas alternativas, 

cuja transcrição merece referência: 

 

As penas restritivas de direito são, em essência, uma alternativa aos efeitos 
certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa 
que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é 
mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e 
suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a 
única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva 
da sanção penal. AS demais penas também são vocacionadas para esse 
geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor 
do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo 
alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, 
recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero 
(BRASIL, 2010, p. 113-114). 

 

Para tanto, a decisão foi no sentido de conceder parcialmente a ordem do 

Habeas Corpus a fim de afastar o impedimento legal para a aplicação de pena 

alternativa, ficando ao encargo do magistrado a quo, a análise do preenchimento dos 

demais requisitos legais (BRASIL, 2010). 

3.1.2 As penas restritivas como penas principais 

Enquanto a lei elege uma série de requisitos para a aplicação das penas 

alternativas, há alguns casos na legislação extravagante nos quais penas restritivas 

de direitos são aplicadas como penas principais do tipo legal, conforme ensina 

Estefam (2015). 

É o caso, por exemplo, do delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 

28, Lei nº 11.343/06). Nele, a lei prevê três hipóteses de pena: I – advertência sobre 

os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa 

de comparecimento à programa ou curso educativo. Não há a possibilidade de 

conversão em prisão por descumprimento da medida, uma vez que o artigo não prevê 

qualquer pena de prisão, mas tão somente eventual pagamento de multa (ESTEFAM, 

2015, p. 356). 

A forma de aplicação também é distinta. Em razão do aludido delito ser 

considerado crime de menor potencial ofensivo (classificação atribuída a crimes cuja 

pena máxima cominada em abstrato não ultrapasse 02 anos), o oferecimento das 

penas alternativas pode ser realizado em audiência preliminar, conforme determina o 
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art. 76 da Lei nº 9.099/952.  

Dessa maneira, o processo é conduzido com maior celeridade, aplicando a 

pena ao agente que pode começar a cumpri-la imediatamente, sem ter de esperar a 

morosidade do sistema judiciário e suas mazelas. 

 

3.1.3 Penas restritivas de direitos em espécie 

a) Prestação pecuniária 

A primeira das penas restritivas de direitos é a denominada prestação 

pecuniária (art. 43, I, do CP3). Como o próprio nome evidencia, trata-se de pagamento 

de quantia em dinheiro, à vista ou em parcelas, à vítima seus dependentes ou, de 

forma subsidiária, a entidade pública ou privada, com destinação social, cuja 

importância, a qual é fixada pelo juiz sentenciante, não pode ser inferior a um nem 

superior a trezentos e sessenta salários mínimos4. 

O magistrado, no momento de estipular o montante a ser pago, deve levar em 

consideração o grau de reprovabilidade da conduta do apenado, sua capacidade 

econômica e o prejuízo causado a vítima ou seus herdeiros, não podendo tal valor ser 

inferior ou superior ao previsto em lei. Ainda, ressalte-se que os valores pagos pela 

prestação devem ser deduzidos de eventual ação civil reparatória intentada (CAPEZ, 

2013, p. 450). 

Fundamental apontar, inclusive, a vedação expressa de tal forma alternativa de 

pena aos crimes envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher, por força 

do art. 17 da Lei nº 11.340/065. Considerando os princípios norteadores da aludida lei, 

criada como mecanismo de defesa as formas de violência física e psicológica contra 

a mulher, agiu com acerto o legislador a estipular tal proibição, posto que, se não o 

fizesse, estaria privilegiando de forma inadequada os agentes de inúmeros casos de 

crimes praticados nos âmbitos domésticos, de família ou de qualquer relação íntima 

                                                             
2 Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais).  art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime 

de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 
3 Código Penal (Decreto-Lei 2848/1940). art. 43. As penas restritivas de direito são: I – prestação 
pecuniária;  
4 Código Penal (Decreto-Lei 2848/1940). art. 45, §1º. 
5 Lei nº 11.340/2006. art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra 

a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de 
pena que implique o pagamento isolado de multa. 
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de afeto6. 

 A prestação pecuniária tem natureza indenizatória, mas nem por isso 

entra em conflito quando imposta em conjunto com a indenização prevista no art. 387 

inciso IV, do Código de Processo Penal7, posto que possuem o mesmo objetivo (uma 

compensação financeira pelos prejuízos sofridos pela vítima) mas podem ser fixadas 

tomando-se patamares diversos (ESTEFAM, 2015, p. 361). 

 

b) Prestação inominada 

A segunda forma de pena restritiva de direitos, prevista no art. 45, §2º, do CP8 

tem estreita relação com a prestação pecuniária. A razão disso se justifica porquanto 

a prestação inominada só subsiste caso haja concordância do beneficiário em 

substituí-la por prestação de natureza diversa. Tal aceite pela vítima é condição 

indispensável (CAPEZ, 2013, p. 451). 

Fernando Capez e André Estefam mencionam como exemplos a cesta básica, 

mão de obra, reposição de árvores, ou seja, tudo aquilo que não seja pagamento 

direto em pecúnia, ou prestação de trabalho, haja vista que a pena se confundiria com 

a prestação de serviços à comunidade (2013, p. 451; 2015, p. 361). 

Ainda, segundo André Estefam, há críticas para tal pena, posto que, por ser 

“inominada”, seria por consequência lógica, “indeterminada”, o que feriria o princípio 

da reserva legal (art. 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal de 1988 e o art. 1º do 

Código Penal9), criando verdadeira insegurança jurídica quanto as decisões proferidas 

                                                             
6 Lei nº 11.340/2006. art. 1º. ta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados 
pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. 
7 Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3689/1941). art. 387. O juiz, ao proferir sentença 

condenatória [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, 
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 
8 Código Penal (Decreto-Lei nº 2848/1940). art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo 

anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48 [...] §2º No caso do parágrafo anterior, 
se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra 
natureza. 
9 Constituição Federal 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: [...] XXXIX - não 
há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;  
Código Penal (Decreto-Lei nº 2848/1940). art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 
pena sem prévia cominação legal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
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pelos magistrados. Por fim, da mesma maneira que a prestação pecuniária, tal pena 

é inaplicável aos crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher, por força 

do art. 17 da aludida lei (2015, p. 361-362). 

c) Perda de bens e valores 

Trata-se de pena alternativa que consiste em decretar a perda de bens móveis, 

imóveis ou até mesmo valores (títulos de crédito, ações, por ex.). Ao contrário das 

penas anteriores, esta não reverte em benefício da vítima, mas sim ao Fundo 

Penitenciário Nacional (FUNPEN), como regra10. Exceção a ser comentada reside na 

Lei nº 11.343/06, a qual prevê o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) como 

beneficiário de bens e valores provenientes de crimes tratados em seu 

ordenamento11(ESTEFAM, 2015, p. 362; JESUS, 1999, p. 150). 

