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1. INTRODUÇÃO 

 As penas alternativas, no Brasil, surgem num contexto mundial de 

questionamentos do modelo penal que tem no cerceamento de liberdade seu método 

hegemônico. Um método essencialmente inumano – por ferir os direitos fundamentais e 

pelas condições degradantes as quais submete o encarcerado – e ineficiente, em função 

dos resultados que produz. 

O descrédito na pena privativa de liberdade como medida de ressocialização e 

prevenção à criminalidade, levou o Brasil a tornar-se consignatário das Regras Mínimas 

das Nações Unidas Sobre as Medidas Não-Privativas de Liberdade, que, para Damásio 

de Jesus, significava 

   “claro prenúncio de como o Governo brasileiro pretende 

que seja a legislação penal do próximo milênio: meio de realização de 

justiça num país democrático e que previna e reduza a criminalidade, 

assegurando a paz social”1 

Entretanto, passados mais de 10 anos da aprovação e adoção das Regras de 

Tóquio, o Brasil atingiu uma população de cerca de 380.000 presos, 50% a mais que 

oito anos atrás2. Caso siga no mesmo ritmo, teremos um milhão de encarcerados em 

menos de 20 anos.  

É preciso pensar os mecanismos geradores de um aumento tão significativo. Para 

tal análise, faz-se necessário contextualizar o sistema penal dentro de uma órbita maior 

e a partir daí chegar à leitura da importância e da efetividade das penas alternativas no 

Brasil. Estarão elas respondendo aos fins a que vieram?  

                                                 
1 Jesus, Damásio E. Penas Alternativas: anotações à lei 9.714, de 25 de novembro de 1998 / Damásio E. 
de Jesus. – 2.ed. – São Paulo: Saraiva, 2000.  
2 Dados do Ministério da Justiça 



 

2. MARGINALIDADE URBANA E CONTROLE PENAL 

Numa tentativa de compreensão do drástico aumento da população carcerária no 

mundo inteiro, Loic Wacquant, em ‘Os condenados da cidade’3 discorre sobre um 

“novo regime de marginalidade urbana”.  

Segundo ele, a reestruturação global do capitalismo produtivo para o capitalismo 

especulativo e os avanços tecnológicos da atualidade levaram o mundo inteiro ao 

chamado desemprego estrutural, que deixa de ser apenas cíclico ou momentâneo, para 

tornar-se próprio, essencial, das relações do capital. Este fenômeno mundial é 

caracterizado como um processo de modernização da miséria que é fruto de um novo 

regime de desigualdade e marginalidade urbana, desencadeado por pelo menos quatro 

lógicas: o aumento e a acentuação das desigualdades sociais, uma vez que a pobreza na 

atualidade não é generalizada e nem fruto de crises econômicas gerais, mas resultado do 

crescimento robusto da riqueza dos membros privilegiados das sociedades; as 

transformações do mundo do trabalho que mudou tanto quantitativamente, eliminando 

milhares de postos, quanto qualitativamente, degradando as condições, a remuneração e 

os direitos trabalhistas; o estigma fortemente impregnado aos residentes de bairros ou 

áreas consideradas “barra-pesada”, proibidas; e, por fim, a redução e a desarticulação do 

Estado de Bem-Estar Social.  

 Wacquant destaca, então, que estes elementos levam a uma “desorganização” 

social tendente a ser trabalhada pelos Estados modernos pela via da criminalização e do 

confinamento punitivo em cadeias e penitenciárias. Esta leitura pode ser comprovada 

através de uma análise quantitativa do sistema prisional no mundo inteiro.  

