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RESUMO 

 

 

O presente trabalho realiza uma abordagem acerca do sistema punitivo brasileiro. 

Primeiramente se faz um levantamento histórico, frisando-se uma transformação desenvolvida 

nos moldes punitivos que acompanham também o direito posto internacional. Em um segundo 

momento, apresentam-se posições doutrinárias e jurisprudenciais acerca do sistema punitivo 

atualmente em vigência no país. Por fim, são compilados dados estatísticos acerca do tema, 

levantados por órgãos especializados. Com isso, visa-se demonstrar que o atual sistema de 

aplicação das penas encontra-se muito restrito a modalidade de privação de liberdade, sendo 

essa o patamar básico para a aplicação de outras punições, sem explorar de maneira suficiente 

as demais opções existentes no ordenamento vigente, e com um déficit de propostas políticas e 

legislativas para solver as demais questões levantadas.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: PENAS. SISTEMA PENITENCIÁRIO. PRIVAÇÃO DE 

LIBERDADE. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. DADOS CONCRETOS. SOLUÇÕES.  



ABSTRACT 

 

 

The paper conducts an approach about the brazilian punitive system. First of all, we have a 

historical research, which proves that our legislative changes follows the developed countries. 

After that, we present doctrinal and jurisprudential positions about the country's current punitive 

system. Finally, we expose the consolidated data about it. With this, we aim to demonstrate that 

the current system is based on a very restricted form of punishment, which is the deprivation of 

liberty, and we don´t really explore any other legislative options, also having a seriously deficit 

of policy and legislative proposals to solve others problems exposed. 

 

 

KEYWORDS: PENALTIES. PENITENCIARY SISTEM. DEPRIVATION OF LIBERTY. 

RESTRICTED RIGHTS. CONSOLIDATED DATA. SOLUTIONS.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A vida em sociedade exige um complexo de normas disciplinadoras que estabelece 

regras indispensáveis ao convívio dos indivíduos que a compõe. Em razão disso, existem 

sanções e consequências para aqueles que violarem tais preceitos, sendo a punição, alicerce 

primordial do controle social.  

Baseado nesses conceitos basilares, o presente trabalho se propõe a realizar uma breve 

análise acerca das penalidades aplicadas em função dos crimes cometidos no país.  

Inicialmente, apresenta-se o viés histórico das penas, apontando-se as transformações 

legislativas as quais o país se submeteu, de acordo com cada período histórico estudado, 

culminando com a exposição das modalidades punitivas existentes no ordenamento pátrio, cada 

qual com sua especificidade.  

A seguir, realiza-se um apanhado acerca das construções doutrinárias abstratas sobre 

cada uma dessas modalidades de punição, assinalando-se pontos negativos e positivos de suas 

aplicações. Aqui, ressalta-se, em especial, como cada pena cumpre – ou não – seus objetivos 

delimitados pela legislação, sob um viés dogmático.  

Indaga-se em que medida as penas diversas da privação de liberdade são aplicadas aos 

crimes que comportam tal previsão legal. Mais ainda, visa-se estabelecer a razão pela qual tal 

modalidade punitiva ainda é a mais aplicada no país, nos moldes da política criminal existente. 

 Posteriormente, confronta-se a aplicabilidade prática das penas avaliadas, por meio de 

dados empíricos, colhidos junto a órgãos públicos e particulares, e por fim, são compiladas 

possíveis soluções apresentadas por diversas matrizes teóricas, visando solver as discrepâncias 

observadas entre o discurso e a práxis jurídica. 

O presente trabalho possui, portanto, como objetivo demonstrar que é possível haver a 

efetiva aplicação de modalidades de punição diversas da privação de liberdade para 

determinados crimes, sem que isso venha a gerar uma despenalização, ou mesmo, prejudicar 

seus escopos. Ao contrário, visa-se evidenciar que a aplicação de outros tipos de penas, que não 

a de prisão, pode se mostrar ainda mais benéfico aos objetivos centrais da punição, tais como a 

ressocialização e não reincidência dos delinquentes.  

No tocante à metodologia do presente trabalho, foi adotada uma combinação dos 

métodos dedutivo, indutivo e dialético, tanto quanto a revisão bibliográfica, análise 

jurisprudencial e estudo legislativo do direito pátrio e/ou comparado.  



   

Optou-se pela a análise de dados disponibilizados pelos órgãos referenciados, ao invés 

da realização de pesquisas empíricas, em razão da extensão do campo de abrangência do tema 

– que é nacional –, assim como das dificuldades inerentes à compilação de informações acerca 

do mesmo. 

Ressalta-se, no entanto, que a coleta de dados acerca da matéria, ainda que facilitada 

pela ampla divulgação, sobretudo em ambiente cibernético, ainda se mostra uma questão 

delicada, pois observa-se grande variação de informação quanto aos números computados 

durante o mesmo período de tempo estudado, que variam conforme a fonte consultada. 

Verifica-se a relevância da pesquisa tendo em vista que o sistema de penas, nos moldes 

em que encontra-se calcado, vem sofrendo uma grave crise de legitimidade, agravada 

ultimamente, sobretudo por causa do aumento crescente da criminalidade e de uma aparente 

ineficácia das medidas punitivas existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. O SISTEMA DE PENAS 

 

 

2.1. Aspectos Iniciais 

 

 

Não há consenso quanto à origem da palavra pena. Enquanto alguns doutrinadores 

defendem suas raízes latinas, dividindo-se entre aqueles que acreditam ser derivação de poena 

– ou castigo, suplício – e aqueles que acreditam se originar por pondus – peso –, outros, buscam 

a etimologia no grego ponus, significando trabalho ou fadiga (HUNGRIA, 1977).  

Independentemente da discussão etimológica, tendo nascido e se transformado de 

acordo com a sociedade, o crime é penitenciado nos termos e diante dos fundamentos de cada 

grupamento social. Logo, a origem das penas se perde no tempo, pois mesmo o mais antigo 

grupo de homens já adotava algum tipo de norma disciplinadora para possibilitar a convivência.  

De tal modo, o Direito Penal primitivo passou por três grandes marcos históricos, quais 

sejam: o período da vingança privada, da vingança divina e da vingança pública, cada qual 

representado por sua legislação emblemática e modelo punitivo diferenciado, antes de adentrar 

o chamado período humanista.  

Em todas as civilizações antigas, a ideia central da punição era o castigo, logo, 

predominava a pena de morte e a repressão alcançava não só o delinquente, mas também a sua 

família. Do mesmo modo, eram comuns as sanções corpóreas, executadas das formas mais 

cruéis. Até o século VXIII, a punição possuía um caráter primordialmente aflitivo, de vingança, 

em suas mais variadas formas de aplicação.  

O Iluminismo foi um marco da mudança que começou a se operar, transmutando a 

aplicação das penalidades corpóreas para a ideia da privação de liberdade como forma de 

contenção do criminoso (BITENCOURT, 2013).  

Dentre as conquistas trazidas por esse período, podemos destacar a minoração e 

humanização das penas, a abolição da pena de morte em alguns países e sua restrição em outros, 

o desaparecimento das penas corporais e cruéis, a construção de novas prisões e a ideia de um 

sistema correcional diferenciado.  

É com base nesses ideais que se funda o Direito Penal moderno, cuja inspiração legal 

remonta a tais conceitos, e o ideal de pena é encarado, ao menos na teoria, de forma mais 



   

humana, tendo se afastado da vingança privada e dos ideais de necessidade de retribuição 

corpórea. 

 

 

2.2. Breve Noções Históricas do Modelo Punitivo no Brasil 

 

 

A organização do modelo punitivo brasileiro tem como marco inicial a colonização do 

país. É notório que os indígenas que aqui habitavam antes de tal época possuíam seu próprio 

ideal de sanção, fruto do direito costumeiro, que englobava as ideias de vingança privada, 

vingança coletiva e o talião, contudo, isso não influenciou a legislação penal posta, em razão 

do primarismo que os revestia (PIERANGELLI, 1980). 

Durante o período colonial, vigeram as Ordenações Afonsinas, até 15121, e, 

posteriormente, as Manuelinas, que vigoraram ao lado do Código de D. Sebastião, de 1569 até 

1603.  

As ordenações Afonsinas traziam a ideia de pena imposta como intimidação, sem 

observar nem sua finalidade preventiva e nem a proporcionalidade em relação ao delito 

cometido. Eram corriqueiras as penas de morte, as infamantes e o confisco, tendo, a prisão, via 

de regra, um caráter meramente preventivo, como forma de impedir o condenado de escapar, 

ou ainda, com finalidade de coerção, visando obrigar o autor a pagar a pecúnia que lhe tinha 

sido imposta. Não houve muita aplicação prática dessas ordenações no Brasil, haja vista que 

não havia nenhum núcleo colonizador instalado no país durante o período de sua vigência 

(FABBRINI, 2013).  

Nas Ordenações Manuelinas, por sua vez, a prisão ainda era utilizada como forma de 

contenção até o momento do julgamento, sendo mais incomum o encarceramento em razão de 

dívidas. Durante a vigência desse compêndio, em 1569, foi publicada uma coletânea de leis 

extravagantes, denominadas de Código de D. Sebastião, que, no entendimento de alguns 

autores, passou a regular o direito penal em conjunto com as Ordenações. Essas leis não 

alteraram de forma substancial o disposto anteriormente no tocante ao sistema penal 

(PIERANGELLI, 1980).  

                                                           
1 João José Leal utiliza como marco temporal o ano de 1514, enquanto Cezar Roberto Bittencourt entende que 
sua vigência vai até 1521. 



   

Uma mudança a ser destacada é que, ao lado do caráter de contenção, a prisão recebeu 

tempo certo de fixação como forma de retribuição pelo delito, e a execução da pena privativa 

de liberdade foi regulamentada em pormenores.  

A partir de 1603 foram outorgadas as Ordenações Filipinas, inspiradas no Direito 

Penal medieval, que confundiam o crime com pecado e com a ofensa moral (PRADO, 2008). 

As penas aqui impostas eram severas, desproporcionais e cruéis, visando infundir o temor pela 

repressão, ao mesmo tempo em que castigavam de forma vil o delinquente.  

A pena capital era cominada para a maioria dos delitos, sendo executada de quatro 

formas diversas, todas desumanas. Havia previsão de martírio corpóreo, ao lado do confisco de 

bens e humilhação pública dos descendentes do infrator. Frise-se que a lei não determinava 

expressamente a punição, legando ao arbítrio do juiz decidi-la (BITENCOURT, 2013). 

Aplicava-se a pena de acordo com a gravidade do caso e com a qualidade do criminoso.  

O Direito Penal das Ordenações do Reino era inspirado no modelo inquisitorial, e em 

razão disso, foi exageradamente cruel, desumano e não garantista. A política criminal à época 

se mostrava notadamente repressiva e intimidativa, carecendo de regras claras e seguras, e 

portanto, aplicada sem a observância do princípio da legalidade. O intuito era intimidar a 

sociedade por meio da aplicação de penas cruéis e públicas, visando prevenir eventuais delitos 

futuros. O ius puniendi dos detentores do poder não possuía limites (GOMES, 1999).  

Quando foi proclamada a Independência, a Constituição de 1824 determinou a 

necessidade de elaboração de uma nova legislação penal, iniciando, ainda que 

embrionariamente, a constitucionalização do Direito Penal e a sua consequente humanização, 

operada posteriormente.  

A Carta Magna estabeleceu a organização de um código criminal “fundado nas sólidas 

bases da justiça e da equidade”2. Os açoites, a tortura e todas as demais penas cruéis foram 

formalmente abolidas. No tocante à prisão, definiu-se que as cadeias haveriam de ser seguras, 

limpas, bem arejadas, e que era necessária a separação dos réus conforme a circunstância e 

natureza de seus crimes. Proibiu-se a prisão e manutenção do cárcere daquele que não tivesse 

prévia culpa formada, e, por fim, estipulou-se a personalização da responsabilidade, através da 

qual a punição não poderia exceder a pessoa do condenado.  

Dessa forma, em 1830 foi sancionado o Código Criminal do Império, elaborado pelo 

Parlamento, com inspiração liberal, guiado não apenas pelos preceitos constitucionais postos, 

                                                           
2 Art. 179, §18 da Constituição de 1824. 



   

mas também pela melhor doutrina e mais atualizada legislação de países europeus, como França 

e Áustria.  

A punição foi reformulada de forma a esboçar o direito à individualização da pena, 

estipular algumas atenuantes e agravantes, bem como permitir um julgamento especial, 

concedido ao menor de 14 anos. Após severas discussões no Congresso, a pena capital 

permaneceu no ordenamento, mas foi restrita apenas à morte pela forca, abolindo-se quaisquer 

outros feitios. Não haveria mais aplicação da pena capital a crimes políticos, mas tão-somente 

aos delitos de insurreição de escravos, homicídio agravado e latrocínio.  