Os limites do confisco se baseiam no prejuízo causado pelo delito ou no 

proveito financeiro obtido pelo condenado ou por terceiro decorrente de sua prática, 

qual desses for o mais elevado (JESUS, 1999, p. 151). Fernando Capez traz 

interessante exemplo para ilustrar tal situação: 

 

Um empresário ganancioso contrata um famoso conjunto musical, porém, 
temendo a realização de outro show no mesmo horário, no estabelecimento 
rival, resolve incendiá-lo, obtendo com isso grande lucro, na medida em que 
sua casa de espetáculos ficou completamente lotada ante a falta de 
concorrência naquela noite. Se sua vantagem for maior, o seu lucro será o 
limite máximo do confisco; se, contudo, o prejuízo da vítima tiver excedido a 
vantagem do agente, tal dano norteará o quantum a ser confiscado (2013, p. 
452). 
 
 

Para que não haja confusão, é importante distinguir a pena de perda de bens 

e valores e o confisco, sendo este um efeito da condenação e atinge os instrumentos 

e o produto do crime, os quais são perdidos em favor da União. Já a pena alternativa 

                                                             
 
10 Código Penal (Decreto-Lei nº 2848/1940). art. 45, Na aplicação da substituição prevista no artigo 

anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48 [...] § 3º. A perda de bens e valores 
pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo 
Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado 
ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. 
11 Lei nº 11.343/2006. art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do 

produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. [...] §1º Os valores 
apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, 
após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.  
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em comento, os bens e valores são necessariamente de origem e natureza lícitas, de 

propriedade pessoal do condenado (JESUS, 1999, p 150).  

Cezar Roberto Bitencourt assevera, ainda, a presença de duas distinções 

fundamentais entre tais modalidades: 

 

Há duas distinções básicas entre “confisco-pena” e “confisco-efeito da 
condenação”: 1ª) o confisco-efeito destina-se à União, como receita não 
tributária, enquanto o confisco-pena destina-se ao Fundo Penitenciário 
Nacional; 2ª) o objeto do confisco-efeito são os instrumentos e produtos do 
crime (art. 91, II, do CP), enquanto o objeto do confisco-pena é o patrimônio 
pertencente ao condenado (art. 45, § 3º, do CP). Não é, lamentavelmente, 
nem a reparação do prejuízo causado nem o proveito do crime. Esses dois – 
prejuízo causado e proveito do crime – servem apenas de parâmetro para o 
cálculo (2015, p. 676)  

 

Por fim, a origem de tais bens também é característica que os diferencia. 

Enquanto a pena de perda só atinge bens e valores de origem lícita, o efeito 

confiscatório da condenação visa os bens e valores cuja origem é ilícita (ESTEFAM, 

2015, p. 363). 

 

d) Prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas 

A prestação de serviços direcionados à comunidade ou à entidades públicas 

está prevista no art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal. Tal pena consiste no 

cumprimento de atividades junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, 

orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou 

estatais, de forma gratuita.12 

Seu objetivo primário, segundo aponta Luiz Regis Prado, é a reinserção do 

condenado no meio social por meio da prática de tarefas ou atividades “sem que este 

sofra os dissabores que o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade 

poderia lhe trazer” (2005, p. 616). 

A duração das atividades segue o seguinte critério: um dia de condenação 

equivale a uma hora de trabalho, de maneira que a pena principal (a qual deve ser 

                                                             
12 Código Penal (Decreto-Lei nº 2848/1940). art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1º 
A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas 
gratuitas ao condenado. § 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, 
hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou 
estatais. 
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superior a seis meses, por força do § 1º do referido artigo) – privativa de liberdade – 

regulará a quantia da pena substituta. Ademais, a atribuição das atividades deve levar 

em conta as aptidões do condenado13. 

De acordo com André Estefam, a prestação de serviços se mostra como a mais 

eficaz pena restritiva de direitos. “Isto porque, além de evitar o encarceramento (em 

crimes de reduzida gravidade), promove a integração do sentenciado com a 

comunidade em que vive, obrigando-o à realização de tarefas úteis ao corpo social” 

(2015, p. 363). 

Sobre o tema, observa Cezar Roberto Bitencourt que o aspecto ressocializador 

é mais facilmente visualizado, uma vez que prestigia o apenado através do 

reconhecimento pela comunidade da atividade que possui autêntica utilidade social: 

 

Ao mesmo tempo, o condenado, ao realizar essa atividade comunitária, 
sente-se útil ao perceber que está emprestando uma parcela de contribuição, 
recebendo, muitas vezes, o reconhecimento da comunidade pelo trabalho 
realizado. Essa circunstância o leva naturalmente à reflexão sobre seu ato 
ilícito, a sanção sofrida, o trabalho realizado, a aceitação pela comunidade e 
a escala de valores comumente aceita pela mesma comunidade. Essa 
reflexão facilita o propósito pessoal de ressocializar-se, fator indispensável 
no aperfeiçoamento do ser humano. Essa sanção representa uma das 
grandes esperanças penológicas, ao manter o estado normal do sujeito e 
permitir, ao mesmo tempo, o tratamento ressocializador mínimo, sem prejuízo 
de suas atividades laborais normais. Contudo o sucesso dessa iniciativa 
dependerá muito do apoio que a própria comunidade der à autoridade 
judiciária, ensejando oportunidade e trabalho ao sentenciado (2015, p. 684).  

 

O fato de se sentir útil, como parte de um sistema com um propósito maior que 

a simples punição, reflete no apenado de maneira positiva, algo que dificilmente se 

obteria no cárcere ou no pagamento de prestações pecuniárias diversas.  

 

e) Interdições temporárias de direitos 

A próxima pena restritiva a ser analisada é a das interdições temporárias de 

direitos, prevista no art. 47 do Código Penal. Quando falamos em interdições, 

remetemo-nos a ideia de limitações, impedimentos de forma transitória ao exercício 

dos direitos de alguém.  

                                                             
13 Código Penal. art. 46, § 3º As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões 
do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas 
de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. 
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Segundo André Estefam, as interdições se dividem em dois grupos, “interdições 

específicas (cabíveis somente para determinados crimes) e genéricas. Dentre as 

primeiras estão as do art. 47, I a III. E na última categoria se encontram as do art. 47, 

IV e V” (2015, p. 365). Destaca Julio Fabbrini Mirabete que as interdições, como 

sanções, visam restringir o patrimônio dos condenados, atingindo seus interesses 

econômicos e assegurando sua punição sem que estes se sujeitem ao ambiente do 

cárcere. Além disso, se fundamentam também na prevenção, uma vez que impedem 

o apenado de praticar atividades das quais demonstrou falta de responsabilidade e 

periculosidade (1998, p. 268).  

A primeira interdição a ser analisada, de caráter específico, consiste na 

proibição do exercício de cargo, função pública e mandato eletivo (art. 47, I, do CP)14. 

Tal pena é específica porquanto só é passível de aplicação aos agentes que se 

encaixem nas hipóteses do referido inciso I. Além disso, a leitura conjunta com o art. 