Nos EUA, em 20 anos a população encarcerada quadruplicou, atingindo hoje um 

universo de mais de 2 milhões de pessoas presas, uma média de 690 por 100 mil 

habitantes4. Na Europa, de forma geral houve um aumento considerável do número de 

encarcerados, uma média de 100 presos por 100 mil habitantes.5  Só na França, em 20 

anos a população de presos dobrou. Atualmente no Brasil há uma média de 170 presos 

                                                 
3 Wacquant, Loic. Os condenados da cidade: estudo sobre marginalidade avançada.  Rio de Janeiro: 
Revan; FASE, 2001. 
4 Wacquant, Loic, As prisões da miséria. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2001, dados 
do Bureau of Justice Statistics, US Department of Justice e do Conselho da Europa. 
5 Christie, Nils. Elementos de geografia penal. Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade, vol. XI. 
Rio de Janeiro, Ed. Revan, 2002.  



por 100 mil habitantes, enquanto em 1995 era de 95 por 100 mil6. Destarte o aumento 

da população carcerária, pode-se afirmar que isto não significou, no mundo inteiro, 

qualquer diminuição dos índices de criminalidade. 

Este maior controle penal entra em choque com o dito ‘Estado mínimo’ tão 

aclamado nos tempos modernos. Percebe-se com isto que, apesar de toda conclamação 

da liberdade, há hoje um maior controle do Estado que, se por um lado se desobriga 

socialmente, por outro aumenta seu poder via punição. Há uma atrofia do Estado social 

e uma hipertrofia do Estado penal se correlacionando e se completando totalmente: 

“A utopia neoliberal carrega em seu bojo, para os mais pobres, 

mas também para todos aqueles que cedo ou tarde são forçados a deixar 

o setor do emprego protegido, não um acréscimo de liberdade, como 

clamam seus arautos, mas a redução e até a supressão dessa liberdade, 

ao cabo de um retrocesso para um paternalismo repressivo de outra 

época, a do capitalismo selvagem, mas acrescido dessa vez de um Estado 

punitivo onisciente e onipotente. A ‘mão invisível’ tão cara a Adam 

Smith certamente voltou, mas dessa vez vestida com uma ‘luva de 

ferro’”.
7
 

 Diante desta realidade, Wacquant afirma não haver outro caminho 

possível senão um Estado inovando radicalmente suas opções, adequando sua estrutura 

política e econômica para a efetivação dos direitos fundamentais. Segundo ele, é preciso 

repensar o papel do Estado na atualidade, voltar-se para as responsabilidades sociais 

mais recuando sua posição de autoridade puramente punitiva. Novas possibilidades e 

políticas de emprego, expansão do acesso à educação, acesso universal aos bens 

públicos como moradia, saúde e transporte, etc. Enfim, um Estado máximo em 

cidadania, justiça social e liberdade humana. 

 

3. OS DESAFIOS À PENA ALTERNATIVA NO BRASIL 

A pena alternativa surgiu como medida possível enquanto caminho da 

racionalização e humanização do sistema penal, dentro de um contexto mundial de 

descrédito na prisão. A partir da opção pelo Direito Penal Mínimo, deveria ser usada 

                                                 
6 Ministério da Justiça. 
7 Wacquant, Loic, op. cit. 



como principal mecanismo de resolução de conflitos, deixando para a pena de prisão 

apenas os casos extremos de criminalidade. 

Entretanto, em contraste direto com esta filosofia, há um caminho inverso sendo 

trilhado, de leis cada vez mais rígidas (regime integralmente fechado, prisões de 

segurança máxima com regime disciplinar diferenciado, vedação de liberdade 

provisória, restrições ao direito de recorrer da sentença condenatória, diminuição da 

idade penal, aumento dos tipos e quantidade das penas, etc) perpetuando e 

aprofundando assim o controle social via sistema carcerário. 

As penas substitutivas não conseguiram se efetivar no Brasil como alternativa 

humana à segregação carcerária. Pelo contrário, podem vir a resultar em apenas mais 

um tipo de controle pelo Estado (se não é possível encarcerar todo o universo de 

pessoas que caem no pente fino do sistema, cria-se um novo tipo penal em meio aberto). 

Segundo Maria Lúcia Karam: 

“O papel das chamadas penas alternativas, neste sentido da 

extensão do controle social formal, da execução ampliada da nova 

disciplina social, pode ser claramente verificado, trabalhando-se, mais 

uma vez, com o exemplo norte-americano. Nos Estados Unidos da 

América, ao lado dos mais de dois milhões de presos, há cerca do dobro 

de pessoas, submetidas a medidas alternativas, como a probation, ou em 

libramento condicial (parole), registrando-se, também em relação a tais 

medidas, o mesmo desmedido crescimento registrado em relação à pena 

privativa de liberdade”
8
. 