A privação da liberdade nesse período passou a ser sanção própria, que substituiu as 

penas corporais. Em algumas hipóteses, permitia-se condenação à prisão perpétua. Já nessa 

época existiam problemas atinentes à execução da medida, tais como escassez de 

estabelecimentos carcerários (PIERANGELLI, 1980). Não se admitia a detração da pena, mas 

havia clara separação entre a prisão provisória, que visava prevenir a fuga, da prisão definitiva, 

que era efetivamente a sanção posta. Essa modalidade de punição passou a ser entendida 

também como forma de lição e de reforma moral para o condenado.  

Como alternativas à pena privativa de liberdade foram introduzidas a multa e a 

suspensão ou perda do emprego. A multa era caracterizada por quantia pecuniária, a ser paga 

pelo condenado considerando-se seus bens e fonte de renda, quando a lei não definisse de forma 

diversa. A suspensão do emprego consistia na privação da atividade laboral do condenado pelo 

tempo determinado na sentença, exceto para os empregos de eleição popular. Por fim, a perda 

do emprego tratava da retirada compulsória do criminoso de todos os cargos que ocupasse, 

podendo esse ser provido em outro de igual natureza ou não, desde que não houvesse expressa 

declaração de inabilidade contra si.  

Com o nascimento da República, em 1890 foi elaborada nova lei, já sob a 

nomenclatura de Código Penal. Nesse momento, aboliu-se a pena de morte e instalou-se pela 

primeira vez no país o regime penitenciário de caráter correcional, o que consistiu em grande 

avanço legislativo.  

As penas privativas de liberdade se dividiam entre a prisão celular, aplicável para a 

maioria dos crimes e algumas contravenções, e caracterizada pelo isolamento do condenado e 

obrigatoriedade de trabalho a ser cumprido; a reclusão, executada em fortalezas, praças de 

guerra ou estabelecimentos militares; a prisão com trabalho obrigatório, a ser aplicada em 

vadios e capoeiras recolhidos a penitenciárias agrícolas; e, a prisão disciplinar, cabível aos 

menores de 21 anos, e adimplida em estabelecimentos industriais especiais. O rol de 



   

penalidades englobava também o banimento, a interdição, a suspensão ou perda de emprego 

público e a multa.   

O Código declarava expressamente que não poderiam ser aplicadas penas infamantes, 

e que o limite temporal para a privação de liberdade eram trinta anos. Havia clara preocupação 

a respeito da individualização da pena de prisão e da oferta de trabalhos adequados as condições 

de cada um nesses estabelecimentos. Adotou-se também a ideia de proporcionalidade entre o 

delito e a pena, bem como critérios legais rígidos na sua determinação, o que impedia arbítrios 

do juiz.  

 No entanto, a codificação era falha em razão da pressa com que fora elaborada, não 

atendendo completamente as necessidades do país. Por isso, sofreu diversas alterações através 

de diplomas legais posteriores, que tentavam corrigir suas deficiências. As maiores críticas 

eram relativas à ausência de técnica legislativa, especificamente na parte especial do código, na 

qual a classificação dos crimes não obedecia a nenhuma lógica sistemática.  

Apesar de todas as críticas, é reconhecido que haviam pontos positivos, tais como a 

abolição da pena de morte e a adoção de um sistema penitenciário um tanto quanto moderno 

para a época3.  

Em 1932, a Consolidação das Leis Penais reuniu o antigo código e todas as 

modificações esparsas realizadas até então. Dentre as principais mudanças operadas destaca-se 

a ideia de computar o período de prisão preventiva do tempo total de penalidade imposta, a 

possibilidade de suspensão condicional da pena e a regulamentação do instituto do livramento 

condicional.  

Transcorridos oito anos, em 1940 foi promulgado o Código Penal que vigora, de forma 

parcial, até o presente momento. Nossa legislação penal fundamental é eclética, inspirada em 

leis modernas e de aspiração liberal – para a época –, destacando-se especialmente os Códigos 

Suíço e Italiano. As inovações trazidas pelo diploma consistem basicamente na adoção dos 

binômios culpabilidade-pena e periculosidade-medida de segurança, na consideração a respeito 

da personalidade do criminoso, e na aceitação excepcional da responsabilidade objetiva4.  

O novo diploma consagrou também, indubitavelmente, os princípios da legalidade e 

da proibição de analogia in malan partem, a irretroatividade da lei penal, exceto aquela benéfica 

ao réu, e a reserva legal. Houve a instituição de duas formas de privação de liberdade – que 

consistem em reclusão e detenção – e aplicou-se o sistema progressivo ao cumprimento dessas. 

                                                           
3 Nesse sentido: Roque de Brito Alves 
4 Cf. COSTA JUNIOR, Heitor. Aspectos da Parte Geral do anteprojeto do Código Penal. 



   

Estipularam-se os institutos da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. Por 

fim, não existe pena capital e nem de prisão perpétua, sendo o tempo máximo de contenção do 

indivíduo, trinta anos.  

A codificação vigente foi alterada e complementada por diversas leis posteriores. Uma 

alteração importante ocorreu em 1984, introduzida pela Lei 7.209, que aperfeiçoou a Parte 

Geral do Código, por meio da ideia central de nullum crimen sine culpa e com reformulou o 

elenco tradicional das penas. 

 Dentre as transformações operadas, destacam-se a extinção da divisão entre penas 

principais e acessórias e a criação de penas alternativas, chamadas de restritivas de direito, para 

os crimes de menor gravidade, bem como a instituição de multa reparatória.  

No entanto, restam também críticas às mudanças legislativas, haja vista que o aumento 

progressivo da criminalidade em geral não encontrou nenhuma resposta satisfatória, a não ser 

a possibilidade de aplicação de penas mais elevadas pelo juiz, nos crimes continuados, 

praticados com violência ou grave ameaça. Além disso, no tocante à aplicação e execução da 

pena, não se fez nenhuma diferenciação entre criminosos perigosos e não perigosos, tendo sido 

a periculosidade muito pouco explorada. Não se assegurou assim, uma conciliação harmônica 

entre a defesa dos interesses sociais e a preservação dos direitos e garantias fundamentais 

(FABBRINI, 2013).  

Sentindo a necessidade de uma reforma mais ampla, a ser estendida também à parte 

geral da codificação, para que englobe esses aspectos essenciais, o Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária fixou como diretriz “enfatizar a necessidade de se efetivar a 

reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal como 

pressuposto básico para o aperfeiçoamento e dinamização da Justiça Criminal”5. 

Após essa reforma de 1984, outros 12 diplomas modificaram a parte geral do Código 

e 35 leis alteraram as disposições da sua parte especial. Com base nisso, podemos indicar como 

principais tendências do legislador pátrio:  

a) A tentativa de evitar aplicação da pena privativa de liberdade de curta duração 

nos delitos de menor gravidade, demonstrada com a eliminação da possibilidade de conversão 

da pena de multa em privação de liberdade (art. 51 do Código Penal, com redação dada pela 

Lei 9.268 /96); com a criação de novas penas restritivas de direito e a ampliação do cabimento 

das penas privativas de liberdade (art. 43 a 47, alterados pela Lei 9.714 /98); e com a instituição 

da composição dos danos civis e da transação penal nos crimes de menor potencial ofensivo, 

                                                           
5 Art. 1º da Resolução n. 7, de 11 de julho de 1994. 



   

bem como a suspensão condicional do processo nos crimes em que a pena mínima cominada 

não exceda um ano (art. 61, 72 a 76 e 89 da Lei 9.099/95).  

 

b) O maior rigor na punição de crimes considerados mais graves, que tem como 

exemplo a edição da Lei de Crimes Hediondos, elevando a pena cominada de determinadas 

infrações (art. 157, §3º, 158, 213, 267, dentre outro) e restringindo a concessão de benefícios 

nesses casos (art. 2º da Lei 8.072/90, art. 44 da Nova Lei de Tóxicos, dentre outros). 

Apesar de todo o esforço legislativo desenvolvido nas últimas décadas, ainda existem 

taxas muito elevadas de criminalidade. O aperfeiçoamento normativo, embora essencial não é 

suficiente para garantir o respeito às leis. Ainda hoje, diversas por diversas razões, a lei penal 

ainda não é efetiva. Pode ser apontada como uma das – muitas – causas dessa deficiência os 

retrocessos legislativos trazidos por alguns diplomas, como foi o caso das alterações operadas 

pela Lei 10.792/03 na Lei de Execução Penal, que reduziu a importância do exame 

criminológico e das funções da Comissão Técnica de Classificação e do Conselho 

Penitenciário, na tentativa de, artificiosamente, reduzir o déficit de vagas no sistema 

penitenciário, mediante concessão de livramento condicional e progressão de regime de forma 

indistinta aos condenados.  

A questão não se limita apenas ao seu aspecto legislativo, mas engloba também 

entraves práticos, como a ausência de informações e dados sistematizados suficientes para 

identificar fatores de criminalidade em áreas específicas. Isso, aliado à carência de vontade dos 

governantes e à própria incapacidade estrutural do Poder Público acabam por desestimular 

qualquer tipo de planejamento e execução de políticas voltadas para a prevenção de infrações 

penais.   

 

 

2.3. Espécies de Penas Existentes no Ordenamento 

 

 

Conforme exposto, o Código Penal de 1940, antes de sua reforma, enumerava entre as 

penas a reclusão, a detenção e a multa. Posteriormente, a reclusão e a detenção foram reunidas 

sob a denominação de penas privativas de liberdade. Incluiu-se entre o elenco principal de 

punição as penas restritivas de direito, mantendo-se a multa, nos termos do artigo 32 do 

diploma.  



   

A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, XLVI enumera como penas: a privação da 

liberdade; a perda de bens; a multa; a prestação social alternativa; e, a suspensão ou interdição 

de direitos.  

Além dessas, a lei penal especial prevê ainda outras modalidades derivadas, como: 

prisão simples, que é espécie de privação de liberdade (Lei de Contravenções Penais); pena de 

morte (para militares em tempo de guerra); suspensão do exercício de posto e a reforma (Código 

Penal Militar); multa reparatória (Código Brasileiro de Trânsito); advertência sobre o efeito das 

drogas e o comparecimento a programas ou curso educativos (Nova Lei de Tóxicos), dentre 

outras.  

Como o objeto do presente estudo é uma análise mais específica, com finalidade de 

demonstrar que o próprio sistema e a prática são contraditórios em relação às previsões e à 

aplicabilidade das punições, nos restringiremos apenas aos três tipos de penas fundamentais, 

estipuladas na própria codificação. 

 

 

2.3.1. Pena Privativa de Liberdade 

 

 

Prevista no artigo 32, I do Código Penal, essa encontra-se definida no artigo 33 do 

mesmo diploma, que estipula distinção entre duas espécies diversas de privação de liberdade: 

a reclusão e a detenção. Expõe a lei que “a pena de reclusão deve ser cumprida em regime 

fechado, semiaberto ou aberto”, enquanto “a pena de detenção, em regime semiaberto ou aberto, 

salvo necessidade de transferência a regime fechado”.   

A dicotomia relativa as espécies de penas privativas de liberdade era justificada, pois 

antes da Lei 6.416/77 havia previsão de um período de isolamento inicial para o recluso, durante 

o dia, por prazo não superior a três meses; o detento poderia escolher um trabalho de caráter 

educativo condizente as suas aptidões; a reclusão não admitia a suspensão condicional da pena, 

exceto para menores de 21 anos e maiores de 70, enquanto a detenção não superior a dois anos 

admitia sempre o benefício; e, não cabia fiança para os crimes apenados com reclusão, exceto 

na hipótese de réu menor de 21 ou maior de 70 anos, quando o máximo da pena cominada não 

era superior a dois anos.  

Com a promulgação da referida lei, tais disposições foram eliminadas do sistema. 

Como se vê, hoje, a grande distinção entre ambas se dá na fase de execução, em relação ao 

regime a ser cumprido pelo condenado. Ainda que hajam outras consequências que justifiquem 



   

a manutenção desse modelo tradicional – como a limitação na concessão de fiança, a decretação 

de incapacidade para o exercício do pátrio poder e a prioridade na ordem de execução – alguns 

autores defendem a necessidade de sua unificação6. Independente da discussão, mantêm-se 

ainda o modelo dicotômico.  