56 do Código Penal15, traz a condição expressa de que o agente tenha, com sua 

conduta, violado os deveres inerentes que lhe são conferidos quando se encontra na 

posição de funcionário público (BITENCOURT, 2015, p. 687). 

Uma vez aplicada a pena, o condenado é imediatamente afastado das 

atividades públicas, ficando a cargo da autoridade competente, em 24 horas após ter 

sido cientificado, baixar ato administrativo iniciando o cumprimento da pena, conforme 

dita o art. 154, §1º da Lei de Execuções Penais.16. Ainda, importante ressaltar que não 

se trata de mera suspensão do direito, mas sim uma proibição temporária, que torna 

o apenado incapacitado para o exercício do cargo, função, atividade pública ou 

mandato eletivo (MIRABETE, 1998, p. 268). 

A segunda interdição temporária versa a respeito da proibição do exercício de 

atividade, profissão ou ofício que dependa de licença especial ou autorização do 

Poder Público (art. 47, II, do CP)17. 

Muito semelhante a anterior, este impedimento temporário também pressupõe 

                                                             
14 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 47: As penas de interdição temporária de direitos são: 
I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo; 
15 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 56: As penas de interdição, previstas nos incisos I e 
II do art. 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, 
ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes.  
16 Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984). art. 154: Caberá ao Juiz da execução comunicar à 
autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. § 1º Na hipótese de 
pena de interdição do artigo 47, inciso I, do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá seu início. 
17 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 47 [...] II – proibição do exercício de atividade, 

profissão ou ofício que dependa de licença especial ou autorização do Poder Público. 
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a violação de deveres inerentes à atividade, profissão ou ofício que dependam de 

requisitos legais para seu exercício, os quais são fiscalizados e controlados pelo 

Estado. Uma vez aplicada a pena, a qual tem caráter preventivo, visando evitar a 

reincidência do infrator, este será impedido de exercer aquilo que se utilizou para 

concorrer para o delito (MIRABETE, 1998, p. 269). 

Dessa maneira, o médico ou advogado que revelem segredo profissional, o 

engenheiro que seja responsável pelo desabamento culposo de uma construção ou o 

professor que pratique maus tratos, serão sujeitos passíveis de serem condenados a 

tal interdição de caráter temporário (MIRABETE, 1998, p. 269). 

A terceira hipótese de interdição específica trata-se da suspensão da 

autorização ou habilitação para dirigir veículos automotores (art. 47, III, do CP)18. Por 

força do art. 57 do mesmo diploma legal19, só pode ser aplicada aos crimes culposos 

de trânsito, estes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). 

Tal limitação, explicam Maria Fernanda de Lima Esteves e André Estefam, 

decorre do fato de que na época em que foi inserida no ordenamento jurídico penal, o 

atual Código de Trânsito não era vigente, sendo que sua promulgação inovou tal 

dispositivo, o derrogando parcialmente (2008, p.103; 2015, p. 365). 

Apesar de ser aplicável somente aos crimes culposos de trânsito, a norma não 

obriga o juiz a, sempre que se deparar com tal situação, punir seu agente com a 

interdição temporária, podendo aplicar pena restritiva de direitos diversa, conforme 

explica Fernando Capez (2013, p. 458). 

A limitação de sua aplicabilidade é alvo de críticas por parte de Cezar Roberto 

Bitencourt, que assevera:  

 

O aumento da criminalidade no trânsito hoje é um fato incontestável. O 
veículo transformou-se em instrumento de vazão da agressividade, da 
preponderância, do desequilíbrio emocional, que se extravasam na direção 
perigosa de veículos. E uma das finalidades dessa sanção é afastar do 
trânsito os autores de delitos culposos, que, no mínimo, são uns descuidados. 
[...]. Não resta a menor dúvida de que, ao limitar sua aplicação aos crimes 
culposos, essa previsão mostrou-se extremamente tímida ante a magnitude 
da criminalidade praticada ao volante do automóvel (2015, p. 689). 

 

                                                             
18 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 47 [...] III - suspensão de autorização ou de habilitação 

para dirigir veículo.  
19 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 57: A pena de interdição, prevista no inciso III do art. 

47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito 
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Contudo, apesar de sua especificidade, é inegável que essa restrição 

temporária é eficaz no sentido de prevenir possíveis acidentes de trânsito, retirando 

de condutores inaptos, seu direito de dirigir. 

A primeira das interdições temporárias de direitos classificada como genérica 

consiste na proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do CP)20. A ideia 

do legislador ao cria-la, segundo Cezar Roberto Bitencourt, é de impedir a propagação 

de novos delitos, os quais ocorrem pois se estabelece uma “relação de influência 

criminógena com o lugar em que a infração penal foi cometida e a personalidade e/ou 

conduta do apenado” (2015, p. 691). 

Para tanto, a penalidade deve incidir em locais específicos, que guardem 

relação com o crime cometido pelo apenado, de modo a censurá-lo a visitar e 

permanecer em tais lugares, buscando prevenir eventuais reincidências.  

A proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos (art. 47, 

V, do CP)21 é a segunda interdição temporária genérica, e a mais recente. Introduzida 

ao ordenamento penal pela Lei nº 12.550 de 2011, constitui-se em uma restrição 

temporária ao direito do apenado em competir junto a certames de caráter público.  

Apesar de ser classificada como genérica, entende André Estefam que tal pena 

substituta é direcionada àqueles que pratiquem crimes ligados a fraude em concursos, 

avaliações ou exames públicos, de modo a impedir sua participação em tais provas, 

funcionando eficazmente como método de censura (2015, p. 366). 

f) Limitação de fim de semana 

A última das penas restritivas de direitos a ser abordada está disciplinada no 

art. 48 do Código Penal22. Consiste em o recolhimento do apenado em permanecer, 

aos sábados e domingos, por cerca de 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado 

ou outro estabelecimento adequado. 

Luiz Regis Prado classifica como vantajosa tal pena restritiva, uma vez que 

possibilita ao apenado a permanência junto a sua família e não o afasta 

                                                             
20 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 47 [...] IV – proibição de frequentar determinados 
lugares. 
21 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 47 [...] V – proibição de inscrever-se em concurso, 
avaliação ou exame públicos. 
22 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 48 A limitação de fim de semana consiste na obrigação 
de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro 
estabelecimento adequado. 
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prolongadamente de seu trabalho, não interferindo em sua subsistência. Assevera, 

ainda, o fato de que se evita o contato do apenado para com o pouco sadio ambiente 

carcerário (2005, p. 622). 

Ainda, aduz o parágrafo único do referido artigo, que: “Durante a permanência 

poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades 

educativas”. Sobre tal possibilidade, Cezar Roberto Bitencourt comenta: 

 

Essa pena, dita restritiva, tem uma preocupação notadamente educativa, 
prevendo que durante o seu cumprimento o albergado possa receber cursos, 
palestras ou, ainda, realizar quaisquer outras atividades educativas. Essa 
previsão tem a finalidade de aproveitar positivamente o tempo que o 
albergado permanece no estabelecimento e, além de atribuir-lhe atividades 
educativas, o que está em consonância com o os objetivos reeducadores da 
sanção penal, evita que o apenado permaneça inativo durante tantas horas 
e em meio a tantas pessoas, o que poderia ocasionar o que Garcia Valdés 
chamou de “tertúlia de delinquentes” (2015, p. 679-680).  