Quais são os mecanismos necessários para assegurar às penas substitutivas um 

caráter de efetiva alternativa à pena de prisão?  

É preciso combinar uma série de ações. Cabe ao Legislativo ousar em projetos 

despenalizadores e descriminalizadores, principalmente com fins de aumento do leque 

de abrangência das penas alternativas; ao Poder Judiciário, aplicar as substitutivas em 

todas as suas possibilidades (neste sentido, não basta ser aplicador, é preciso também 

ser defensor dos direitos constitucionais da pessoa humana, a exemplo dos casos de 

“aviões” de drogas que deveriam estar na esfera da pena alternativa, mas são 

                                                 
8 Karam, Maria Lúcia. Seminário “As penas alternativas como prevenção à criminalidade”. Belo 
Horizonte, Associação Comercial de Minas Gerais, 18 e 19 de outubro 2004. 



enquadrados na hediondez de uma lei que fere de morte a Constituição Federal); à 

Defensoria, seguir pleiteando uma substitutiva, principalmente nos casos onde constate 

pena de prisão onde caberia uma alternativa penal; ao Ministério Público, mais que uma 

visão limitada de guardião de um Estado Penal, seguir enquanto defensor incondicional 

da Lei Maior (exigindo e fiscalizando a execução das substitutivas); enfim, ao 

Executivo, garantir efetivamente os mecanismos de monitoramento da pena alternativa 

– e sobre isso nos deteremos mais um pouco a partir de agora.  

 

4. A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA EXECUÇÃO DA PENA 

ALTERNATIVA 

No Brasil, ainda estamos engatinhando na aplicação e monitoramento das penas 

alternativas. Percebe-se neste momento que há, pelo Estado brasileiro, uma disposição 

de investimentos nesta área, uma demonstração clara de opção por uma via mais 

progressista.  

Se a opção do Estado é de uma atuação menos penalista e mais social, deve ter 

uma política séria e constante de mudança de paradigma relativa ao sistema criminal 

brasileiro e nesta política incluem-se projetos claros para garantir a efetividade de outros 

tipos de pena que não apenas a de prisão.  

Assim, ou o Estado segue seu curso, definitivamente, pelo caminho do Estado 

Mínimo (no que se refere às políticas sociais), legalizando uma atuação cada vez mais 

centrada na repressão e marginalização do povo através de uma política de Direito Penal 

Máximo (como provam claramente os índices de crescimento deste campo de controle 

social); ou procura garantir efetivamente outros mecanismos de resolução dos conflitos 

que não o confinamento carcerário. Em busca desta última opção, centrando-se nos 

pilares sociais da Carta Magna, as penas alternativas podem ser, sem sombra de dúvida, 

o caminho a se trilhar. 

 O Estado Brasileiro tem a responsabilidade de garantir os mecanismos de 

execução da pena alternativa: recurso público suficiente para o seu monitoramento,  

pessoal qualificado para o trabalho, campanhas educativas de conscientização da 

população e das instituições sociais, etc. É preciso ousar nesta esfera, garantindo a 

aplicação e execução das substitutivas penais em todas as comarcas espalhadas pelo 

Brasil.  



 

5. AS PENAS ALTERNATIVAS EM MINAS GERAIS 

 
Em Minas Gerais, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de 

Defesa Social, vem desenvolvendo o Programa CEAPA – Central de Apoio e 

Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas desde outubro de 2002. Corpo 

integrante da Superintendência de Prevenção à Criminalidade, o Programa foi 

implantado segundo os parâmetros da CENAPA - Central Nacional de Apoio e 

Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas – consubstanciado nas orientações 

das Regras de Tóquio, que representam a posição das Nações Unidas.  