Em momento anterior a promulgação da Lei 7.209\84, os condenados eram divididos 

em perigosos e não perigosos para efeitos de cumprimento da pena. Os primeiros sempre 

estavam sujeitos ao regime inicial fechado, enquanto os outros poderiam gozar do regime 

semiaberto – quando a pena imposta era de até oito anos – ou do regime aberto – quando não 

superior a quatro. Tal distinção com base na periculosidade do agente foi afastada, passando os 

regimes de pena a serem determinados, em sua fase inicial, pela quantidade de pena aplicada e 

condição de reincidência do réu, e em relação à progressão, pelo tempo já cumprido de punição 

e mérito do condenado.  

O Código explicita, no §1º do artigo 33, a diferença entre o cumprimento da pena em 

cada regime. No fechado, a execução se dá em estabelecimentos de segurança máxima ou 

média; no semiaberto, em colônia agrícola, industrial ou similar; e por fim, no aberto, em casa 

de albergado ou estabelecimento adequado.  

No regime fechado, a pena é cumprida em penitenciárias7, e o condenado fica sujeito ao 

trabalho em comum dentro do estabelecimento no período diurno, e ao isolamento durante o 

descanso noturno, em cela individual, com dormitório, aparelho sanitário e lavatório8. O 

trabalho externo só pode ser realizado em obras e serviços públicos, desde que já cumprido no 

mínimo, um sexto da pena. São requisitos básicos da unidade celular: a salubridade do 

ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 

adequado à existência humana, e uma área mínima de seis metros quadrados9.  

No regime semiaberto, a ser executado em colônias agrícolas, industriais ou similares, o 

preso pode ser alojado em compartimento coletivo, observados os mesmos requisitos de 

salubridade e ambiente exigidos na penitenciária10. Aqui não se observa a previsão de 

isolamento durante o período noturno e o condenado possui direito de frequentar cursos 

profissionalizantes e de instrução de 2º grau ou superior, sendo possível o trabalho externo para 

a iniciativa privada. As dependências coletivas tem como requisitos básicos: a seleção adequada 

                                                           
6 Vide COSTA JR., Paulo José da 
7 Artigo 87 da Lei de Execução Penal. 
8 Artigo 88 da Lei de Execução Penal.  
9 Artigo 88, §1º da Lei de Execução Penal. 
10 Artigos 91 e 92 da Lei de Execução Penal. 



   

de presos, e o limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos da individualização da 

pena11.  

Por fim, o regime aberto é fundado na autodisciplina e senso de responsabilidade do 

condenado, que fora do estabelecimento e sem vigilância, deve trabalhar, frequentar curso ou 

exercer outra atividade autorizada, ficando recolhido apenas durante o período de repouso 

noturno e os dias de folga. A casa de albergado deve conter, além dos aposentos, lugar adequado 

para cursos e palestras, bem como instalações de serviços de fiscalização e orientação dos 

condenados12. 

Adota-se na legislação pátria o sistema progressivo no cumprimento de penas, conforme 

estipulado no §2º, primeira parte, do artigo 33, operado por meio de decisão motivada do juiz, 

precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação13 e exame criminológico, caso se 

mostre necessário.  

A progressão consiste em direito do condenado à transferência para regime menos 

rigoroso, desde que cumprido um sexto da pena no regime anteriormente imposto, e presente 

avaliação mérito favorável, realizada pelo juiz. É vedada a progressão per saltum, nos termos 

da súmula 491 do STJ, ou seja, passa-se do regime fechado para o aberto e só depois para o 

semiaberto.  

Já a regressão ocorre quando o preso é transferido para um regime de cumprimento da 

pena mais rigoroso em razão de algum demérito. Há obrigatoriedade da regressão quando o 

sentenciado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, e ainda, quando sofre 

condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena da execução torne 

incabível o regime atual14. No caso do cumprimento de regime aberto, também é regredido 

aquele que frustra os fins da execução da pena, ou se podendo, não paga a multa aplicada 

cumulativamente15. Ao contrário do que ocorre na progressão, não há obste ao condenado 

regredir diretamente do regime aberto ao fechado.  

A escolha do regime inicial de cumprimento da pena não foi rigidamente definida na 

lei, e é realizada pelo juiz da condenação, de acordo com o disposto nos §2º, segunda parte, e 

3º, do mesmo dispositivo. A fixação é provisória, haja vista o caráter progressivo do sistema.  

Para fins de estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena observa-se o tempo 

de condenação imposto, bem como a culpabilidade do réu, seus antecedentes, conduta social e 

                                                           
11 Artigo 92, parágrafo único da Lei de Execução Penal. 
12 Artigo 95 da Lei de Execução Penal.  
13 Artigo 7º da Lei de Execução Penal. 
14 Artigo 118 da Lei de Execução Penal. 
15 Artigo 118, §1º da Lei de Execução Penal c\c art. 36, §2º do Código Penal.  



   

personalidade, motivos, circunstancias e consequências do crime, bem como comportamento 

da vítima. Para as penas superiores a oito anos, o regime inicial é fechado,  naquelas superiores 

a quatro e que não excedam oito anos, semiaberto, e, para as inferiores a quatro anos, aberto. 

Excepcionam tal regra os condenados reincidentes, posto que o STJ, em sua súmula 269, 

determina que se adote o sistema semiaberto aos condenados reincidentes, desde que hajam 

circunstancias judiciais favoráveis.   

Os Tribunais não admitem que a gravidade abstrata do crime seja tomada como base 

para a escolha do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que aquele previsto 

em lei. Nesse sentido, existem as súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.  

No caso dos crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e 

terrorismo o regime inicial de cumprimento da pena é obrigatoriamente o fechado e a 

progressão de regime depende do cumprimento de dois quintos da pena, se o condenado for 

primário, ou três quintos, na hipótese de reincidência, nos termos do artigo 2º, §1º e 2º da Lei 

8.072\90, alterada pela Lei 11.464\07.   

Ressalta-se que o artigo 42 da codificação vigente estabelece critérios para detração 

da pena, ou seja, determina que se compute na privação da liberdade, o tempo em que o 

condenado foi submetido a prisão provisória no Brasil ou estrangeiro, ou ainda, a prisão 

administrativa. O Código de Processo Penal estabelece expressamente a necessidade do 

magistrado considerar o período de prisão provisória para fins de imposição do regime inicial 

de cumprimento da pena. Dessa forma, ao invés de considerar o tempo estipulado na sentença, 

deve realizar o cálculo da detração, de modo a estabelecer o regime adequado.  

Cumpre mencionar também que o regime disciplinar diferenciado, estabelecido pelo 

artigo 52 da Lei de Execução Penal não constitui um regime penitenciário autônomo, mas mera 

imposição de obrigações impostas ao preso pelo juízo da execução, caso esse se amolde a 

algumas das hipóteses previstas.  

As mulheres, nos termos do artigo 37 do Código Penal, cumprirão pena em 

estabelecimento próprio, devendo ser observados os deveres e direitos inerentes à condição 

pessoal da sentenciada, bem como no que couber, as regras relativas a pena privativa de 

liberdade. A Constituição determina direito das presas permanecerem com seus filhos durante 

o período de amamentação16. Há determinação legal no sentido de todos os estabelecimentos 

                                                           
16 Artigo 5º, L da Constituição Federal 



   

penitenciários femininos serem dotados de berçário, no qual a condenada poderá amamentar 

seu filho até os seis meses de idade17 

Além das mulheres, o maior de 60 anos possui direito de ser recolhido a 

estabelecimento próprio e adequado a sua condição pessoal18. 

 

 

2.3.2. Pena Restritiva de Direitos 

 

 

Essa modalidade de punição foi uma das grandes inovações trazidas com a reforma de 

1984, pela Lei 7.209. A restrição de direitos reduz o poder de disposição parcial do tempo livre 

dos condenados à prisão, criando obrigações, limitando direitos e reduzindo temporariamente 

a liberdade. 

As chamadas alternativas penais foram instituídas primeiramente na França, no início 

de 1970, mas logo foram adotadas em outros países europeus como Itália, Inglaterra, Espanha, 

Portugal. Ingressaram posteriormente nos Estados Unidos, em razão de uma superlotação 

existente nas prisões, que desencadeava um custo financeiro elevadíssimo ao Estado, com altos 

índices de reincidência e sem perspectivas de recuperar os criminosos.  

No Brasil, a princípio, o juiz só poderia substituir a pena privativa de liberdade pela 

prestação de serviços à comunidade se a pena cominada fosse igual ou inferior a um ano de 

detenção. Em 1995, com a criação dos Juizados Especiais Criminais estaduais pela Lei 

9.099/95, o legislador minorou bastante a aplicação da pena de prisão nos crimes de menor 

potencial ofensivo, o que fez com que esses fossem majoritariamente punidos através de penas 

alternativas. Posteriormente, a Lei 10.259/2001, que instituiu Juizados Especiais Criminais na 

esfera Federal, passou a determinar como crime de menor potencial ofensivo aqueles em que a 

pena aplicada seja igual ou inferior a 2 anos, conceito que se alastrou também ao âmbito 

estadual. 

Em 1998, com a Lei 9.714 foram realizadas mudanças que permitiram ao Juiz substituir 

a prisão por uma restrição de direitos, sempre que a pena fixada for igual ou inferior a 4 anos e 

desde que o crime não tenha sido concretizado com violência ou grave ameaça, sendo o réu 

primário e possuindo bons antecedentes criminais. Com essa lei, a possibilidade de aplicação 

                                                           
17 Artigo 83, §2º da Lei de Execução Penal. 
18 Artigo 82, §1º da Lei de Execução Penal. 



   

da referida penalidade também foi expandida, sendo possível a cominação de outras espécies, 

que não a mera prestação de serviços à comunidade. A partir desse momento foram criadas, em 

todo País, Varas de Execução de Penas Alternativas, com intuito de fiscalizar o cumprimento 

dessa modalidade punitiva. 

Atualmente, as variedades de penas restritivas de direitos encontram-se dispostas no 

artigo 43 do Código Penal19, que teve sua redação dada pela lei 9.714\98. São elas: a prestação 

pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou entidades 

públicas, a interdição temporária de direitos, a limitação de fins de semana e a multa 

substitutiva.  

O diploma normativo determina, em seu artigo 44, que essas são autônomas, e podem 

substituir as penas privativas de liberdade quando: essa não for superior a quatro anos e o crime 

não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o crime for culposo, independente 

da pena; o condenado não for reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a 

conduta social, a personalidade do agente, e os motivos e circunstancias indicarem que a 

substituição é suficiente.  

Nos termos do parágrafo 4º do mesmo dispositivo, poderá haver a conversão da pena 

restritiva de direito em privação de liberdade, quando houver descumprimento injustificado da 

sanção.  

Consideram-se tais penas substitutivas, uma vez que para sua aplicação é necessário 

primeiro que o juiz determine a pena privativa de liberdade imposta, e posteriormente, caso 

presentes as condições de admissibilidade, fixe uma das alternativas legais. No entanto, admite-

se também seu caráter autônomo, haja vista que coexistem ao lado da multa e da privação de 

liberdade, e sua execução extingue a aplicação dessas20. 

A duração das penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de 

interdição temporária de direitos e de limitação de fins de semana, consiste no mesmo tempo 

imposto para a privação de liberdade substituída nos termos do artigo 55 do Código Penal.   

 

                                                           
19 Fora do âmbito de previsão da codificação penal, temos também como restrição de direito as punições 
impostas pelo artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Aqui, as penas para o porte e consumo de drogas para uso 
pessoal consistem em: advertência, prestação de serviços para a comunidade e medida socioeducativa de 
comparecimento à programa ou curso educativo. São, portanto, modalidades diversas sob alguns aspectos, 
mas que se prestam ao mesmo objetivo em relação ao referido delito. 
20 Atualmente, o único exemplo de restrição de direitos verdadeiramente desvinculado da privação de 
liberdade encontra-se no artigo 28 da Lei 11.343\06, consistindo no rol mencionado supra. Isso porque a 
privação de liberdade não é sequer mencionada como punição para esse tipo penal, havendo a imposição, de 
pronto, de quaisquer das medidas elencadas no referido dispositivo, sem que seja necessária sua substituição.  



   

 

2.3.2.1. Prestação Pecuniária 

 

 

Prevista no artigo 43, I do Código, consiste no pagamento à vítima, seus dependentes 

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

e trezentos e sessenta salários mínimos, conforme disposição do artigo 45, §1º. 

 Caso a vítima concorde, a prestação pode ser paga em outra natureza, como um bem 

em espécie21. O valor pago a título de prestação pecuniária pode ser deduzido do montante de 

eventual condenação em ação de reparação civil, desde que os beneficiários coincidam.  

 Na hipótese de impossibilidade do pagamento em razão de falta de recursos do apenado, 

não pode a pena ser convertida em privação de liberdade. Nessa hipótese, a punição estipulada 

deve ser convertida em prestação de outra natureza, conforme estipulado no parágrafo segundo 

do referido dispositivo.  