 

A despeito da boa intenção do legislador em estabelecer a criação de tal pena, 

é notório que sua aplicação é das mais difíceis, seja por falta de estabelecimentos 

com estruturas adequadas para seu cumprimento ou, contiguamente, o 

compartilhamento de tais locais com condenados em regime aberto de cumprimento 

de pena. De todo modo, como alternativa ao ambiente do cárcere, cuja proliferação 

do crime é abundante, a medida se mostra adequada. 

3.2 A pena de multa 

A pena de multa (também conhecida por pecuniária), é uma das mais antigas 

previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Presente desde a época do período 

colonial, onde se autorizava sua utilização como forma de compensação pelo delito 

praticado, é pertinente que sua evolução acompanhasse a das leis penais (ESTEFAM, 

2015, p. 367). 

Isto posto, até o marco da Reforma Penal de 1984, a pena de multa era aplicada 

tendo em vista valores fixos estipulados em lei, o que a tornava bastante inflexível e 

não acompanhava a inflação monetária. 

Foi dessa maneira que a aludida Reforma, considerando a importância da pena 

pecuniária, atualizou as diretrizes gerais para sua aplicação, feita, agora, na forma de 
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dias-multa23. Outra inovação, advinda da Lei nº 9.268/96, foi considerar a multa como 

dívida de valor após seu trânsito em julgado, o que impede sua conversão em pena 

privativa de liberdade (GRECO, 2015, p. 623). 

De acordo com Julio Fabbrini Mirabete, a pena de multa pode ser dividida em 

sanção principal e sanção substitutiva. A primeira trata-se da multa estipulada no 

próprio tipo legal, no dispositivo acerca de sua pena cominada. A título de exemplo, o 

delito de furto, art. 155 do Código Penal, cuja redação, lê: “Art. 155 [...] Pena – 

reclusão, de um a quatro anos, e multa.”. 

Já a segunda é a espécie de multa conhecida como substitutiva ou vicariante, 

a qual atua como pena alternativa estipulada pelo juiz na sentença penal 

condenatória, desde que preenchidos os requisitos legais elencados no art. 44, § 2º 

do CP24. Determina, o referido artigo, que a pena de multa pode ser isolada, em 

condenação igual ou inferior a um ano, ou cumulativa, se superior a um ano, mas 

inferior a quatro, por ordem o inciso I do mesmo artigo (1998, p. 282). 

Além disso, é recordado por Gustavo Octaviano Diniz Junqueira a vedação de 

conversão da pena exclusivamente em multa nos crimes que envolvam violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, por força do art. 17 da Lei nº 11.340/06 (2010, 

p. 158). 

O cálculo da pena de multa se dá, a rigor, em dois momentos. Contudo, caso o 

juiz constate que a multa é ineficaz mesmo aplicada no patamar máximo, dada a 

situação econômica do réu, pode aumenta-la em até o triplo. 

Segundo o entendimento de Cezar Roberto Bitencourt, ao fixar o valor de dias-

multa a serem pagos pelo condenado, de início, seu número é estabelecido dentro 

dos limites de no mínimo 10 e no máximo 360 dias, levando em conta a gravidade do 

delito e a culpabilidade do agente.  

Em seguida, o valor de cada dia é determinado segundo a condição econômica 

do condenado, ficando a critério do juiz, a fim de averiguar com maior profundidade 

tal situação, o emprego de diligências, buscando evitar a aplicação excessiva ou 

                                                             
23 Lei nº 7.209/1984, item 43: O Projeto revaloriza a pena de multa, cuja força retributiva se tornou 
ineficaz no Brasil, dada a desvalorização das quantias estabelecidas na legislação em vigor, adotando-
se, por essa razão, o critério do dia-multa, nos parâmetros estabelecidos, sujeito a correção monetária 
no ato da execução. 
24 Código Penal (Decreto-Lei n.º 2848/1940). art. 44, § 2º: Na condenação igual ou inferior a um ano, a 
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a 
pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas 
restritivas de direitos 
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ínfima. 

Por fim, há a possibilidade de um terceiro momento, previamente mencionado, 

onde o juiz pode elevar a pena pecuniária até o triplo, caso se mostre necessário face 

a possibilidade do apenado em arcá-la (2015, p. 760). 

Importante apontar, por fim, a modificação que a Lei nº 9.268/1996 trouxe à 

pena de multa. Modificando o art. 51 do Código Penal, determinou que seu não 

pagamento não importa em conversão para pena privativa de liberdade, sendo que, 

após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a multa fica considerada 

como sendo dívida de valor, ficando ao cargo da Fazenda Pública sua execução 

(PRADO, 2005, p. 660-661). 

Sobre as vantagens da pena de multa, comenta Luiz Regis Prado: 

 

Por fim, cumpre salientar que a pena de multa – reorganizada no sistema de 
dias-multa – poderá atingir, de forma mais adequada, os objetivos da pena, 
sem o contrapeso dos resultados nefastos que normalmente acompanham o 
encarceramento. Esse sistema deu nova dimensão à pena pecuniária, 
tornando-a como a pena privativa de liberdade, apta a demonstrar, de forma 
inequívoca, o desvalor da ação. Impõe reconhecer que, se o escopo é 
sancionar dentro de um critério de justiça, toda pena de multa exige que os 
juízes se esforcem por conhecer o cabedal ou as faculdades do culpado e 
motivem sua decisão a respeito (2005, p. 654-655) 

 

Assim, observa-se que a pena de multa cumpre com as finalidades propostas 

à ela de maneira exemplar, sem recorrer a necessidade do cárcere privado, 

reafirmando, assim, seu caráter fundamental enquanto pena alternativa. 
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4  DA EFETIVIDADE DAS PENAS ALTERNATIVAS 

4.1 A falência da pena de prisão 

A eficácia das penas alternativas prescinde da ideia de que o modelo atual de 

prisão aplicado no Brasil se encontra ultrapassado. A fim de explicar tal problemática, 

se faz necessário uma breve explanação a respeito dos modelos de prisão ao longo 

da história, apontando seus conceitos e principais características. 

 De início, a prisão era vista e utilizada tão somente como meio para manter o 

acusado sob custódia, no aguardo de sua real sanção – que em sua maioria 

consistiam em castigos físicos. Esse conceito de prisão sofreu grande influência do 

Direito Canônico, conforme ensina Edgard Magalhães Noronha: 

 

Ao contrário do que se poderia pensar, não são elas das mais antigas. A 
segregação de liberdade foi, a princípio, conhecida como meio de assegurar 
a aplicação de outras sanções, como a morte e a tortura. Só mais tarde é que 
se difundiu, tendo sido grande a influência do Direito Canônico, que adotava 
o recolhimento celular. O clérigo era mantido em sua célula, expiando a falta 
e praticando penitência, disso advindo os nomes de cela e penitenciária 
(1987, p. 232). 