O monitoramento de pena alternativa via Governo do Estado, da forma com que 

se desenvolve em Minas Gerais, é uma experiência singular no Brasil. Primeiro porque 

havia um entendimento do Ministério da Justiça de que o monitoramento deveria ser 

feito pelo próprio Judiciário. Porém na prática esta opção não se consolidou totalmente 

e hoje está clara a necessidade de que os Governos Estaduais também assumam sua 

parcela de responsabilidade na execução da pena alternativa. Neste sentido, Minas tem 

sido pioneira.   

 

6. A FILOSOFIA DO PROGRAMA CEAPA EM MINAS GERAIS 

O Programa CEAPA se destaca por ser uma política pública estadual prioritária, 

preocupada em criar condições institucionais necessárias para o acompanhamento e 

aplicação das alternativas penais no Estado de Minas Gerais. Tal política fomenta a 

criação e manutenção de estruturas capazes de monitorar todo o processo de 

acompanhamento e fiscalização da execução das alternativas penais, envolvendo 

diversos atores sociais, dentre eles, Secretaria de Estado de Defesa Social, Tribunal de 

Justiça, Ministério Público e a sociedade civil organizada. 

O Programa vem se constituindo efetivamente enquanto órgão de execução de 

penas alternativas, porém, mais que isso, como mecanismo de inserção social. Esta, 

entendemos, não se dá no ato do cumprimento da pena alternativa, mas no momento em 

que o indivíduo incorpore de fato a sua cidadania, que significa pleno gozo de direitos 

civis e políticos. 



Assim, a CEAPA trabalha o dialógico permanente com o beneficiário e as 

instituições parceiras, buscando questionar a criminalidade e seus fatores motivadores 

para que haja uma busca coletiva de soluções para os problemas sociais. Essa concepção 

é decorrente de uma política que prioriza ações educacionais e preventivas à 

criminalidade, em detrimento de posturas repressivas; a formulação de políticas 

públicas específicas para mobilizar a sociedade almejando o desenvolvimento das 

consciências individuais e coletivas para a consolidação do Estado Democrático de 

Direito. 

 

7. A METODOLOGIA DO PROGRAMA CEAPA 

O Programa CEAPA está implantado em três municípios mineiros: Contagem, 

Ribeirão das Neves e Juiz de Fora. Ainda em 2005 está prevista a expansão para mais 

sete municípios: Betim, Vespasiano, Santa Luzia, Ipatinga, Governador Valadares, 

Uberlândia e Montes Claros.  

O Programa tem, em todos os municípios onde atua, parcerias e diálogos 

permanentes com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o 

Poder Executivo e a rede social, uma vez que sem estes parceiros é impossível o 

desenvolvimento do Programa. 

 Dentro da dinâmica deste atendimento, o público alvo das penas e medidas 

alternativas é encaminhado ao Programa pelas Varas Criminais, Varas de Execuções e 

Juizados Especiais Criminais, para que sua pena ou medida alternativa seja monitorada 

pela CEAPA. A participação de qualquer beneficiário no Programa CEAPA parte de 

uma determinação judicial e o não-cumprimento da pena ou medida alternativa pelo 

beneficiário culmina na informação imediata ao Judiciário para que sejam tomadas as 

providências legais cabíveis. 

Os procedimentos adotados pelo Programa CEAPA são: avaliação psicossocial e 

jurídica do beneficiário: existe uma equipe interdisciplinar formada por profissionais 

das áreas de psicologia, serviço social e direito, trabalhando no monitoramento da pena 

alternativa; consulta à entidade: o Programa possui um grande leque de parcerias 

formadas nos municípios onde atua para as quais são encaminhados os beneficiários 

para o cumprimento da pena ou medida (cerca de 400 instituições já receberam o 

benefício da prestação de serviço gratuito, pena pecuniária em dinheiro ou cesta básica); 



trabalhos em grupo: encontros quinzenais realizados entre a equipe técnica do CEAPA e 

os beneficiários, onde acontecem trocas de informações, orientações e reflexões, 

atividades lúdicas, como forma de aproximar o beneficiário à sua comunidade, inseri-lo 

em atividades coletivas, etc. 