No tocante aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 17 da 

Lei 11.340\06 veda a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária, bem 

como pelo pagamento isolado de multa22.  

 Entende-se que a natureza da punição é mera alternativa à privação de liberdade, sem 

constituir, em sua essência, uma restrição de direitos, uma vez que incide apenas sobre caráter 

patrimonial.  

 

 

2.3.2.2. Perda de Bens e Valores 

 

 

O artigo 5º, XLVI da Constituição Federal prevê a perda de bens como uma modalidade 

de punição. A regulamentação legal encontra-se no artigo 43, II, consistindo na perda de bens 

e valores do condenado em favor do Fundo penitenciário Nacional, ressalvada disposição de 

legislação especial, considerando-se o prejuízo causado pela infração penal ou o provento 

obtido pelo agente ou terceiro, nos termos do artigo 45, §3º. Entende-se que o teto é o valor 

                                                           
21 A exposição de motivos da Lei 9.714\98 estipula como exemplos de prestação de outra natureza a doação de 
cestas básicas e a oferta de mão-de-obra. Ambas já eram utilizadas em âmbito dos juizados mesmo antes da 
edição do referido diploma.  
22 Isso não impede que sejam aplicadas outras modalidades de penas restritivas de direito diferente dessa, 
desde que presentes seus requisitos básicos.  



   

maior, seja ele o montante do prejuízo causado, ou o proveito obtido na prática do crime (Greco, 

2009).  

Parte da doutrina expõe que a perda de bens e valores até o limite do prejuízo causado com 

o crime é um verdadeiro confisco dos bens do condenado, pois não teria caráter indenizatório 

ou de ressarcimento da vítima. No entanto, a perda de bens e valores até o limite do proveito 

obtido com o crime não teria essa natureza, pois tais bens e valores não compõe o patrimônio 

do criminoso, por se tratar de produto do ilícito cometido (SANTOS, 2007).  

Já outra parcela defende o contrário, que só existe confisco no tocante aos instrumentos do 

crime, ao seu produto, ou ainda, quanto ao proveito obtido com ele, pois todos esses são bens 

antijurídicos. De acordo com esse entendimento, o que o condenado perde são seus bens ou 

valores legítimos, e isso não pode ser considerado confisco (GOMES, 1999). 

Apesar de constituir pena e, em razão disso, não poder passar da pessoa do condenado por 

expressa disposição constitucional, a decretação de perdimento de bens pode ser estendida aos 

sucessores do apenado e executada contra esses até os limites do valor do patrimônio 

transferido, haja vista a própria Carta Magna fazer uma ressalva em seu artigo 5º, XLV.  

Não se pode confundir a sanção alternativa aqui exposta com a previsão existente no artigo 

91, II, “b” do Código Penal, que se refere à perda dos instrumentos e produtos do crime, bem 

como do proveito auferido com esse, em favor da União, porque trata-se o último de um mero 

efeito da condenação, e não de pena propriamente dita. Nessa hipótese, inclusive, não pode o 

condenado restituir mais do que o montante do proveito obtido. 

Também entende-se que a natureza de tal penalidade não possui caráter de restrição, mas 

de alternativa à prisão, vez que, novamente, refere-se a um bem patrimonial, e não a um 

direito propriamente dito.  

 

 

2.3.2.3. Prestação de Serviços à Comunidade ou a Entidades Públicas 

 

 

Segundo a previsão legal dos artigos 43, IV e 46 do diploma penal, a prestação de serviços 

diz respeito à atribuição de tarefas não remuneradas ao apenado, prestadas em entidades 

assistenciais, escolas, hospitais, dentre outros estabelecimentos congêneres. Leva-se em 

consideração a aptidão desse, fixando-se apenas uma hora de tarefa por dia de condenação, de 

forma a não prejudicar sua jornada normal de trabalho.   



   

A medida só pode ser aplicada em condenações superiores a seis meses de privação de 

liberdade23. Na hipótese de condenação maior do que a um ano de prisão, a pena substitutiva 

pode ser cumprida em tempo menor do que a substituída, desde que respeitado o limite de 

metade do tempo estipulado para a privação da liberdade aplicada.  

Compete ao julgador definir a instituição e os horários de prestação de serviços do 

condenado e a entidade beneficente ou pública deve apresentar relatórios mensais das 

atividades, bem como comunicar ausências ou realização de faltas disciplinares ao juízo da 

execução24.  

 

 

2.3.2.4. Interdição Temporária de Direitos 

 

 

A interdição temporária de direitos é uma modalidade de pena restritiva que engloba 

quatro formas, a saber: proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como 

de mandado eletivo (art. 47, I); proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que 

dependam de habilitação especial, licença ou autorização do poder público (art. 47, II); 

suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo (art. 47, III); e, proibição de 

frequentar determinados lugares (art. 47, IV).  

As hipóteses expostas nos incisos I e II do artigo 47 serão aplicadas em todo o crime 

cometido no exercício da profissão, atividade, oficio, cargo ou função, sempre que houver 

violação dos deveres que lhes são inerentes, conforme postula o artigo 56 do Código.  

Frise-se que, como as penas perpétuas são vedadas no ordenamento, a sanção terá a 

mesma duração da pena privativa de liberdade, conforme imposta na sentença condenatória, e 

por isso, a lei se utiliza da expressão “temporária”.  

Não se pode confundir a pena de proibição de exercício do cargo, função ou atividade 

pública ou do mandato eletivo com o efeito da condenação previsto no artigo 92, I da legislação 

penal, pois no segundo caso é necessário que seja aplicada ao acusado pena privativa de 

liberdade por tempo igual ou superior a um ano, em crimes cometidos com abuso de poder ou 

violação de dever para com a Administração Pública, ou ainda, nos demais casos, quando a 

pena privativa de liberdade for superior a quatro anos.  

                                                           
23 No caso de condenação inferior a esse tempo, podem ser aplicadas as outras penas restritivas de direito.  
24 Artigos 149 e 153 da Lei de Execução Penal. 



   

No tocante a pena de suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo, 

entendem a doutrina e jurisprudência que só pode ser aplicada na hipótese em que o crime seja 

culposo, e cometido de forma relacionada com a condução de veículo automotor. Nas infrações 

dolosas essa modalidade de restrição de direitos não terá aplicação, podendo haver, contudo, a 

inabilitação para dirigir veículos, sendo determinada na sentença como um efeito da 

condenação, nos termos do artigo 92, III do Código Penal. Isso porque, na hipótese de crimes 

dolosos, o Código de Trânsito Brasileiro estipula como preceito secundário a cumulação da 

pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação com a pena privativa de liberdade25.  

Na hipótese de proibição do exercício de cargo, função, atividade pública ou mandato 

eletivo a autoridade judicial é responsável por comunicar a pena a autoridade competente, que 

iniciará a execução26.  

Já na proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício dependentes de 

habilitação, licença ou autorização do poder público ou de suspensão de autorização para dirigir 

veículo, a autoridade judicial determinará a apreensão dos documentos relativos ao direito 

interditado27. 

Na hipótese de descumprimento da proibição imposta, as autoridades administrativas 

deverão, e qualquer prejudicado poderá, comunicar o fato ao juízo da execução28.  

 

 

2.3.2.5. Limitação de Fim de Semana 

 

 

Prevista no artigo 48 do Código Penal, tal restrição se refere a obrigação de permanência 

do apenado aos sábados e domingos, durante cinco horas diárias, em casa de albergado, e se 

não houver essa, na própria residência, nos termos da construção jurisprudencial. É possível 

participar de cursos, palestras e outras atividades educativas, conforme previsão do parágrafo 

único do referido dispositivo. A punição se assemelha parcialmente a pena privativa de 

liberdade, cumprida no regime aberto de execução.  

                                                           
25 Artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. 
26 Artigo 154, §1º da Lei de Execução Penal. 
27 Artigo 154, §2º da Lei de Execução Penal.  
28 Artigo 155 da Lei de Execução Penal. 



   

O juízo da execução é responsável por dar ciência ao condenado do local, dias e horários 

de cumprimento da pena29. O estabelecimento designado deve apresentar relatórios mensais, 

comunicando eventuais ausências e faltas disciplinares ao juízo da execução30.  

 

 

2.3.2.6. Multa Substitutiva 

 

 

A multa como substituição da privação de liberdade encontra-se previstas nos artigos 

44, §2º e 58, parágrafo único, podendo ser imposta de forma unitária quando a condenação for 

menor que um ano, em alternativa a pena restritiva de direitos, ou quando for superior a esse 

período, cominada com uma pena restritiva de direitos, como alternativa a duas penas dessa 

natureza. 

 

 

2.3.3. Pena de Multa Autônoma  

 

 

A pena de multa autônoma consiste no pagamento de quantia em dinheiro, fixada na 

sentença, ao fundo penitenciário. É calculada em dias-multa. Nada mais é, portanto, do que uma 

modalidade de pena pecuniária imposta pelo Estado aos condenados. É uma sanção de natureza 

patrimonial, que não constitui retribuição pelo dano causado, mas punição pela infração 

cometida em si.  

A previsão legal dessa modalidade encontra-se no artigo 32, III do Código Penal. O 

artigo 49 e seus parágrafos estabelecem que os valores mínimos e máximos como dez e 

trezentos e sessenta dias multas, respectivamente, a serem arbitrados pelo juiz na sentença. Não 

pode a multa ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo vigente no pais, mas também 

não pode exceder cinco vezes esse valor. Sobre ela incide correção monetária.  

Na fixação dessa pena o magistrado deve atender principalmente ao critério da situação 

econômica do apenado, nos termos do artigo 60. O parágrafo primeiro do referido dispositivo 

                                                           
29 Artigo 151 da Lei de Execução Penal. 
30 Artigo 153 da Lei de Execução Penal. 



   

estipula que, mesmo havendo a aplicação máxima, se ainda assim restar ineficaz a punição, o 

valor pode ser aumentado até três vezes o teto estipulado.  

Na Lei 11.343\06 a previsão é diversa, sendo o número de dias multa estipulado nos 

artigos 33 a 39 superior aquele previsto na codificação. Além disso, o valor deve ser ajustado 

nos mesmos moldes de análise à situação econômica do condenado, mas não pode ser superior 

a trinta avos, nem inferior a cinco vezes o maior salário mínimo, nos termos do artigo 43 do 

referido diploma. Quando houver concurso de crimes, o parágrafo único desse dispositivo 

dispõe que as multas serão impostas cumulativamente, podendo ser aumentadas até o décuplo, 

se consideradas ineficazes. 

A multa, como pena que é, deve ser aplicada conforme critérios dispostos no artigo 68 

do Código. Assim sendo, primeiro analisam-se as circunstancias judiciais, que consistem na 

culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstancias e 

consequências do crime e comportamento da vítima, para estabelecer a pena-base, variável 

entre os dez e trezentos e sessenta dias-multa. Em seguida consideram-se as circunstancias 

agravantes e atenuantes, e por fim, as causas de aumento e diminuição.  

Encontrado o total dos dias-multa, parte-se para o cálculo do valor de cada um, o que 

pode variar entre o mínimo de um trigésimo e o máximo de cinco salários mínimos vigentes. 

Se mesmo no máximo o julgador entender a pena insuficiente, poderá aumenta-la em até três 

vezes, totalizando o valor de quinze salários mínimos por dia.  

Nos termos do artigo 50, depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória, 

a multa deve ser paga em até dez dias. Pode ser estipulado um parcelamento mensal por meio 

de requerimento do condenado. Para decidir a questão, o juiz tem o poder de determinar 

diligências para verificar a condição econômica do agente, e após ouvido o Ministério Público, 

será estabelecido o valor de cada parcela. Havendo impontualidade no pagamento, ou melhora 

na má situação econômica do apenado, o benefício será revogado e a cobrança executada ou 

prosseguida, se por ventura já houver sido iniciada31.  

Não existe nenhum tipo de previsão legal para a hipótese na qual o condenado, de fato, 

não disponha de recursos para o pagamento da multa.  

A cobrança pode ser efetuada por meio de desconto diretamente no salário do réu, mas 

esse não pode incidir sobre recursos indispensáveis para o sustento desse e de sua família, 

conforme previsão do artigo 50, §1º e 2º do Código Penal.  

                                                           
31 Artigo 169, §1º da Lei de Execução Penal. 



   

Caso não haja pagamento do valor estipulado dentro do prazo legal e nem o pedido de 

parcelamento por parte do condenado, a sentença transitada em julgado tem força de título 

executivo extrajudicial, para fins de execução da punição.  