 

A modificação desse panorama, segundo aponta Cezar Roberto Bitencourt, 

iniciou por volta do século XVIII, nos Estados Unidos, onde nasceu o chamado 

“sistema pensilvânico” ou “celular” de prisão. Neste, pregava-se a ideia de isolamento 

entre os presos, o que não foi amplamente aplicado, tendo somente os de maior 

periculosidade sido confinados à solitária, sendo que os demais dividiam celas 

comuns e podiam trabalhar durante o dia (2015, p. 163-164). 

Dentro da cela, “o preso permanecia isolado, em silêncio absoluto, de modo a 

que pudesse refletir sobre seus atos e arrepender-se pela meditação e pela leitura de 

livros religiosos (ESTEFAM, 2015, p. 332). Verifica-se, portanto, que a influência 

religiosa ainda se mantinha presente na ideia de prisão. 

O modelo pensilvânico de prisão, apesar de ser considerado uma inovação, 

padeceu de certas limitações, uma vez que sua severidade e isolamento dificultavam 

na ressocialização do condenado (GRECO, 2015, p. 542). Foi dessa maneira que se 
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instituiu seu sucessor, o modelo auburniano. 

O sistema auburniano de prisão adotava a regra do silêncio absoluto, ou silent 

system, no qual “os detentos não podiam falar entre si, somente com os guardas, com 

licença prévia e em voz baixa” (BITENCOURT, 2015, p. 166). A regra do silêncio, 

aliada ao trabalho instituído dos presos durante o dia, é objeto de interessante paralelo 

traçado por Juarez Cirino dos Santos, que anota: 

 

O modelo auburniano de penitenciária, conhecido como o sistema penal 
americano, introduz a exploração capitalista da força de trabalho encarcerada 
e organiza o trabalho na prisão igual ao trabalho na fábrica: a) durante o dia, 
o trabalho coletivo em máquinas na prisão, com a lei do silêncio para garantir 
a disciplina do trabalho em comum; b) durante a noite, confinamento celular. 
A dependência do sistema penitenciário em relação aos processos 
econômicos do mercado de trabalho social determina novos parâmetros de 
execução penal, que orientam o modelo de Auburn menos para a correção 
pessoal e mais para o trabalho produtivo. Dessa maneira, se a manufatura 
determina o confinamento solitário do modelo de Filadélfia, a indústria produz 
o trabalho comum do modelo de Auburn, com o silent system garantindo a 
disciplina de fábrica dentro do cárcere e permitindo a introdução de máquinas 
para o trabalho coletivo da prisão, abrindo novas possibilidades de 
exploração do trabalho carcerário por empresários privados (2017, p. 469-
470) 

 

Anota Cezar Roberto Bitencourt, que o sistema auburniano foi alvo de pesadas 

críticas devido aos castigos extremos que aplicava aos detentos, sob o fundamento 

de manter a ordem, o controle e a disciplina do ambiente prisional, além de que, 

acreditava-se que tais punições refletiam positivamente no sentido de recuperação 

dos infratores (2015, p. 167). 

O sistema progressivo inglês, ou mark system, desenvolvido e adotado na ilha 

Norfolk, localizada na Austrália, pelo capitão da marinha Alexander Maconochie, 

surgiu com o abandono dos sistemas pensilvânico e auburniano, e consistia em uma 

distribuição do tempo de duração da pena em períodos, os chamados marks (ou 

vales), os quais o condenado deveria obter para ganhar sua liberdade (2015, p. 169-

170). 

A quantidade de vales necessários para cada condenado era gerida pela 

gravidade do crime que lhe fora imputado. A forma de obtenção dos marks era pelo 

trabalho em cárcere, sendo que a quantidade de labor exercido determinava a quantia 

que o condenado poderia receber, e eventuais comportamentos censuráveis 

deduziam do montante, como explica André Estefam (2015, p. 333). 

Contudo, ainda que o sistema progressivo inovasse no sentido de atribuir ao 
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trabalho uma forma de obter o livramento em menos tempo, herdou as características 

dos sistemas anteriores no tocante a regra do silêncio e o isolamento celular para 

reflexão (BITENCOURT, 2015, p. 170). 

Após uma certa quantia de vales obtidos, os presos ganhavam o direito à 

liberdade condicional, com certas restrições e por um período de prova. Caso o 

condenado atravessasse por esse período sem incorrer em qualquer motivo que 

ensejasse a revogação do benefício, obtinha finalmente sua liberdade definitiva 

(BITENCOURT, 2015, p. 170). 

Não obstante as evidentes evoluções trazidas pelo sistema progressivo, este 

também foi passível de críticas acerca de sua limitabilidade em alcançar os objetivos 

de ressocialização do condenado, principalmente sob a ótica de que um início de 

cumprimento de pena em regime extremamente rigoroso, sendo aos poucos 

afrouxado, não era indício suficiente para comprovar a melhora de comportamento do 

apenado, conforme pontua Cezar Roberto Bitencourt (2015, p. 170). 

O autor continua a crítica, se referindo ao aspecto retributivo da pena, 

defendido pela teoria absoluta, comentando: 

 

O sistema progressivo parte de um conceito retributivo. Através da 
aniquilação inicial da pessoa e da personalidade humana, pretende que o 
recluso alcance sua readaptação progressiva, por meio do gradual 
afrouxamento do regime, condicionado à prévia manifestação de ‘boa 
conduta’, que muitas vezes é só aparente (2015, p. 173) 

 

No mesmo sentido, Heleno Cláudio Fragoso aponta alguns dos problemas do 

que chama de “prisonização”, que seria uma falsa cognição da realidade, uma 

aparência de bom comportamento por parte do preso, mas que na verdade se 

traduziria em um reflexo dos padrões carcerários impostos: 

 

O sistema progressivo, baseado no bom comportamento carcerário está 
posto em xeque. A prisão constitui um sistema de convivência anormal e 
violento, sujeito a pressões intoleráveis. As rebeliões são fatos comuns nas 
prisões e se devem ao ambiente autoritário e opressivo. O mau 
comportamento pode ser revelação do caráter e da dignidade do preso e o 
bom comportamento pode indicar apenas deformação da personalidade, 
adaptada aos padrões carcerários (prisonização) (1987, p. 304). 

 

A despeito de tais críticas, o regime progressivo foi grande influência para o 

modelo atual de prisão que é adotado pelo Código Penal e pela Lei de Execução Penal 
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vigentes no país. Neste sentido, comenta André Estefam, afirmando que “sua ideia 

básica é que, com o passar do tempo, se o preso cumprir parte da pena e demonstrar-

se digno de confiança, será premiado com a passagem para um sistema de 

cumprimento menos rigoroso, de modo a ser paulatinamente reinserido na sociedade” 

(2015, p. 334). 