Após os primeiros procedimentos discutidos, procede-se ao encaminhado do 

beneficiário à instituição para o cumprimento da pena ou medida. A partir daí o 

monitoramento da pena é feito através de visitas periódicas às instituições e na presença 

mensal do beneficiário à Central. Sendo constatado o não-cumprimento, o Judiciário 

será informado para que sejam tomadas as providências legais. Interessante registrar que 

o número de beneficiários faltosos com o cumprimento é quase sempre nulo.  

O Programa CEAPA desenvolve um trabalho permanente de diálogo com a rede 

social de apoio, através de visitas periódicas, reuniões, seminários e capacitações 

voltados para a inserção social dos beneficiários. A rede parceira do município é o 

alicerce necessário para trabalhar as necessidades apresentadas: encaminhamento para 

tratamento em caso de dependência química, programas sociais assistenciais do 

município, expedição de documentos, educação formal, atendimento psicológico, 

programas de geração de emprego e renda, etc. 

Por fim, o Programa atualmente tem se preocupado em desenvolver atividades 

voltadas para a inclusão produtiva, uma vez que esta é uma das principais demandas 

apresentadas pelos beneficiários. Desta forma, o Programa tem buscado parcerias com 

as universidades, a Rede de Economia Popular e Solidária, o sistema S (SESC, SENAI, 

SETAT), com a perspectiva de trabalho, emprego e renda, cooperativismo e formação 

profissional. 

  

8. DADOS RELATIVOS AO PROGRAMA CEAPA 

De acordo com os relatórios mensais do Programa9, foram atendidos pelas 

centrais de Contagem, Ribeirão das Neves e Juiz de Fora um total de 3.073 

beneficiários no período de agosto de 2002 a dezembro de 2004, não incluindo nestes 

dados os retornos.  

                                                 
9 Relatórios mensais do Programa CEAPA, de agosto de 2002 a dezembro de 2005. 



 Ressaltamos que o número de beneficiários atendidos não demonstra a totalidade 

das penas e medidas alternativas aplicadas nos municípios. Isso porque o Judiciário 

ainda encaminha beneficiários diretamente às instituições ou entidades parceiras. Neste 

sentido, a coordenação do Programa vem desenvolvendo um amplo trabalho de diálogo 

com o Poder Judiciário, para que encaminhe 100% dos beneficiários com penas 

alternativas para que sejam devidamente monitorados pela CEAPA. Assim, estimamos 

um aumento significativo do número de beneficiários atendidos pelo Programa CEAPA. 

 

8.1. Sexo: 
 
Masculino 12% 
Feminino 88% 
 

 
 

8.2. Idade: 
 % 

18 a 20 anos 8% 
21 a 30 anos 45% 
31 a 40 anos 29% 
41 a 50 anos 12% 
51 a 60 anos 5% 
61 a 70 anos 1% 
T O T A L 100% 
 
 

8.3. Escolaridade: 

 % 
Analfabeto 4% 
Ensino Fundamental Completo 22% 
Ensino Fundamental Incompleto 51% 
Ensino Médio Completo 10% 
Ensino Médio Incompleto 12% 
Superior Completo 1% 
Superior Incompleto 1% 
T O T A L 100% 

 
 
 
 
8.4. Estado civil: 

 % 
Solteiro 46% 
Casado 27% 



Divorciado 4% 
Separado 4% 
Viúvo 2% 
União Estável 17% 
T O T A L 100% 

 
 
8.5. Tipo de pena: 

 % 
Prestação pecuniária 15,4% 
Cesta básica 11,0% 
Prestação de serviços à comunidade 72,9% 
Interdição temporária de direitos 0,2% 
Limitação de final de semana 0,3% 
Perda de bens ou valores 0,1% 
T O T A L 100,00% 

 
 

8.6. Juízo: 
 % 
Varas de Execuções Criminais  23% 
Varas Criminais 14% 
Vara do Tribunal do Júri 1% 
Vara de Precatórios 1% 
Juizado Especial 61% 
Varas Federais 0% 
T O T A L 100% 

 
 
8.7. Dependentes: 

 % 
De 1 a 2 filhos ou dependentes 44% 
De 3 a 4 filhos ou dependentes 16% 
De 5 a 6 filhos ou dependentes 2% 
Acima de 7 filhos ou dependentes 2% 
Não tem filhos ou dependentes 37% 
T O T A L 100% 

