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POLÍTICA CRIMINAL ALTERNATIVA À PRISÃO: A CONCEPÇÃO DE UMA 
POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE JUSTIÇA 

 
1. O INÍCIO: A IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PENAS 
ALTERNATIVAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
 

Instalado em setembro de 2000, o primeiro programa do Ministério da Justiça 
criado para fomentar as penas e medidas alternativas nasceu em um contexto no qual a  
execução desse tipo de sanção era bastante precária. Poucas eram as localidades 
brasileiras onde existiam redes criadas para o encaminhamento de prestadores de 
serviço ou para o monitoramento da execução dessas penas, o que provocou o 
fenômeno da banalização da aplicação das cestas básicas em todo o território nacional.  
Ao mesmo tempo, registrava-se notável resistência das autoridades para a aplicação 
dessas sanções. 

Diante dessa realidade, os esforços da política desenvolvida pelo Ministério 
da Justiça concentraram-se em: a) criar estrutura para viabilizar a execução das penas e 
medidas alternativas e b) promover a sensibilização das autoridades do sistema de 
justiça criminal para aplicá-las. 

Esses esforços tiveram como consequência o aumento dos serviços públicos 
voltados para a execução das penas alternativas nas unidades da federação brasileira. 
De quatro núcleos de penas e medidas alternativas instalados antes de 2000, saltou-se 
para mais de trezentas centrais de penas e medidas alternativas e vinte varas 
especializadas na execução das restritivas de direitos. Notou-se também aumento 
progressivo na aplicação desse tipo de sanção, que saltou de 102.403, em 2002, para 
671.078, em 2009.  

Ao possibilitar a criação de estruturas adequadas ao monitoramento das 
penas e medidas alternativas, o Programa derrubou as resistências à aplicação dessas 
sanções, alterando significativamente a realidade nacional. 

No ano em que o programa implementado pelo Ministério da Justiça 
completou 10 anos de existência, o modelo de monitoramento psicossocial de penas e 
medidas alternativas brasileiro foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas – 
ONU -  como uma boa prática, e a Primeira Conferência Nacional de Segurança Pública 
– CONSEG - definiu como princípio a  necessidade de se privilegiar formas alternativas 
à privação da liberdade.  
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2. A EVOLUÇÃO: AS INOVAÇÕES NA POLÍTICA CRIMINAL  BRASILEIRA 

 
Nos últimos anos, surgiram diversas inovações na área da política criminal 

brasileira e internacional, que ainda não foram assimiladas pelo programa desenvolvido 
pelo Ministério da Justiça. O ressurgimento da vítima como ator de relevância na 
questão criminal; a criação de novos mecanismos de resolução de conflitos como 
mediação e justiça restaurativa; a introdução na legislação brasileira de novos 
mecanismos de intervenção não privativa de liberdade, como as medidas protetivas 
previstas na Lei Maria da Penha; o desenvolvimento dos “projetos temáticos”, em que a 
politica criminal alternativa é pensada de acordo com o tipo de infração praticada; a 
percepção de que o modo de atuação das polícias e o modelo procedimental processual 
adotado pelo sistema de justiça interferem diretamente nos resultados alcançados no 
desenvolvimento do programa, apontam outros caminhos para a política criminal 
alternativa à prisão. 

A estrada percorrida, que demonstra superação dos desafios inicialmente 
impostos para o programa de penas e medidas alternativas, e a introdução na realidade 
da Justiça Criminal brasileira de novos instrumentos de intervenção não privativa de 
liberdade apontam a necessidade de mudanças dos objetivos traçados até então para a 
política.  

Mais do que isso, é possível observar que a redução do escopo da política às 
estratégias atuais poderá levá-la a entrar na mesma espiral na qual está inserido o 
sistema prisional: o aumento progressivo da aplicação de sanções, com a consequente 
necessidade de geração constante de vagas e ampliação das estruturas de fiscalização e 
monitoramento, sem que isso implique, necessariamente, no alcance de resultados mais 
positivos dessa política ou na diminuição dos níveis de encarceramento. 

O momento atual é ideal para que se inverta essa lógica e se ampliem os 
horizontes da política criminal alternativa à prisão em âmbito nacional, a fim de que ela 
possa se fortalecer na promoção da segurança pública e da justiça com o respeito aos 
direitos da vítima e do autor do delito.  

Para provocar o debate sobre o tema, a CGPMA, com a consultoria da 
CONAPA, desenvolveu o presente documento que aponta reflexões sobre o objeto e a 
forma de se desenvolver a política criminal alternativa à prisão. 
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 A POLÍTICA CRIMINAL ALTERNATIVA À PRISÃO 
 
 A política criminal alternativa à prisão é uma política de Segurança Pública e de Justiça 
entendida  como política social, que garanta em primeiro lugar a qualidade de vida de 
todos os cidadãos e que, além de ser dever do Estado, é também responsabilidade de 
todos e deve ser pensada e consolidada em conjunto com a sociedade civil. 
 