A herança das regras de conduta, disciplina e trabalho no cárcere também se 

fazem presentes, como se vê nos artigos nos artigos 28, 31, 39 e 44 da referida Lei 

de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), os quais leem:  

 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade 
humana, terá finalidade educativa e produtiva.  [...] Art. 31. O condenado à 
pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas 
aptidões e capacidade. [...] Art. 39. Constituem deveres do condenado: I - 
comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; II - obediência 
ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; III - 
urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; IV - conduta 
oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à 
ordem ou à disciplina; V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens 
recebidas; VI - submissão à sanção disciplinar imposta; [...] Art. 44. A 
disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às 
determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho 
(BRASIL, Lei nº 7.210/1984). 

 

Além de deveres, a lei também garante aos presos uma série de direitos, 

buscando garantir a individualização e humanidade da pena. Encontram-se previstos 

nos artigos 40, 41, 42 e 43 da LEP, e leem:  

 

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e 
moral dos condenados e dos presos provisórios. Art. 41 - Constituem direitos 
do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e 
sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de 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, à 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 às exigências da individualização da 
pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - 
representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - 
contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura 
e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons 
costumes. XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena 
da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os 
direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou 
restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Art. 42 - 
Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que 
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couber, o disposto nesta Seção. Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar 
médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento 
ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e 
acompanhar o tratamento (BRASIL, Lei nº 7.210/84). 

 

 Verifica-se que o legislador teve a preocupação em delimitar direitos que 

considera indispensáveis para o alcance das finalidades da pena, garantindo ao preso 

o respeito e dignidade que lhe são devidos enquanto pessoa. A edição da norma 

segue parâmetros estabelecidos pela legislação internacional conhecida por Regras 

Mínimas para o Tratamento de Reclusos, um pacto que compreende cerca de 18 

(dezoito) países, incluindo o Brasil, que foi posteriormente editado e nomeado como 

Regras de Mandela (BRASIL, 2016, p. 9-14). 

As Regras de Mandela foram inicialmente propostas tendo em vista o 

reconhecimento internacional da necessidade de “humanização da justiça criminal e 

da proteção dos direitos humanos, enfatizando a importância dos direitos humanos na 

administração diária da justiça criminal e na prevenção ao crime” (BRASIL, 2016, p. 

13). 

Nesse sentido, também se mostrou evidente a conscientização da necessidade 

de assegurar à pessoa privada de liberdade, seus direitos mais essenciais, a fim de 

ajudá-la a se reinserir na sociedade, cumprindo um dos “objetivos principais do 

sistema de justiça criminal” (BRASIL, 2016, p. 16). 

Entretanto, é de se apontar que a aplicação das mencionadas regras por parte 

dos Estados-membros não segue a rigorosidade que se mostraria necessária. 

Primeiramente porque, como a própria legislação afirma: 

 

Tendo em vista a grande variedade das condições jurídicas, sociais, 
econômicas e geográficas no mundo, é evidente que nem todas as regras 
podem ser aplicadas em todos os lugares. Devem, entretanto, servir como 
estímulo para o constante empenho na superação das dificuldades práticas 
que se opõem a sua aplicação, na certeza de que representam, em seu 
conjunto, as condições mínimas aceitáveis pelas Nações Unidas (BRASIL, 
2016, p. 18). 

 

O reconhecimento das dificuldades em aplicar os preceitos mínimos 

estabelecidos pelas Regras de Mandela, contudo, não justifica a omissão por parte do 

Estado Brasileiro no tocante aos acontecimentos relacionados ao Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas, no Estado do Maranhão, no ano de 2013. 

A utilização dos eventos ocorridos no referido estabelecimento prisional serve 



47 
 

como maneira de ilustrar os problemas que decorrem do não respeito as regras 

mínimas inerentes a pessoa presa, o que por sua vez, evidencia a situação de falência 

da pena de prisão. 

As rebeliões que culminaram na morte de mais de 60 detentos, denotaram o 

estado de urgência em que se encontravam as instalações do local e seus internos, o 

que levou a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB-MA) buscarem a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) a fim de trabalharem em uma solução para o problema apresentado 

(CONECTAS, 2014). 

Dessa forma, realizou-se um estudo contínuo do ambiente prisional durante o 

período de dois anos, entre 2013 e 2015, culminando na elaboração de um relatório 

que evidenciou as condições precárias e de grave violação aos direitos humanos e 

fundamentais ocorridas no complexo penitenciário (CONECTAS, 2015). 

O relatório, intitulado “Violação Continuada: dois anos da crise em Pedrinhas”, 

demonstrou que a cadeia vinha operando com superlotação carcerária de cerca de 

55%, abrigando cerca de 3.012 (três mil e doze) presos para somente 1.945 (mil 

novecentos e quarenta e cinco) vagas, além de ser em parte, controlada por diversas 

facções criminosas do Estado (CONECTAS, 2015, p. 5-8). 

Denunciou, ainda, outras graves violações aos direitos fundamentais e as 

Regras de Mandela, como a não separação de presos provisórios de definitivos em 

ambientes diferentes e a ocorrência de casos envolvendo tortura e violência contra os 

detentos, praticados, muitas das vezes, por funcionários do próprio Complexo e/ou 

forças policiais (CONECTAS, 2015, p. 8-11).  

As péssimas condições de manutenção das instalações, o consumo de 

alimentos estragados e o ambiente insalubre, que atentam à saúde dos internos 

também foram alvo de denúncia por parte do estudo realizado, e da mesma maneira, 

violam o que foi estabelecido pela lei, atentando contra a dignidade humana dos 

apenados que cumprem pena privativa de liberdade. (CONECTAS, 2015, p. 12-14). 

O estudo conclui que, a despeito dos acontecimentos que motivaram sua 

realização, o poder Estatal não demonstrara que teria realizado as modificações 

devidas para suprir os problemas ocorridos no complexo penitenciário, recomendadas 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de direitos 

da OEA (CONECTAS, 2015 p. 15). 

Ao fim, fizeram uma série de cinco recomendações a serem seguidas pelo 
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Estado, de modo a diminuir os problemas constatados durante o estudo:  

 

Em base às vistorias realizadas, as organizações que assinam este relatório 
apresentam cinco recomendações: Adequar imediatamente as instalações do 
Complexo de Pedrinhas para assegurar condições mínimas de dignidade no 
cumprimento da pena; Apurar as fugas, rebeliões, corrupção e mortes no 
sistema penitenciário maranhense; Aumentar o efetivo de agentes 
penitenciários para haver, ao menos, um agente penitenciário para cada 
cinco presos por plantão e substituir funcionários que desempenham função 
de segurança por agentes públicos selecionados mediante concurso público; 
Cumprir imediatamente as normas que regulam o uso da força e de armas 
por agentes de segurança pública; Ampliar e fortalecer a Defensoria Pública 
Estadual e instalar o Comitê e o Mecanismo de Prevenção e Combate à 
Tortura; (2015, p. 15). 