O artigo 51 determina que, na hipótese de não ser paga a pena pecuniária, esse valor 

será inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução, portanto, possui 

caráter extrapenal, e em razão disso, a obrigação do pagamento não se transfere aos herdeiros 

do condenado, e incidem nessa fase todas as causas interruptivas e suspensivas da prescrição 

nos termos do Código Tributário Nacional.  

Antes da Lei 9.268\96, havia a possibilidade de conversão da pena de multa em privação 

de liberdade, desde que se enquadrasse nas hipóteses de inadimplemento do condenado solvente 

ou frustrador da execução. Nesses casos, cada dia-multa era convertido em um dia de detenção, 

não podendo a pena ser superior a um ano. Atualmente, com a modificação implementada pelo 

referido diploma isso não é mais possível.  

Ainda que o artigo 85 da Lei 9.099\95, referente a possibilidade de conversão da pena 

de multa em privação de liberdade no procedimento dos Juizados Especiais Criminais, não 

tenha sido revogado através da nova lei, temos que tal disposição é inaplicável, estando 

completamente inviabilizada, pois se não se aplica a crimes de maior potencial ofensivo, 

previstos no Código Penal, não pode também ser aplicada aos de menor potencial ofensivo, 

previstos na legislação especial (GRECO, 2009).  

Entende-se que o argumento de coerção por meio da privação de liberdade, para fins de 

cobrança da multa aplicada não pode mais ser suscitado em nenhuma infração. 

 

 

  



   

3. OUTRAS QUESTÕES 

 

 

É patente a necessidade de certas normas disciplinadoras para a vida em sociedade, e, 

diante dessa constatação tiveram origens as penas. A própria finalidade ou escopo imediato e 

primordial do Direito Penal consiste na proteção dos bens jurídicos mais importantes (PRADO, 

1997). Tal proteção se efetiva através da cominação, aplicação e execução da pena. 

O desenvolvimento do Estado está intimamente ligado ao da pena. Para melhor 

compreender a sanção penal é necessário primeiramente compreender o modelo de Estado em 

que se desenvolve tal sistema. O direito penal, como forma de controle social centrada no 

discurso punitivo, é método de regulamentação da conduta humana, que se desenvolve por meio 

da aplicação de penas para aquilo que fere um bem jurídico importante, selecionado pelo 

próprio legislador, com base nos ideais em que a sociedade está calcada.  

Independente do modelo normativo ou epistemológico que inspire as suas normas, o 

Direito Penal é uma técnica de individualização da repressão dos desvios cometidos 

(ZAFFARONI, 2003). Isso significa que sua manifestação ocorre através de coerção e restrição 

não só daqueles que cometeram fatos não permitidos, mas também daqueles que, 

potencialmente, poderiam cometê-los.  

A relação entre a proibição de determinadas condutas e a punição dos que são julgados 

culpados de realiza-las é a base fundamental de todo o sistema. A pretensão punitiva, ou direito 

de punir do Estado é uma técnica de controle social, que se efetiva de diversas formas.  

O sistema punitivo, à luz das determinações legais que o modelam, deveria servir como 

um reintegrador social dos condenados, caracterizado tão somente pela retribuição em relação 

ao ilícito cometido. No entanto, observa-se que essa estrutura é mais complexa, e em razão de 

grande defasagem do Estado para enfrentar a questão criminal por meio de políticas sociais 

integradas isso acaba, na maioria das vezes, sendo subvertido (SANTOS, 2007). 

 

 

3.1. O Discurso Doutrinário Acerca das Penas  

 

 

A pena é a mais importante consequência jurídica do delito. Em razão disso, inúmeras teorias 

buscam defini-la, justificando seus fins e fundamentos. Com esse intuito, existem três grandes 

correntes: as teorias absolutas, relativas e mistas, ou unitárias.  



   

As teorias absolutas ou retribucionistas32 entendem a pena como imperativo de justiça, 

sem fins utilitaristas. Nasceram no contexto do absolutismo estatal, no qual moral, direito, 

política, religião e metafísica se consubstanciavam em uma única unidade e o monarca 

concentrava todo o poder legal e de justiça. Punia-se tão somente porque um delito foi 

cometido, com a pena representando compensação pelo mal causado. A ideia essencial é a de 

retribuição, castigo por meio do qual o mal, ou pecado, seria expiado.  

Já as teorias relativas33 ensejam um fim utilitarista para a punição baseando-se em uma 

necessidade social de prevenção. O fundamento da pena, aqui, é a necessidade de evitar a 

prática de futuros delitos, sem se basear linearmente pela ideia de realizar justiça. Assim seria, 

por esse ângulo, instrumento preventivo de garantia social, justificada pela sua utilidade. Dentro 

desse viés, a ideia de prevenção é bipartida em geral e especial, ambas comportando o binômio 

negativa e positiva.  

A Teoria preventiva geral da pena34 sustenta, em linhas gerais, que a cominação da pena, 

ou seja, a ameaça da punição, é efetiva para demonstrar aos membros da sociedade as condutas 

puníveis, enquanto a aplicação da pena cominada deixa claro o cumprimento da ameaça estatal. 

Seria a pena, na concepção de Feurbach, coação psicológica com fins a evitar o fenômeno 

delitivo. Fundamenta-se, portanto, em duas ideias básicas: a intimidação e a ponderação 

racional do homem no tocante ao cometimento dos delitos.  

Como crítica a esse pensamento, temos que, em situações normais, é possível aceitar 

que o homem médio seja influenciado pela ameaça da pena, no entanto, isso não acontece em 

todos os casos, haja vista existirem delinquentes habituais, profissionais, impulsivos e 

ocasionais. Nas palavras de Roxin (2012): “cada delito já é, só pelo fato de existir, uma prova 

contra a eficácia da prevenção geral”.  

A Teoria da prevenção especial35 também procura evitar a prática do delito, mas ao 

contrário da anterior, dirige-se exclusivamente ao delinquente em particular, objetivando que 

esse não se torne reincidente. Os defensores dessa ideia, inclusive, preferem se utilizar da 

                                                           
32 As concepções absolutas possuem origem no idealismo alemão, sobretudo com a teoria da retribuição ética 
ou moral de Kant, que determina que a lei penal consiste em um imperativo categórico, uma determinação de 
justiça independentemente de qualquer consideração finalista. Hegel também contribuiu, por meio da teoria 
da retribuição lógico-jurídica, que determina pena como negação do delito e consequente reafirmação do 
Direito anteriormente negado pela prática do crime.  
33 A formulação da teoria relativa mais antiga costuma ser atribuída à Sêneca, que afirmava não ser uma 
atitude responsável castigar pelo pecado já cometido, mas sim para que o agente não volte a delinquir.  
34 A prevenção geral da pena comporta entre seus defensores Beccaria, Bentham, Schopenhauer e Feurbach 
(Bitencourt, 2013). 
35 Nesse sentido, podem ser destacadas as ideias de Von List e Marc Ancel (Bitencourt, 2013). 



   

nomenclatura “medidas” ao invés de pena, pois supõe o tratamento do delinquente de acordo 

com sua periculosidade (BITENCOURT, 2013).  

Aqui, o enfoque da crítica resta no fato de que os fins da prevenção especial seriam 

ineficazes diante do condenado que, apesar da gravidade do fato cometido, não necessite de 

intimidação ou reeducação, por não haver mais possibilidade da prática de novo delito. Nessas 

hipóteses, defende-se que haveria a impunidade do autor.  

Por fim, as teorias mistas ou unificadoras36 conjugam ambas as anteriores, sustentando 

não só o caráter de retribuição pelo mal cometido, mas também as finalidades de reeducação 

do criminoso e intimidação social, visando coibir a prática de novos delitos. Buscam, portanto, 

conciliar as exigências de retribuição jurídica da pena – de forma mais ou menos acentuada – 

com os fins de prevenção geral e especial, entendendo todos esses como aspectos distintos do 

fenômeno complexo que é a pena.  

O argumento básico para se adotar uma teoria que abranja a pluralidade funcional da 

punição é que a unidimensionalidade defendida – seja pelas teorias absolutas ou pelas relativas 

–  não se mostra capaz de englobar todos os fenômenos sociais complexos que interessam ao 

direito penal, colocando em risco a proteção e segurança dos direitos fundamentais do homem.  

O ordenamento brasileiro adotou essa última corrente, construindo um posicionamento 

eclético quanto as funções e naturezas da pena, o que condiz com os padrões dos sistemas 

punitivos modernos (JÚNIOR, 2008). Prova disso é o caput do artigo 59 do Código Penal, que 

determina a natureza mista de retribuição e prevenção da sanção penal. 

No termos da interpretação sistêmica do ordenamento brasileiro, quanto a prevenção o 

escopo é de evitar o cometimento de novos delitos. Seu viés geral, identificado como 

intimidação, é uma imposição a todo o estrato social, que visa infundir temor naqueles 

propensos a delinquir. A prevenção especial, por sua vez, se caracteriza por retirar o autor do 

crime do convívio social, impedindo-o de delinquir novamente, e em menor escala, preparando 

sua reintegração à sociedade (JESUS, 2013).  

Já o caráter retributivo da pena, que para alguns autores37 encontra-se diretamente 

relacionado ao aspecto da prevenção geral positiva, deve ser entendido com base em critérios 

psicológicos-sociais, divididos entre a retribuição moral e a retribuição jurídica. A primeira 

consiste em uma exigência ética da consciência humana, enquanto a segunda, se refere 

                                                           
36 Tal viés é creditado a Merkel, e entendido como sendo a opinião dominante no contexto penal moderno 
(Bitencourt, 2013). 
37 Luiz Regis Prado determina que isso é defendido pela doutrina moderna, de linha funcionalista, como 
Demétrio Crespo, Jakobs, Hassemer e Roxin.  



   

particularmente à rebelião intentada pelo indivíduo contra o preceito legal, reafirmando a 

autoridade da ordem jurídica posta.  

Atualmente, a ideia de retribuição jurídica significa que a pena deve ser proporcional ao 

injusto culpável, de acordo com noções da justiça distributiva. Em tese, não se restringiria mais 

a um sentimento de vingança social, mas seria equivalente a um princípio limitativo, de modo 

que o delito cometido deve ser baliza e fundamento da pena, aplicada sempre de forma 

proporcional ao injusto cometido e à culpabilidade do agente.  

No entanto, essa função não deixa de espelhar certo sentimento de vingança, haja vista 

que incorpora uma reparação para a vítima, seus familiares e demais pessoas atingidas direta 

ou indiretamente, acalmando o ressentimento desses e desencorajando represálias particulares. 

Ou seja, ainda hoje, uma das bases do sistema moderno de aplicação de penas pode ser, 

resguardadas as devidas proporções, comparada ao sistema empregado no século XVIII.  

Indo de encontro a toda essa vertente – que denomina de “teoria positiva da pena” – 

Zaffaroni (2003) considera a punição como mero exercício de poder, e em razão disso, não lhe 

atribui função reparadora ou restitutiva, mas de mera coerção que impõe privação ou restrição 

de direitos.   

Diante das diversas vertentes doutrinárias e suas peculiaridades, temos também variadas 

definições acerca do que é a pena.  

Na conceituação do direito italiano que inspirou a codificação penal vigente, em seu 

texto original de 1940, a pena consiste na sanção de um crime preestabelecido pela lei no tipo 

e limites máximos, e estabelecida por um juiz na forma e com a garantia do processo legal 

(FERRAJOLI, 2002). Frise-se que tal conceito se enquadra muito bem em relação ao texto 

original da legislação, mas deve se considerar que já houve alteração de sentido nisso, inclusive 

em razão de todas as modificações legais ocorridas ao longo do tempo.  

Substancialmente, a pena consiste na privação ou perda do exercício de um direito. 

Formalmente, encontra-se vinculada à ideia da reserva legal, só podendo ser aplicada pelo 

Poder Judiciário, e mediante as garantias inerentes ao devido processo legal. Por fim, o aspecto 

teleológico engloba ambos o castigo e a defesa social38.  

Pode ser definida também como uma sanção aflitiva, imposta pelo Estado através da 

ação penal, ao autor de uma infração, como retribuição de seu ato ilícito, consistente na 

diminuição de um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos delitos (SOLER, 1970). 

                                                           
38 Estrutura do Direito Penal. 2ª ed. São Paulo: José Bushatsky, 1970. 



   

Na lição de Luiz Regis Prado (2013), a punição consiste na privação ou restrição de 

bens jurídicos, com lastro na lei, imposta pelo órgão jurisdicional competente, ao agente de uma 

infração penal.  

César Roberto Bitencourt (2013), por sua vez, adotando posição antagonista às teorias 

retribucionistas39, determina que a pena não seria o denominado “mal”, mas ao contrário, grave 

e imprescindível necessidade social que deve ser imposta ao autor do fato delituoso.  