 
 

8.8. Posição no mercado de trabalho: 
 % 
Empregador 0% 
Empregador Rural 2% 
Assalariado com CTPS 19% 
Assalariado sem CTPS 12% 
Autônomo com Previdência Social 9% 
Autônomo sem Previdência Social 22% 
Aposentado 5% 
Pensionista 0% 



Trabalhador Rural 0% 
Do lar 0% 
Desempregado 30% 
T O T A L 100% 

 
 

8.9. Renda: 
 % 
Menos de 1 sal. mínimo 26% 
De 1 a 3 sal. mínimos 54% 
De 3 a 6 sal. mínimos 16% 
De 6 a 9 sal. mínimos 3% 
Acima de 9 sal. mínimos 2% 
T O T A L 100% 

 
 
8.10. Cor*: 

 % 
Branca 42% 
Negra 22% 
Parda 36% 
Indígena 0% 
Amarela 0% 
T O T A L 100% 

* Este item é levantado conforme a auto-denominação do beneficiário. 
 
 

8.11. Casos especiais*: 

 N.º % 
Alcoolismo 135 51% 
Uso de drogas 103 39% 
Doenças crônicas 12 4% 
Deficiência física 4 1% 
Deficiência mental 2 1% 
Casos de violência doméstica 11 4% 
T O T A L 267 100% 

*Estes casos foram levantados junto aos beneficiários no ano 2004, num total de 469 
entrevistados. 

 
 
8.12. Relação de tipos de crimes com maior aplicação das penas alternativas*: 

  % 
Uso de entorpecentes (16, Lei 6.368/76) 27 
Lesão Corporal (art 129, CPB) 14 
Furto (155 CPB) 12 
Porte Ilegal de armas (10, Lei 9.437/97) 12 
Roubo (157, CPB) 7 
Ameaça (147 CPB) 7 



Crime de Trânsito 6,5217 
Desacato à Autoridade (331, CPB) 6,2802 
Dano (art 163, CPB) 2,4155 
Ato Obsceno (art 233 CPB) 2,1739 
Total 100 

*Nestes dados só estão inclusos os 10 crimes mais recorrentes, e dentre eles, a 
porcentagem de maior ocorrência dentre estes mesmos casos. 
 

Desta forma, o Governo do Estado de Minas Gerais vem dando sinais claros de 

sua opção acertada na política de monitoramento das penas alternativas. Apostando 

fortemente nas substitutivas, tem investido na expansão do Programa para o interior, na 

formação/qualificação do corpo técnico, na participação efetiva do Programa em todos 

os seminários nacionais, na troca de experiências com outros estados que trabalham o 

monitoramento das penas alternativas, etc. 

Estas ações não significam pouco. Significam um primeiro passo na efetividade 

das penas alternativas. O Estado faz a sua parte, garantindo a execução da pena 

alternativa. Cabe, pois, ao Judiciário de Minas Gerais assumir sua responsabilidade na 

devida aplicação das penas alternativas. 

Isso já tem acontecido nos municípios onde atuamos. A confiança com a qual o 

Judiciário tem apostado no Programa CEAPA se materializa no recebimento de todos os 

casos de penas alternativas e em um recebimento cada vez maior de casos do livramento 

condicional, do sursi, da conversão da prisão albergue em prestação de serviço à 

comunidade, dentre outros. Esta leitura das múltiplas possibilidades penais que 

deslocam a esfera carcerária para o ultimo plano demonstra que também o Judiciário 

pode ser progressista na aplicação da Lei, quando há um corpo técnico que o assessore 

na execução. O recebimento, pelo Programa, de um público com abrangência maior que 

aquele determinado pelo art. 44 do CP demonstra responsabilidade com os princípios 

constitucionais da Lei Penal.  

Mais do que possível, é necessário que os conflitos sociais, no Brasil, sejam 

resolvidos sem que se recorra necessariamente à segregação carcerária. Na verdade, só é 

preciso vontade política para propor e fazer diferente. 