 

O caso ocorrido em Pedrinhas, contudo, não é o único registrado nos últimos 

anos. Em janeiro de 2017, o país presenciou mais de dez rebeliões em unidades 

prisionais de diversos Estados da federação, culminando com a morte de ao menos 

126 pessoas (ZERO HORA, 2017). 

A razão por trás desse cenário tem ligação direta com um sistema penitenciário 

inchado. Segundo o último levantamento do INFOPEN, realizado em 2014, a 

população carcerária do Brasil, em números absolutos, é a 4ª maior do mundo, com 

cerca de 607.731 pessoas para 376.669 vagas disponíveis, sendo que 41% dos 

detidos não possuem condenação definitiva, o que “expõe um grande número de 

indivíduos às consequências do aprisionamento” (INFOPEN, 2014, p. 11-13). 

Um dos maiores índices de infrações penais registradas pelos aprisionados é 

o delito de furto simples (art. 155 do CP), o qual, com punição de 1 a 4 anos de 

reclusão, é um dos delitos passíveis de substituição por penas alternativas (INFOPEN, 

2014, p. 65). Em consonância, segundo pesquisa realizada pelo IPEA, o índice mais 

elevado de reincidência versa também ao tipo penal de furto, correspondendo a 27,5% 

das situações analisadas (IPEA, 2015, p. 29).  

Dessa maneira, com um sistema penitenciário que trabalha com população 

muito além do limite de sua capacidade, aliado a diversas denúncias de violações a 

leis e diretrizes básicas de operabilidade, bem como a direitos humanos e 

fundamentais, não se pode concluir que a pena privativa de liberdade atinge suas 

finalidades esperadas, uma vez que falha em auxiliar o apenado a se reinserir na 

sociedade, não lhe oferecendo suporte para uma vida durante e pós-cárcere, pelo 

contrário, o coloca em maior contato com a criminalidade e mais próximo da margem 

social. 
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4.2 Da eficácia das penas alternativas 

Conforme analisado no capítulo anterior, as penas alternativas são autônomas 

e substitutivas, podendo ser aplicadas ao sujeito que preencha certas condições 

legais estabelecidas pelo Código Penal. Rogério Greco aponta que ainda que não 

possamos abolir a pena privativa de liberdade, a fim de resguardar certos bens 

jurídicos relevantes para a sociedade, ameaçados por condutas de elevado grau de 

periculosidade, em alguns casos, é possível substituir o cárcere por medidas 

alternativas àqueles criminosos de pequenos delitos (2015, p. 600-601). 

Dessa maneira, verifica-se que, embora as penas alternativas não possam ser 

utilizadas em todos os casos tutelados pela ciência penal, quando for possível, deve 

o juiz ser estimulado a fazê-lo. Isto porque, conforme ensina Maria Fernanda de Lima 

Esteves, o fato do apenado poder cumprir sua pena longe de estabelecimentos 

prisionais e perto de sua família, sem grandes modificações em sua rotina, facilita sua 

ressocialização (2008, p. 143). 

A autora continua dizendo que as penas alternativas, ao contrário do que 

chama de “sistema clássico”, respeitam os princípios da proporcionalidade, 

humanidade e culpabilidade, levando a uma ideia de um direito penal mínimo, utilizado 

como verdadeira ultima ratio somente nos casos de graves ofensas a bens jurídicos 

(2008, p. 144). 

Para uma correta aplicação e fiscalização das penas alternativas, é necessário 

que o Poder Público crie estabelecimentos destinados à sua realização. Um destes 

estabelecimentos, utilizado como objeto de estudo neste trabalho, é a Coordenadoria 

de Reintegração Social e Cidadania (CRSC), instituída como uma parceria entre a 

Secretária de Administração Penitenciária e o Governo do Estado de São Paulo. 

A CRSC foi criada com o objetivo de expandir os projetos de reintegração social 

no Estado, estruturando, organizando e intensificando suas ações. De modo a cumprir 

tais objetivos, um de seus programas é a Central de Penas e Medidas Alternativas 

(CPMA), estabelecimento responsável em receber o condenado à pena de prestação 

de serviços à comunidade e encaminhá-lo a seu cumprimento (SÃO PAULO, 2017, p. 

7) 

O Estado de São Paulo, com dados atualizados até 31/03/2017, possui cerca 

de 67 (sessenta e sete) CPMAs em operação, as quais realizam o atendimento ao 
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apenado e seu acompanhamento na realização da pena de prestação de serviços, 

fazendo controle de frequência, reuniões periódicas com representantes de postos de 

trabalho, prestando informações aos órgãos do Poder Judiciário e promovendo a 

divulgação e conscientização do programa na comunidade (SÃO PAULO, 2017, p. 8-

9). 

Desde sua criação, em 1997, passaram pelas CPMAs, cerca de 152.943 

apenados, dos quais, 93.079 já se encontram desligados do cadastro, por efetivo 

cumprimento de pena, e 12.068 permanecem em acompanhamento. Os principais 

delitos cujos apenados incorrem, em um percentual anual, são furto, lesão corporal e 

porte de drogas para consumo pessoal (arts. 155 e 129 do CP e art. 28 da Lei nº 

11.343/06) (SÃO PAULO, 2017, p. 11-13). 

Outro dado significativo é o custo de cada apenado ao programa. De acordo 

com um estudo realizado pelo “Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da 

Universidade de São Paulo” (GECAP-USP), estima-se que, em média, um preso do 

sistema penitenciário custe cerca de R$ 1.500,00 para os cofres públicos. O estudo 

aponta, ainda, que o valor “pode triplicar no caso de preso inserido em presídio 

federal” (GECAP, 2012). Em contrapartida, estima-se que um apenado que passe pela 

CPMA, onere tão somente cerca de R$ 26,49 ao erário, além de apresentar uma taxa 

de reincidência no programa de mínimos 4% (SÃO PAULO, 2017, p. 14).  

Assim, verifica-se que o trabalho, na forma de prestação de serviços à 

comunidade, enxergado como uma das formas de ressocialização do apenado e 

dotado de finalidades educativas e produtivas, é uma das penas que mais mostra 

sinais de eficácia no alcance de tais objetivos.   

As penas alternativas também têm direcionamento para a vítima do delito, uma 

vez que, a pena de prestação pecuniária, por exemplo, se traduz em um 

ressarcimento, pago pelo condenado, a própria vítima ou seus dependentes, ou, na 

falta destes, o pagamento é encaminhado a entidade pública ou privada com 

destinação social, conforme pontua Maria Fernanda de Lima Esteves (2008, p. 138-

139). A prestação possui caráter reparatório, o que valoriza a vítima, que passa a 

acreditar mais no sistema de justiça, pois sente os reflexos da pena imputada ao 

condenado, que revertem em seu favor, como explica: 

 

A valorização da vítima também reduz as chances do sistema alternativo 
entrar em descrédito, pois na medida em que não é tratada como um objeto, 
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mas como sujeito de direitos, ela pode acompanhar de perto que a adequada 
reprovação pelo delito ocorreu, sem haver o receio de sofrer uma represália 
por parte de seu agressor, que não cumpriu a pena em uma ‘escola do crime’, 
como são os estabelecimentos penais atualmente (2008, p. 139). 