Outra vertente, ainda mais centrada na ideia da necessidade do encarceramento, defende 

que a pretensão punitiva, ou direito de punir do Estado, é uma técnica de controle social, que 

se efetiva mediante constrição da liberdade (JESUS, 2013).  

Conceitualmente, nos termos da doutrina mais tradicionalista, a pena é um castigo pela 

prática do delito. No entanto, modernamente40, já se faz clara distinção entre esse conceito e a 

função da punição, seu fim essencial, que pode ser a retribuição, a prevenção, ou uma mistura 

de ambos, em maior ou menor grau.  

A onipotência jurídica do Estado necessita ser refreada, visando resguardar direitos e 

liberdades fundamentais dos cidadãos. Para isso, o direito penal de um Estado Democrático, 

como é o nosso, deve reconhecer a pena como uma finalidade, nunca um fim em si mesma, 

devendo respeitar os limites além dos quais há a negação do próprio direito social e democrático 

(BITENCOURT, 2013). 

Nesse sentido, a doutrina traz diversas explanações acerca das modalidades punitivas 

presentes no ordenamento jurídico pátrio, propondo, inclusive, reflexões acerca de suas 

finalidades teóricas e do alcance dessas, conforme pode ser notado, quando da análise 

pormenorizada de cada espécie punitiva, conforme realizada a seguir.  

 

 

3.1.1. Penas Privativas de Liberdade 

 

 

Inicialmente, quando a prisão se converteu na principal resposta penal, havia a crença 

de que esse seria o meio adequado de reformar socialmente o delinquente. Entendia-se a 

privação de liberdade como meio idôneo de atender a todas as finalidades da pena. A ideia 

central, conforme aponta Fragoso (2003), era de que a prisão deveria promover a custódia do 

                                                           
39 A doutrina retribucionista tradicional concebe a pena como um mal que deve ser imposto ao autor de um 
delito, para que expie sua culpa.  
40 Conforme defendem Rodriguez Devassa, Schimidhauser e Alf Ross. 



   

condenado, neutralizando-o através de um sistema de segurança, no qual se esgota o sentido 

retributivo da pena ao mesmo tempo em que o ressocializa através de tratamento. 

 Hoje, como senso comum – até mesmo entre os doutrinadores – existe a noção de que 

a prisão tradicional faliu, especialmente em relação a seu objetivo pedagógico. Ao invés de 

reeducar e recuperar, acaba por corromper e depravar ainda mais os condenados (JÚNIOR, 

2008).   

Embora, desde o século XIX, tenham sido realizados esforços no sentido de se 

conseguir, através da privação de liberdade, resultados positivos na recuperação dos 

delinquentes, a partir do século XX tal modalidade passou a ser objeto de críticas cada vez mais 

contundentes. Tem sido, inclusive, bastante combatida, por ser considerada um instrumento 

degradante, que acaba por incrementar a criminalidade por meio da imitação e do contágio 

moral.  

Na verdade, a crítica tem sido tão persistente que podemos determinar que a dita crise 

não abrange somente questionamentos acerca da prisão em si, mas do seu próprio objetivo 

ressocializador, conforme adverte César Roberto Bitencourt (2013). Isso porque, grande parte 

das críticas e questionamentos é centrada na impossibilidade – absoluta ou relativa – de se obter 

quaisquer efeitos positivos no apenado, dentro do sistema vigente.  

Parece ser um consenso no âmbito da academia, que deve haver uma discussão mais 

profunda acerca dos fundamentos e fins de tal modalidade punitiva, já que a visão cética que 

reveste todo o discurso aprisionador, considera que mesmo o aspecto ressocializador da pena, 

que deveria ser positivo, vem se revelando ineficaz. É um fracasso completo, de defeitos 

congênitos, nas palavras de Luiz Flávio Gomes (1999).  

Apesar de tudo isso, as penas privativas de liberdade ainda são as mais utilizadas na 

legislação moderna, não obstante o referido consenso acerca da falência do sistema prisional 

(FABBRINI, 2013).  Ainda que se reconheça seu fracasso, esta continua a ser o eixo em torno 

do qual gira todo o sistema pedagógico-penal. Mas isso só ocorre porque não se encontrou ainda 

um meio eficaz de substituí-la integralmente (PRADO, 2008). Segundo Zaffaroni e Pierangeli 

(2007), as prisões, em muitos casos, constituem verdadeiro "fator criminógeno", ou seja, sua 

aplicação acaba por negar os fins teóricos a que se propõe. Dessa forma, o ideal é que só fosse 

imposta naquelas hipóteses de suma gravidade, em casos extremos, buscando substituí-la 

sempre que possível.  



   

Essa questão se torna ainda mais contundente no tocante às penas de curta duração41. 

Isso porque, além de não permitirem a eficácia de um tratamento de ressocialização, acabam 

por atuar preponderantemente como fator criminógeno.  Franz Von Liszt (1872) afirma, 

inclusive, que as penas privativas curtas, não são somente inúteis, mas também lesionam a 

ordem jurídica de forma mais gravosa do que a própria impunidade.  

A exposição de motivos da Lei 7.20942, responsável pela alteração de 1984 no Código 

Penal, expõe alguns dos inconvenientes da privação de liberdade, tais como: o tipo de 

tratamento penal frequentemente inadequado e quase sempre pernicioso; a inutilidade dos 

métodos empregados no tratamento de delinquentes habituais e multireincidentes; os elevados 

custos de construção e manutenção de estabelecimentos prisionais; as consequências maléficas 

para infratores primários, ocasionais ou de delitos de pequena significação, sujeitos a corrupção 

e perda de aptidão para o trabalho em função do cárcere.  

O sistema prisional adotado no brasil é o progressivo, com algumas modificações. Tal 

estrutura surgiu na Inglaterra do século XIX, e à época, levava-se em consideração o 

comportamento e aproveitamento do preso, demonstrado pela boa conduta e pelo trabalho. 

Haviam três estágios no cumprimento da pena, o primeiro referente ao recolhimento celular 

contínuo; o segundo ao isolamento noturno com trabalho e ensino durante o dia; e o terceiro de 

semiliberdade, com labor externo e recolhimento no estabelecimento a noite. Posteriormente, 

na Irlanda, foi adicionada uma quarta fase ao sistema, referente ao livramento condicional, que 

poderia ser revogado ou convertido em liberdade definitiva.  

Podemos observar que, apesar de determinadas mudanças, especificamente no tocante 

a exigências formais, como a necessidade de oitiva do Ministério Público e a modificação do 

tempo de cumprimento de pena determinado para a progressão de regime, a estrutura do sistema 

brasileiro atual ainda é basilarmente a mesma desenvolvida a dois séculos atrás.  

Apesar de ter contribuído de forma definitiva para eliminar penas aflitivas e castigos 

corpóreos do ordenamento, a prisão não consegue alcançar seu objetivo de ressocialização do 

condenado. O sistema de aplicação privação de liberdade e seu fim efetivo constituem 

verdadeira contradição. A ressocialização, no contexto da inserção em uma comunidade 

prisional cujos valores são totalmente distintos daqueles a serem obedecidos em uma sociedade 

livre é praticamente impossível (FABBRINI, 2013).  

                                                           
41 Segundo Paul Cuche, penas curtas são aquelas cuja duração é demasiado restringida para permitir a 
aplicação de uma eficaz disciplina normatizadora ao preso.  A doutrina tem como consenso que todas as penas 
de prisão cuja duração não exceda a seis meses estão contidas nessa categoria.  
42 Item 27. 



   

Não restam dúvidas de que a ressocialização implica em um processo comunicacional 

e interativo entre o indivíduo e a sociedade. Logo, não se pode ressocializar alguém, sem inseri-

lo no conjunto social normativo ao qual se pretende eventualmente reintegrá-lo.  

Além disso, deve-se observar também que o próprio encarceramento possui deficiências 

intrínsecas, como a superpopulação, atentados sexuais, falta de ensino e de profissionalização, 

bem como a carência de funcionários especializados.  

Apesar de existirem tais aspectos negativos no tocante ao ponto de vista educativo e 

recuperatório, alguns autores ainda defendem que a pena de prisão é o único recurso aplicável 

para os chamados delinquentes de alta periculosidade43. Júlio Fabbrini Mirabette (2013), 

inclusive, embasa esse entendimento por meio dos ensinamentos de Foucalt, ferrenho crítico 

do sistema prisional, quando afirma que o autor reconhece em sua obra “ser a prisão uma 

detestável solução da qual não se pode abrir mão”. 

No mesmo sentido Manoel Pedro Pimentel (2009) afirma que a prisão precisa ser 

mantida para que funcione como recolhimento inicial dos condenados que não tenham condição 

de serem tratados em liberdade. Reconhece, portanto, que a privação de liberdade é instrumento 

insuprível tanto como instrumento de repressão quanto de defesa social.  

Ora, mesmo os autores que defendem a necessidade de manutenção do sistema prisional 

reproduzem o discurso de que o mesmo encontra-se falido, devendo ser evitado ao máximo o 

confinamento dos condenados a penas de curta duração em razão dos malefícios decorrentes, 

preponderantes sobre quaisquer benesses alcançadas.  

Embasando essa necessidade de desencarceramento de crimes punidos com tempo de 

prisão irrisório, a exposição de motivos da lei 7.20944 determina que o novo elenco de penas 

trazido serve para aperfeiçoar a pena de prisão quando necessária, e de substituí-la, quando 

aconselhável, por formas diversas de sanção criminal, também dotadas de eficiente poder 

corretivo.  

Modernamente, a prisão é concebida como esse mal necessário, conforme apontado 

diversas vezes nos posicionamentos que defendem a inexistência de outro método satisfatório 

de aplicação da pena para delitos considerados mais graves. A história da prisão não é de 

progressiva abolição, por meio de controles penais mais eficazes, mas ao contrário, de 

permanente reforma e manutenção de um sistema claramente deficitário, pois guarda em sua 

                                                           
43 O conceito de delinquente de alta periculosidade remota à Escola Positivista, e se refere à avaliação 
pormenorizada acerca da periculosidade do agente como índice para avaliar a expectativa da realização de 
novos crimes (CARRARA, 1987). O fato de ser questão subjetiva, relativa à própria natureza do criminoso, é um 
dos maiores fatores que torna tal acepção vulnerável a críticas.  
44 Em seu item 29. 



   

essência contradições insolúveis, como a não retribuição do injusto causado pela prática do 

crime com o tempo no cárcere e as chances improváveis de ressocialização do agente, posto 

que submetido a um regime social diverso. Caminha-se, portanto, em busca de alternativas 

eficazes para a pena de prisão. 

Diante do exposto, existem diversos autores que se insurgem contra a pena privativa de 

liberdade e seus fins anunciados. Há quem entenda que a pena exerce uma função meramente 

simbólica de manifestação do poder estatal, já que apenas um número restrito de pessoas que 

cometem determinados crimes são selecionados pelo sistema penal para terem sua liberdade 

privada (FERRAJOLI, 2002). Com a aplicação da pena, há o isolamento e a estigmatização, 

especificamente dos membros das classes subalternizadas, escolhidos para a privação por 

diversos motivos de ordem econômica, social e cultural.  

Como consequência disso, essas pessoas são distanciadas e desadaptadas do convívio 

social, criando uma verdadeira aptidão para cometimento de novos delitos, pois passam elas 

próprias a se verem como criminosos. Logo a pena de prisão, sob esse enfoque, é um poderoso 

fomentador da criminalidade.  

No Brasil, como se vê, os presídios não trazem de volta à sociedade pessoas em 

condições sociais e morais adversas. Se não há preocupação com a recuperação do criminoso, 

deveríamos, pelo menos, esperar que esses não saíssem da prisão menos socializados do que 

estavam anteriormente, que é exatamente o que parece ocorrer. 

Visando minorar a incidência de todas essas questões problemáticas apresentadas pela 

privação da liberdade, existem outras alternativas penais, tais como a restrição de direitos 

exposta adiante.  

 

 

3.1.2. Penas Restritivas de Direitos  

 

 

As soluções alternativas à privação de liberdade parecem ser vantajosas sob todos os 

aspectos, pois além de não incentivarem um retrocesso do condenado, ainda possuem outros 

benefícios, como não onerar demais os cofres públicos (JÚNIOR, 2008).  

Afirma-se que a tendência moderna consiste em procurar substitutivos penais para a 

prisão (FABBRINI, 2013), mas mesmo assim, os doutrinadores ainda estabelecem diversas 

ressalvas quanto a utilização de outras modalidades punitivas. Isso ocorre pois a aplicação 

dessas alternativas encontra-se restrita aos crimes menos graves e aqueles criminosos cujo 



   

encarceramento não é aconselhável. O discurso, aparentemente revestido de um caráter 

favorável à aplicação da restrição de direitos acaba por auxiliar que a discussão seja centrada 

na privação de liberdade, haja vista que essa se mostra a solução apresentada para a grande 

maioria dos crimes e delinquentes do país.  