1.1.1.1. Características da política criminal alternativa à prisão: 
 a) o seu ponto de partida é a ocorrência de fatos que possam ingressar no sistema 
de justiça criminal, quando deve funcionar para a reconstrução das relações 
sociais, além de prevenir a prática de novos crimes. Nesse sentido, a política não 
se confunde com práticas preventivas que ocorrem em momento anterior àqueles 
fatos;  
b) A política deve visar a reparação dos danos das vítimas ou comunidade 
envolvida, bem como a existência de mecanismos para garantir sua proteção;  
c) A intervenção não privativa de liberdade deve promover a responsabilização 
do sujeito com liberdade e manutenção do vínculo com a comunidade, com 
respeito à dignidade humana e às garantias individuais ; 
d) A política criminal alternativa à prisão deve visar a redução da seletividade do 
sistema criminal, sem  se tornar movimento de expansão do controle penal ou 
contrário à descriminalização ou despenalização; 
 

2.2.2.2. Escopo da política criminal alternativa à prisão 
A política criminal alternativa à prisão abrange:  
a) os mecanismos extrajudiciais  ou informais de intervenção existentes para 
enfrentar um fato que possa ingressar no sistema de justiça criminal, como a 
mediação e a justiça restaurativa;  
b) conciliações, mediações e programas de justiça restaurativa realizados por 
meio dos órgãos do sistema de justiça;  
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c) mecanismos de intervenção cautelares não privativos de liberdade, a exemplo 
das medidas previstas na Lei 12.403, de 04 de maio de 2011;      

            d) transações penais;  
      e) suspensões condicionais do processo;  

f) condenações criminais em que a pena é suspensa ou substituída por restritivas 
de direitos;  
g) condenações criminais em que o regime inicialmente aplicado para a pena é o 
aberto;  
 

3.3.3.3. Procedimentos e processos da política criminal alternativa à prisão: 
a) É necessária a implementação de programas de sensibilização das polícias para 

a atuação nos delitos sujeitos à política criminal alternativa à prisão;  
b) É recomendável que a política criminal seja pensada a partir do tipo de 

infração, por área temática;   
c) A adoção de metodologia e  procedimentos processuais que visem a 

resolutividade para todos os envolvidos são fatores a serem observados na 
condução da política. Esses mecanismos devem focar a celeridade, bem como 
aumentar as chances do cumprimento das intervenções adotadas;  

d) A implementação da política criminal alternativa à prisão deve se dar 
mediante diálogo e intersecção com outras políticas públicas.  
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O SISTEMA NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAIS 
 

1. O Poder Executivo das Unidades da Federação devem ter órgãos responsáveis 
pela gestão da política criminal alternativa à prisão. Na condução dessa política 
cabe ao poder Executivo:  
a) implantar projetos temáticos que visem a adoção de mecanismos específicos 

de intervenção não privativa de liberdade para os diferentes fenômenos 
objetos da política;   

b) articular a rede social e estabelecer mecanismos de participação e controle 
social do programa; 

c) fomentar projetos de justiça restaurativa e de mediação;  
d) adotar mecanismos para a redução do encarceramento provisório; 
e) interiorizar os serviços de acompanhamento e fiscalização de penas e medidas 

alternativas; 
f) nas capitais em que o sistema de justiça criminal não está suficientemente 

aparelhado para promover  o acompanhamento, monitoramento e fiscalização 
dessas penas e medidas, o Poder Executivo deve disponibilizar estrutura com 
essa finalidade.   

g) nas capitais em que o sistema de justiça criminal tiver criado serviços para 
promover o acompanhamento, monitoramento e fiscalizaçao das penas e 
medidas, o Poder Executivo deve, se necessário, disponibilizar estrutura de 
apoio ao monitoramento das mesmas. 
 

2. Os serviços do Poder Executivo e do sistema de justiça criminal devem coexistir, 
de modo a que não ocorra sobreposição de atribuições. A distribuição das 
atividades de acompanhamento, monitoramento e fiscalização entre as equipes do 
sistema de justiça e do executivo será definida de acordo com as especificidades 
de cada estado; 
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3. Devem-se construir mecanismos de participação e controle social para a 
formulação, execução e monitoramento da política criminal alternativa à prisão, 
na forma de órgãos colegiados com participação de representantes do Governo e 
da sociedade civil, conforme consagrado pela Constituição de 1998 (art. 202, § 6º; 
art. 204, II; art. 206, VI; art. 227, § 1º) ;  

 
4. Quando se trata de temas que já têm redes constituídas (violência doméstica, 

drogas, trânsito, etc), o sistema de alternativas penais deve se inserir nelas, para 
que as discussões ali produzidas sejam incorporadas ao planejamento e avaliação 
da política, assim como os resultados dessa política sejam agregados às discussões 
da rede. 

 
RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA PRISIONAL E O SISTEMA DE ALTERNATIVAS 
CRIMINAIS 
 

5. O sistema prisional está dialeticamente ligado ao sistema de alternativas penais, 
mas os dois não se confundem. Os resultados da política criminal alternativa à 
prisão devem produzir impacto no sistema prisional, funcionando como etapa 
anterior, que reduza a necessidade de encarceramento, inclusive cautelar; 

 
6. O uso da prisão provisória para autores de fatos sujeitos à política criminal 

alternativa deve ser atacado pela adoção de intervenções não privativas de 
liberdade que sejam céleres e eficazes e visem modificar a cultura do 
encarceramento, além do fortalecimento da assistência judiciária. 

 
 
Brasília, 18 de maio de 2011 
CGPMA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS PENAS E 
MEDIDAS ALTERNATIVAS 
DIRETORIA DA CONAPA – COMISSÃO NACIONAL DE APOIO ÀS PENAS E MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 