 

Tal constatação contribui, inclusive, para o alcance das finalidades propostas 

pela pena, exploradas no primeiro capítulo deste trabalho. Tanto o caráter da 

reprovação quanto da prevenção geral, conforme se visualiza por meio da baixíssima 

taxa de reincidência apontada. 

A pena de limitação de fim de semana também merece ser destacada. Apesar 

da dificuldade de sua aplicação, haja vista o baixo número de estabelecimentos 

dedicados para tal fim, conforme discutido no capítulo segundo, não se pode olvidar 

que o simples fato de evitar a condução do apenado a um ambiente como o cárcere, 

já é um grande diferencial.  

Além do mais, pelo fato de ser aplicada “aos fins de semana”, também impede 

com que as demais atribuições do apenado sejam prejudicadas, fazendo com que 

este possa manter sua convivência com a família e prover sua subsistência 

(BITENCOURT, 2015, p. 678). 

Uma última questão que merecer ser abordada é a necessidade de ampliação 

do sistema de penas alternativas. Conforme discutido, a legislação atual limita os 

casos em que as penas alternativas podem ser aplicadas, de maneira que os números 

de infrações penais passíveis de substituição de pena privativa de liberdade ainda são 

poucos, como afirma Maria Fernanda de Lima Esteves (2008, p. 155). 

A autora pondera, ainda, que a ausência de periculosidade elevada do 

condenado, se comprovada, aliada com as circunstâncias e consequências do delito, 

permitir a substituição da privação da liberdade por penas alternativas, deve o juiz 

fazê-lo, ainda que a contagem da pena ultrapasse o máximo legal permitido (04 anos), 

no caso de crimes dolosos, ou ainda que tenha havido o exercício de violência o grave 

ameaça, argumentando que “o essencial será a análise do delito praticado e da 

culpabilidade do condenado, efetivando-se, assim, a individualização da pena” (2008, 

p. 156). 

Isto porque, a análise da conduta em si não é o único requisito para a 

substituição da pena, “a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade 

do condenado, circunstâncias e motivos do delito também devem ser analisados”, o 

que observa os princípios da individualização, da proporcionalidade, da humanidade 
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e da culpabilidade, diretamente ligados a pena (ESTEVES, 2008, p. 156).  

 Dessa maneira, é possível obter uma eficácia comprovada das penas 

alternativas, o que garante a sociedade a resposta da adequada reprovação do delito 

e ao apenado, a possibilidade de se reinserir na sociedade, sem ter ameaçados ou 

até mesmo perdidos, seus direitos mais fundamentais para uma vida digna 

(ESTEVES, 2008, p. 157). 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho aventou a hipótese das chamadas penas alternativas 

serem mais eficazes em atingir os objetivos propostos pela pena, enquanto ferramenta 

do Estado utilizada para resguardar bens jurídicos relevantes para a sociedade, por 

meio da prevenção de novas infrações penais e a retribuição àquelas que atinjam os 

mencionados bens jurídicos protegidos pela lei, sempre se pautando por princípios de 

proporcionalidade, individualização, fragmentariedade, e humanidade. 

Em seu primeiro capítulo, estudamos os antecedentes históricos das penas, 

passando pelas sociedades primitivas, da antiguidade, da idade média, clássicas e 

chegando até a atualidade, as chamadas Regras de Tóquio que foram o marco inicial 

da conscientização mundial da necessidade de instituição de penas alternativas ao 

cárcere. 

Também analisamos o conceito de pena e as principais teorias que buscam 

explicar seu propósito e finalidades: teorias absolutas, teorias relativas e teoria mista. 

Por fim, fechamos a primeira parte do trabalho conceituando e analisando alguns dos 

princípios constitucionais atrelados à pena. 

O segundo capítulo tratou do estudo das penas alternativas propriamente dito. 

Sua introdução no ordenamento jurídico pátrio, os requisitos para sua aplicação e o 

estudo das penas substitutivas em espécie, começando pelas chamadas restritivas 

de direito e terminando na pena de multa. 

Em seguida, o terceiro capítulo tratou de explicar a efetividade das penas 

alternativas, prescindindo de uma análise das razões pelas quais a pena de prisão é 

um modelo falido e ultrapassado. Para tanto, analisaram-se de maneira breve os 

principais modelos de prisão ao longo da história, e em seguida, alguns dos casos 

ocorridos no Brasil nos últimos tempos que demonstram um total descaso do Poder 

Público para com a situação dos presídios e seus internos, violando seus direitos mais 

básicos e fundamentais para uma vida com dignidade, além das reduzidíssimas 

expectativas de ressocialização. 

Por fim, foram abordados alguns tópicos relativos à proposta trazida pelas 

penas alternativas, os quais demonstram sua eficácia – ainda que de modo tímido e 

ainda passível de uma série de melhoramentos por parte das autoridades. 

A conclusão final que se chegou é que, de fato, as penas alternativas 

apresentam melhores índices de ressocialização e reincidência quando comparadas 
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as penas privativas de liberdade. A razão por trás disso é o fato de que o cárcere 

privado se tornou um ambiente hostil, de condições insalubres e de violação 

desmedida e contínua de direitos inerentes ao ser humano.  

Tais condições, além de impossibilitar a regeneração do condenado para o 

retorno a vida em sociedade, contribuem para sua reincidência criminal, uma vez que 

de volta ao meio que inicialmente o segregou, dificilmente encontrará apoio para 

conduzir uma vida afastada da criminalidade, não havendo outra perspectiva que não 

seja regredir a um estado de marginalização e ausência de oportunidades. 

Contudo, a aplicação de penas alternativas, quando possível, é um método 

menos agressivo por parte do Estado, mas que ainda assim cumpre com os objetivos 

da pena, punindo da forma adequada, censurando eventuais novas condutas, e 

ressocializando o apenado, para que este tenha uma chance de viver em uma 

sociedade que é naturalmente desigual e excludente. 

A efetiva aplicação das penas alternativas, contudo, esbarra em uma série de 

fatores que vão desde a ausência de recursos e incentivo do Poder Público, até a 

rigidez da lei, que limita as hipóteses nas quais é possível a substituição das penas 

que levam ao cárcere e dificulta uma análise a curto prazo da efetividade das penas 

alternativas em grande escala. 

De toda forma, não se pode olvidar que a aplicação das penas alternativas pode 

ser vista como uma maneira mais branda, porém eficaz para com o condenado, sendo 

que sua evolução e eventual modificação ao longo do tempo – partindo de uma maior 

atenção do Poder Público – legitimará o Direito Penal enquanto ferramenta protetora 

de bens jurídicos relevantes e reduzirá seu potencial colérico. 
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