Reforçando essa linha argumentativa, Manuel Pedro Pimentel (1983) expõe que o 

grande problema referente ao aproveitamento dessa modalidade punitiva reside no fato de que 

ela só pode ser aplicada aqueles réus que não ofereçam periculosidade, e que possam 

permanecer em liberdade, ainda que restrita. Isso, na opinião do autor, não contribui para a 

diminuição da população carcerária, pois grande número de detentos encontram-se condenados 

ao cumprimento de elevadas penas, e são considerados delinquentes de alta periculosidade.  

René Ariel Dotti45 afirma que, diante do reconhecimento universal da crise em relação 

às penas institucionais, a legislação penal da década de 1970 consagrou a previsão de outras 

sanções, que embora restrinjam a liberdade do condenado, não o afastam do convívio social, 

permitindo sua participação na evolução da comunidade. A prisão, portanto, deve ser reservada 

a casos específicos, que enquadram as espécies mais graves de ilicitude, quando o exame de 

antecedentes, personalidade e conduta social do agente recomendarem tal providência.  

Em razão de tudo isso, os diplomas modernos de fato se empenharam para estabelecer 

ou reforçar substitutos à pena privativa de liberdade, havendo inclusive no direito estrangeiro 

opções diversas daquelas escolhidas para a codificação brasileira vigente46. As propostas mais 

aceitas, inclusive em âmbito internacional, versam sobre: a elevação das interdições de direito 

à categoria de pena principal; a substituição da pena privativa de liberdade de curta duração por 

multa; e a aplicação de prestação de serviços, sem previsão de privação da liberdade atrelada.   

A inovação trazida pela lei 7.209/84, qual seja a adoção da restrição de direitos como 

sanção, foi realizada de forma cautelosa, pois tratava-se de experiência pioneira na área, 

principalmente em âmbito nacional. Assim, a nova modalidade instituída situou-se apenas na 

faixa anteriormente reservada ao instituto da suspensão condicional da pena, com ampliação 

significativa no tocante a delitos culposos, mas não englobando a maior parte dos crimes.  

Já a edição da lei 9.714/98 alargou a possibilidade de aplicação das penas restritivas de 

direito, e consequentemente da substituição da privação da liberdade, aumentando 

expressivamente seu campo de atuação, e estendendo-as a todos os delitos culposos, 

                                                           
45 In: Problemas Atuais na Execução Penal, RT 563/286 
46 Na Inglaterra existe a pena de trabalho em favor de uma causa comum; na Bélgica, aplica-se a prisão de fim 
de semana; na Polônia existe previsão de limitação da liberdade com trabalho corretivo; na Rússia, 
delinquentes são condenados ao trabalho correcional sem a privação da liberdade.  



   

independente da pena, bem como aos crimes praticados sem violência e grave ameaça, desde 

que o tempo de punição imposto fosse menor do que quatro anos. 

Essas inovações legislativas exigem, mais do que nunca, providencias do Poder Público 

no sentido de efetivar tal modalidade de punição, evitando a prática comum de relega-las a 

segundo plano, diante da faculdade de aplicar a suspensão condicional da pena (FABBRINI, 

2013). Frise-se que, em grande parte dos casos, não se reputa possível a aplicação do sursis, em 

razão do quantum de pena privativa de liberdade imposta, sendo mais acertada a substituição 

dessa por uma das espécies de restrição de direitos.  

Segundo Mirabete (2013), a falta de infraestrutura no tocante à execução dessa 

modalidade punitiva cria o risco de desmoralizar a iniciativa de alargamento das possibilidades 

de substituição da privação de liberdade por sanções mais modernas e adequadas.  

Ressalte-se que existe clara diferenciação entre as penas restritivas de direito previstas 

na legislação pátria e as chamadas penas alternativas, instituídas no direito estrangeiro. Essas 

ultimas constituem verdadeiras penas originárias, aplicáveis desde o início no direito 

comparado47, enquanto as primeiras, nacionais, são permeadas pela necessidade de imposição 

prévia da privação de liberdade, sendo relizada a substituição apenas em momento posterior 

(PRADO, 2008).  

No Brasil, por meio do sistema de punições substitutivas, a imposição tem como escopo 

principal contornar a duvidosa eficácia das penas privativas de liberdade de curta duração, 

aplicáveis a delinquentes ocasionais e a condutas delitivas de escassa repercussão. São, 

portanto, dois sistemas inteiramente diferentes.  

Encontramos também posições contrárias a essa modalidade de punição, como a de Ralf 

Dahrendorf (1997, apud GRECO, Rogério, 2009), que defende ser a restrição de direitos uma 

forma socialmente esquivocada de aplicação de pena, posto que sacrifica a sociedade pelo 

indivíduo. Entende que, mesmo havendo a possibilidade de trazer à tona a sociabilidade de 

alguns indivíduos delinquentes, isso não ocorre com todos, e a mera tentativa consiste em 

desestímulo para a grande parcela da sociedade, afastada dos atos criminosos, que acaba por 

sustentar a liberdade de pessoas que, como defende o autor, não deveriam restar integradas ao 

convívio social.  

                                                           
47 O Código Penal Alemão estipula como penas alternativas a proibição de conduzir veículos; a perda de 
condição de funcionário; a perda dos direitos políticos. No ordenamento italiano, temos a proibição de 
exercício de cargos públicos; a indisponibilidade dos próprios bens. Na legislação portuguesa, aparecem a 
proibição do exercício de função; a proibição de conduzir veículos motorizados. Todas essas são aplicáveis de 
pronto, de acordo apenas com o injusto cometido, não sendo balizadas de acordo com uma privação de 
liberdade previamente imposta.  



   

Data vênia aos posicionamentos dissidentes como esse, que na maioria das vezes se 

encontram embasados em um positivismo extremista e arcaico, as penas substitutivas à prisão 

são soluções reais para a efetivação de uma resposta estatal diante do cometimento do delito, 

mesmo que ainda distantes do ideal. Isso porque, conforme expresso pelos diversos autores 

supracitados, a alternativa ao cárcere se torna uma necessidade diante de nosso panorama atual. 

E com base nisso, a própria lei penal, atendendo aos anseios da maioria da comunidade jurídica, 

prevê um rol amplo de penas substitutivas, a serem aplicadas em conformidade com o caso 

concreto.  

Ao lado da previsão da modalidade de restrição de direitos, a multa autônoma também 

se apresenta como uma possível substituta à privação de liberdade, nos termos a seguir.   

 

 

3.1.3. Penas de Multa Autônoma 

 

 

O patrimônio, entendido como conjunto de posses e direitos de conteúdo econômico, é 

um bem jurídico, e por conseguinte, também pode ser atingido por uma punição. As sanções 

incidentes sobre o patrimônio são usualmente chamadas de patrimoniais, e quando impostas em 

dinheiro, de pecuniárias. Isso faz com que a multa seja uma espécie de pena patrimonial de 

caráter pecuniário.  

Essa consiste na privação de uma parte do patrimônio do delinquente, como forma de 

punição, na qual a perda de determinada importância representa sua consistência material, e a 

imposição retributiva, a razão de ser da pena. Há muito é reconhecida de forma unanime pela 

doutrina como verdadeira punição, estando submetida irrestritamente aos preceitos que 

norteiam as demais sanções criminais.  

Trata-se de mais uma forma de afastar os diversos inconvenientes do encarceramento, 

pois a multa se coloca como alternativa viável à prisão, sendo a substituição tremendamente 

aconselhável, sempre que o crime permita (JÚNIOR, 2008).  

Observa-se, atualmente, que há larga aplicação dessa modalidade de punição. A 

doutrina defende que isso ocorre, de forma geral, em razão da maior vantagem existente no 

pagamento de pecúnia, quando comparado à privação de liberdade, qual seja, não levar o 

apenado à prisão por um tempo de curta duração, privando-o do convívio social e de suas 

ocupações habituais. Isso porque, conforme exposto, entende-se de forma quase unânime, que 



   

o pequeno tempo de prisão não é suficiente para a recuperação do delinquente, ao contrário, 

apenas o corromperia ainda mais. 

Em países mais desenvolvidos, a aplicação da pena pecuniária é efetivada em larga 

escala, já tendo suplantado bastante a privação de liberdade, em especial naqueles delitos 

considerados brandos, que envolvem circulação de dinheiro, e nas hipóteses de crimes 

econômicos (JEJUS, 2013).  

As vantagens48 dessa espécie de punição são, primordialmente: o respeito à 

personalidade do agente, com sua não submissão ao cárcere; o fato de não atingir a dignidade 

do apenado, e nem estigmatiza-lo socialmente, por não possuir natureza infamante; não afastar 

o autor do delito de sua família, atividades cotidianas e convívio social; e, por fim, não acarretar 

ônus para o Estado, podendo ser considerada até mesmo uma fonte alternativa de arrecadação.  

Temos como críticas o fato da multa não contar com uma eficácia intimidativa concreta, 

e de ser causa de ampliação de injustiças sociais, já que sua aplicação encontra-se mais restrita 

aos indivíduos que possuem recursos econômicos suficientes para arcar com a sanção.  No 

entanto, há de se lembrar que essa penalidade não se destina aos autores de crimes mais graves, 

e por isso, sua eficácia preventiva não é desígnio primordial, bem como que a injustiça da 

aplicação pode ser mitigada por meio da individualização da pena de acordo com as condições 

econômicas do agente. Além do mais, já existem fórmulas que permitem o pagamento da multa 

por meio de parcelas, não onerando demasiadamente o condenado.  

Mais ainda, impõe reconhecer que até o presente momento não foi realizado nenhum 

tipo de pesquisa objetiva a respeito dos efeitos da pena de multa, tampouco sobre seu impacto 

social e pessoal. Logo, tais críticas, apesar de pertinentes, não superam as vantagens observadas, 

de forma que não devem servir para anular a alternativa, restringindo-a apenas a casos isolados.  

Argumenta-se que a experiência tem demonstrado que, no país, a pena de multa é 

inócua, principalmente em razão da desvalorização da moeda, decorrente de uma espiral 

inflacionária. Na pratica, a arrecadação é irrisória, pois a maioria dos criminosos não dispõe de 

recursos para saldar a pena pecuniária. Já no tocante aqueles que possuem condições, como 

ocorre nos casos de “crimes de colarinho branco”, a pena pecuniária se torna mera compra de 

impunidade (FABBRINI, 2013).  

No tocante ao argumento de injustiça social na aplicação dessa pena, uma vez que afeta 

mais o pobre do que o rico, frisa-se também que com a utilização do sistema de dias-multa, 

houve um avanço no tocante a sua exequibilidade, pois a flexibilidade que se confere ao 

                                                           
48 Sobre tais vantagens de forma mais ampla, vide PRADO, Luiz Régis. Multa Penal. 



   

magistrado na aplicação da pena torna a sanção, ao menos em parte, mais eficaz na repressão 

aos mais abonados e menos aflitiva para aqueles que não tem condição econômica favorável, 

como se reputa a maior parte da população.  

Cumpre, salientar que, dessa forma, a pena de multa nos moldes atuais resta apta a 

atingir de forma mais adequada os objetivos da pena, sem contudo, arcar com a contraprestação 

nefasta que normalmente acompanha o encarceramento (PRADO, 2008). Nos dias de hoje, 

portanto, a pena de multa, apesar dos argumentos em contrário, atende as necessidades da 

diminuição do encarceramento. 

Diante de todo o exposto, pondera-se que os benefícios da pena privativa de liberdade 

não conseguem mais suplantar suas mazelas e contradições inerentes, o que leva a conclusão 

óbvia de que devem ser exploradas outras alternativas, como as modalidades de restrição de 

direito e multa, existentes no ordenamento jurídico.  

Mais ainda, temos que considerar também que, além dessas três modalidades de punição 

instituídas pela codificação penal, existem outras medidas – chamadas de despenalizadoras – 

que, mesmo não correspondendo ao conceito de pena lato sensu, servem como forma de 

substituição das sanções clássicas. 

 

 

3.2.  As Medidas Despenalizadoras 

 

 

As Medidas Despenalizadoras consistem em institutos penais estabelecido pela Lei 

9.099/95, que constituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito estadual, 

possuindo respaldo constitucional no artigo 98, I da Carta Magna, que as autoriza. São elas: a 

composição, a transação penal e a suspensão condicional, previstas, respectivamente nos artigos 

74, 76 e 89 da referida lei. 

