TIPOS DE PENAS
ALT ERNATIVAS
»

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);

»

Pena pecuniária (PP) Exemplo: em dinheiro ou cesta
básica;

»

Centro de Prevenção à
Criminalidade/ Programa
Ceapa

Endereço

Telefone

Belo Horizonte

Av. Espírito Santo, 46 - 10º andar
Centro
CEP: 30.180-000

(31) 2129-9392

Santa Luzia

Av. Brasília, 960
Bairro São Benedito
CEP: 33.120-510

(31) 3637-2220
3637-1061

Contagem

Rua Portugal, 20
Bairro da Glória
CEP: 32.340-010

(31) 3352-5448
3356-4558

Betim

Rua Felipe dos Santos, 289
Centro
CEP: 32.510-170

(31) 3531-7591

Ribeirão das Neves

Pça da Esplanada, s/nº
Penitenciária José Maria Alckmin, 16
CEP: 33.805-660

(31) 3625-4687
3624-6247

Montes Claros

Rua Corrêa Machado, 1.036
Centro
CEP: 39.400-090

(38) 3222-9680
3222-9708

Governador Valadares

R. Prudente de Moraes, 79
Centro
CEP: 35.020-460

(33) 3273-3261
3272-5095

Ipatinga

R. Ponte Nova, 86
4º andar, Salas 401 e 402
Centro
CEP: 35.160-017

(31) 3829-8493
3827-7251
3827- 7002

Juiz de Fora

Av. Barão do Rio Branco, 2.281
Centro
CEP: 36.010-010

(32) 3212-9714
3212-2544
3212-8871

Uberlândia

Av. Getúlio Vargas, 1.533
Bairro Tabajaras
CEP: 38.400-299

(34) 3224-5430
3210-6448

Uberaba

Rua Afonso Rato, 272
Bairro Mercês
CEP: 38.060-040

(34) 3321-9925
3314-8751

Limitação de Fim de Semana (LFS);

»

Interdição Temporária de Direitos;

»

Perda de Bens e Valores.
Obs: A Ceapa acompanha apenas as PSC´s e PP´s.

IMPAC TOS DO
PROGR AMA
»

Promoção de alternativa ao sistema prisional, por meio
do cumprimento de pena em liberdade;

»

Resgate do caráter educativo e pedagógico da pena;

»

Formação de rede parceira beneficiada pela prestação
de serviços à comunidade;

»

Inclusão dos usuários do Programa em redes sociais;

»

Maximização da agilidade e efetividade na execução penal;

»

Diminuição dos ciclos de violência e da reincidência
criminal;

»

Redução do custo da execução penal.

Informações e contatos: Ceapa_mg@yahoo.com.br
Site: www.defesasocial.mg.gov.br
Endereço: Av. Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº
Edifício Minas - 3º andar - Bairro Serra Verde
CEP: 31.630-900 - Tel: (31) 3915-5411

meio ambiente, por meio da inserção do público em Grupos
Temáticos Reflexivos. Participando de atividades diversificadas esses Grupos desenvolvem a informação, sensibilização,
conscientização e multiplicação dos conceitos do Programa.
A participação nos Grupos é considerada como cumprimento da pena/medida.

O Programa Central de Penas Alternativas (Ceapa) é uma ação
desenvolvida pela Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social e tem por
objetivo o acompanhamento da execução das penas e medidas
alternativas em Minas Gerais, trabalhando em parceria com o
Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.
A Ceapa visa assegurar o caráter educativo e pedagógico da
pena ou media alternativa, possibilitando meios para o cumprimento da determinação judicial através de atividades e projetos que valorizam a informação, reflexão e ação, e estimulam
o convívio social, promovendo o envolvimento dos beneficiários com as comunidades e equipamentos públicos, pela via
da prestação de serviços comunitários ou prestação pecuniária
e pela inclusão em serviços e projetos sociais. O Programa valoriza a cultura de paz e contribui para a redução de estigmas,
vulnerabilidades e violências.
Para a execução de suas ações, a Ceapa possui um corpo técnico
formado por psicólogos, assistentes sociais, advogados e estagiários das áreas que trabalham no acolhimento, atendimento,
encaminhamento e acompanhamento do público incluindo
ações com a rede social parceira e o Sistema de Justiça.
O Programa desenvolve ainda modalidades alternativas de
cumprimento de pena para delitos relacionados a temas que
requerem intervenções específicas, como a violência contra
a mulher e intrafamiliar, uso e abuso de drogas, trânsito e

Atualmente, a Ceapa está em funcionamento em 11 municípios do estado: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Ribeirão
das Neves, Santa Luzia, Uberaba e Uberlândia.

PÚBLICO ALVO
Pessoas encaminhadas pelo Poder Judiciário em situação de
cumprimento de penas alternativas (penas restritivas de direito) e medidas alternativas (transação penal).

SOBRE AS PENAS
ALTERNATIVAS
Penas alternativas são penas restritivas de direito e surgem
no contexto mundial a partir da concepção do Direito Penal Mínimo, que estabelece, dentre outras prerrogativas,
que o uso da pena privativa de liberdade somente se justifica para os casos em que seja justificado o afastamento do indivíduo do convívio social. As penas alternativas
representam uma das alternativas às penas privativas de
liberdade, adequando-se as formas de punir à gravidade
dos delitos cometidos.
A aplicação das penas e medidas alternativas ganha força
com a elaboração das Regras Mínimas das Nações Unidas
para Elaboração de Medidas Não-Privativas de Liberdade, as
chamadas Regras de Tóquio, recomendadas pela ONU a partir de 1990, com a finalidade de se instituírem meios mais
eficazes de prevenção criminal.

As alternativas penais apresentam um avanço para a
política criminal, pois os indivíduos em liberdade têm a
possibilidade de convívio social e familiar, pode manter
os vínculos empregatícios e, através de acompanhamento qualificado durante o cumprimento da pena, é levado
a refletir sobre o ato infracional, conquistando benefícios
para si próprios e à sociedade.
As penas alternativas (penas restritivas de direito) podem
ser aplicadas quando: o tempo da pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos e o crime não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada quando o crime for culposo;
quando o réu não for reincidente em crime doloso; quando
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do indivíduo, bem como motivos e circunstâncias
indiquem que a substituição seja suficiente (Art. 44, CPB).
As medidas alternativas podem ser aplicadas quando as infrações penais forem de menor potencial ofensivo, que são
as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não
ultrapasse dois anos (Lei Federal 9.099/95).
Delitos mais frequentes passíveis de aplicação de Penas/
Medidas alternativas:
Uso de drogas, delitos de trânsito, violência doméstica, abuso
de autoridade, desacato à autoridade, lesão corporal leve, furto
simples, estelionato, ameaça, injúria, calúnia, difamação, delitos
ambientais, dentre outros previstos na legislação brasileira atual.