Juarez Cirino dos Santos (2007) utiliza a nomenclatura substitutivo penal, ou 

mecanismo de diversão, para definir tais medidas, caracterizando-as como uma estratégia de 

política criminal, que visa reduzir os efeitos negativos do processo penal, substituindo-o por 

um procedimento informal que controla socialmente fatos criminosos de leve ou média 

gravidade. 

Na verdade, temos que essas medidas não são consideradas penas, exatamente porque 

sua aplicação independe de um processo penal propriamente dito, não existindo a possibilidade 



   

de aplicação da privação de liberdade ao final do procedimento. Segundo Luiz Flávio Gomes 

(1999), nesse caso há o afastamento da pena, e não sua aplicação.  

Na concepção das teorias críticas, e de acordo com entendimento doutrinário 

predominante na criminologia, a utilização de tais medidas se justifica, especialmente, em razão 

de três fatores, quais sejam: a superlotação carcerária existente no país; a crise fiscal, oriunda 

dos elevados custos de manutenção do sistema penitenciário; e a ampliação do sistema de 

controle social, haja vista que o indivíduo encarcerado não possui aptidão para o trabalho e a 

privação da liberdade acarreta diversos malefícios no tocante a sua posterior reinserção social 

(SANTOS, 2007).  

O objetivo central dessas medidas, portanto, é permitir a solução de determinados 

conflitos penais de forma diversa da tradicional. Ou seja, além de estimularem a celeridade e 

fazerem com que o judiciário não reste abarrotado de casos de menor potencial ofensivo, 

também acabam por evitar a prisão, que se torna realmente o último recurso, ampliando com 

isso, a possibilidade de reinserção social de pessoas que cometem delitos mais insignificantes.  

 

 

3.2.1. Composição 

  

 

A composição está prevista no artigo 74 da Lei 9.099\95, sendo aplicável nas hipóteses 

do crime cometido ser processado por meio de ação penal privada ou ação penal pública 

condicionada à representação do ofendido. Nesses casos, a vítima renuncia – de forma tácita ou 

expressa – ao seu direito de queixa ou representação. A renúncia ao direito de queixa, na ação 

penal privada, pode se dar tanto com a conciliação entre as partes, quanto com a satisfação do 

dano. Já na hipótese de ação penal pública condicionada à representação, o acordo celebrado 

também implica renúncia ao direito. Em ambos os casos, cabe ao Magistrado julgar extinta a 

punibilidade, reduzindo a termo o acordo e homologando a decisão. 

A consequência jurídica oriunda da composição é a extinção da punibilidade. Aqui 

existe um acordo entre o ofendido e o acusado, visando a reparação dos danos causados. Nesse 

sentido, Juarez Cirino dos Santos (2007), entende que a composição, ao contrário das outras 

duas medidas despenalizadoras, nem mesmo se constitui como um substitutivo penal, 

argumentando que, nesse caso, a natureza jurídica do acordo é de sentença irrecorrível que 

possui eficácia de título judicial, podendo ser executada diretamente no juízo cível.  



   

Não temos nesse caso, portanto, a aplicação de uma pena propriamente dita, mas sim 

um acordo de vontades entre ofendido e ofensor. Apesar da opinião do ilustre doutrinador, o 

presente instituto é considerado como uma medida despenalizadora tanto segundo 

entendimento da doutrina majoritária quanto para fins de análise de dados, exatamente porque 

não é imposta uma punição clássica, e ao final do procedimento legal, a punibilidade resta 

extinta.  

Caso não haja a composição dos danos, o ofendido tem direito a oferecer sua queixa ou 

representação, e o processo seguirá o tramite normal referente ao procedimento sumaríssimo, 

podendo, ao final, acarretar em uma pena nos termos legais.  

O fato da composição não ser efetivada não desnatura a possibilidade de aplicação das 

outras duas alternativas a seguir, quais sejam a transação penal e a suspensão condicional do 

processo. 

 

 

3.2.2. Transação Penal 

 

 

O artigo 76 da Lei 9.099\95 estabelece que o Ministério Público pode propor a aplicação 

imediata de pena restritiva de direitos ou multa. Isso caracteriza o chamado instituto da 

transação penal, que consiste em acordo realizado entre o autor do fato e o órgão estatal, visando 

evitar que se inicie a ação penal – uma vez que é proposta antes do oferecimento da denúncia – 

para fins de celeridade e economia processual. O cumprimento do acordo gera a extinção da 

punibilidade do acusado, assim como ocorre na composição.  

A aplicação da medida se dá em momento anterior ao início do processo, sendo essa 

limitada a uma restrição de direitos ou ao pagamento de pecúnia, a depender do teor da proposta 

ofertada pelo Ministério Público, casuisticamente. Em razão da clareza da previsão legal, bem 

como do fato de que é aplicável somente aos crimes de menor potencial ofensivo, não se mostra 

cabível a imposição prévia de privação de liberdade. Inclusive porque, isso iria de encontro a 

todos os preceitos constitucionais relativos à presunção de inocência e à necessidade do 

contraditório e ampla defesa, ferindo as garantias e direitos individuais do acusado. 

Apesar da maioria dos autores caracterizar o instituto como medida despenalizadora, 

outra parte, minoritária, defende que esse consiste em aplicação de pena substitutiva, haja vista 

ser imposta uma pena de prestação de serviço à comunidade ou o pagamento de multa, que 



   

segundo o art. 44 do Código Penal, são penas restritivas de direito. Sob essa ótica, a transação 

penal não deixaria de ser uma modalidade de pena, restritiva de direitos ou de multa autônoma. 

Seguindo o posicionamento, para nós equivocado, de que a transação penal consiste em 

pena substitutiva, Mirabete (1997) ensina que mesmo no silêncio da Lei 9.099/95, a restrição 

de direitos aplicada no Juizado Especial, seja por uma condenação definitiva, seja pela 

transação penal, pode ser convertida em pena privativa de liberdade, aplicando-se o disposto 

nos artigos 45 do Código Penal e 181 da Lei de Execução Penal.  

Ada Pellegrini Grinover (1996) também sustenta que essa conversão é admissível, 

mesmo diante da garantia do devido processo legal, porque a própria Constituição Federal, em 

seu art. 98, I, que dá competência aos Juizados Especiais Criminais para realizarem a execução 

da transação penal.  Acrescenta ainda que a conversão não fere o princípio da legalidade, porque 

mesmo que não haja previsão expressa na Lei dos Juizados, o artigo 86 da Lei de Execuções 

Penais permite a conversão da pena restritiva de direitos em privação de liberdade. 

Nesse sentido, existem diversas decisões judiciais de Tribunais de Justiça do país 

entendendo ser possível a conversão direta da transação penal em privação de liberdade. Veja-

se: 

TRANSAÇÃO PENAL - Homologação por sentença - Acordo não cumprido 

pelo autor do fato - Promoção de execução pelo Ministério Público - 

Admissibilidade. 

A sentença homologatória de transação penal, realizada nos termos do art. 76 

da Lei 9.099/95, tem eficácia de título executivo. Por isso, não cumprindo o 

acordo pelo autor do fato, só resta ao Ministério Público executá-lo através de 

ação própria, sendo incabível o oferecimento de denúncia para a instauração 

de ação penal. 

(TACrimSP - HC 322.106/4 - 11ª Câm. - Rel. Juiz Xavier de Aquino, j. 

25.05.98 - in RT 756/583-5). 

 
PROCESSO PENAL - TRANSAÇÃO - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS 

- NÃO CUMPRIMENTO.  

Realizada transação penal entre o Autor do fato e o Ministério Público, sendo 

aplicada pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços gerais 

à comunidade, desde que não cumprida, pode ser convertida em pena de 

detenção. Abolida foi apenas a conversão da multa não paga em pena privativa 

de liberdade, quando se remete o apenado ao processo executivo civil 

(Acórdão 105951, j. 14.04.98 - Rel. Juiz HAYDEVALDA SAMPAIO, DJDF 

15.06.98, p. 103 - in RT 755/674). 

 

O STJ possui entendimento no mesmo sentido: 

Transação Penal/Lei 9099/95, art. 76-Distinção quanto à SUSPENSÃO DO 

PROCESSO - Descumprimento de PENA ALTERNATIVA - Conversão em 

PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE - Admissibilidade. Criminal. Juizado 

Especial Criminal. Transação. Pena Alternativa. Descumprimento. Conversão 

em penal restritiva de liberdade. Legitimidade.  



   

1. A transação penal prevista no artigo 76, da Lei n.º 9099/95, distinguiu-se 

da suspensão do processo (artigo 89), porquanto, na primeira hipótese faz-se 

mister a efetiva concordância quanto a pena alternativa a ser fixada e, na 

segunda, há apenas uma proposta do parquet no sentido de o acusado 

submeter-se não a uma pena, mas ao cumprimento de algumas condições. 

Deste modo, a sentença homologatória da transação tem, também, caráter 

condenatório impróprio (não gera reincidência, nem pesa como maus 

antecedentes, no caso de outra superveniente de infração), abrindo ensejo a 

um processo autônomo de execução, que pode - legitimamente - desaguar na 

conversão em pena restritiva de liberdade, sem mau trato ao princípio do 

devido processo legal. É que o acusado, ao transacionar renúncia a alguns 

direitos perfeitamente disponíveis, pois, de forma livre e consciente, aceitou a 

proposta, ipso facto, a culpa. 2. Recurso de habeas corpus improvido  

(STJ - HC 8198 - Goiânia - 6ª T. - Rel: Min. Fernando Gonçalves - j. em 

08.06.99 - DJU I, 01.07.99. pág. 211).  

 

Apesar de reconhecidas posições doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de defender 

a conversão da restrição de direitos ou multa em privação de liberdade, caso seja descumprido 

o acordo lavrado na transação, entendemos, data vênia, que não cabe falar em conversão da 

transação para pena privativa de liberdade, já que, se assim ocorresse, haveria ofensa ao 

princípio do devido processo legal, previsto expressamente no art. 5º, LIV da Constituição 

Federal.  

Como defende Capez (2012), a conversão imediata da medida restritiva de direitos em 

pena privativa de liberdade violaria flagrantemente direitos fundamentais do indivíduo, como 

o contraditório e a ampla defesa. Assim, se o autor do fato descumpre a medida, não poderia 

ser preso, de imediato, vez que o reconhecimento de culpa e a condenação não foram objetos 

da transação penal, que, frise-se, ocorre em momento prévio à instauração da ação penal. 

Entendemos que só poderia haver a aplicação de pena privativa de liberdade na hipótese 

em que o autor do fato fosse condenado, por meio de processo judicial, havendo a expedição 

de uma sentença penal condenatória. Temos que a sentença oriunda do aceite do instituto 

consiste em mera homologação de acordo entre o acusado e o Ministério Público, e com isso, 

não possui força executória para privar a liberdade.  

Ora, se entendemos que o instituto da transação não constitui pena, pois ainda que as 

medidas impostas ao acusado sejam equivalente à restrição de direito e multa, conforme 

previstas no Código Penal, não existe um processo criminal prévio para sua aplicação, não 

podemos aceitar que haja a conversão automática das imposições do acordo em privação de 

liberdade, caso sobrevenha seu descumprimento.  

O próprio Supremo Tribunal Federal possui entendimento mais recente do que a 

jurisprudência supramencionada, no sentido de que a conversão da medida aplicada por meio 

de transação penal em privação de liberdade não é possível. Vejamos: 



   

TRANSAÇÃO – JUIZADOS ESPECIAIS - PENA RESTRITIVA DE 

DIREITOS - CONVERSÃO - PENA PRIVATIVA DO EXERCÍCIO DA 

LIBERDADE- DESCABIMENTO.  

A transformação automática da pena restritiva de direitos, decorrente 

transação, em privativa do exercício da liberdade discrepa da garantia 

constitucional do devido processo legal. Impõe-se, uma vez descumprido o 

termo de transação, a declaração de insubsistência deste último, retornando-

se ao estado anterior, dando-se oportunidade ao Ministério Público de vir a 

requerer a instauração de inquérito ou propor a ação penal, ofertando denúncia 

(HC 79572/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 22.02.2002.p.34).  

 

TRANSAÇÃO PENAL DESCUMPRIDA - CONVERSÃO DE PENA 

RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA 

AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - Precedentes: RE no 

268.320 e HC no 79.572. A jurisprudência do STF, favorável ao 

paciente, a celeridade deste remédio heroico e a ausência de precedente 

desta Corte quanto à questão da competência, recomendam a concessão 

da ordem. Habeas Corpus concedido de ofício. 

(HC 80802/MS, Rel. Min. Ellen Grace, DJ 18.05.2001) 
 

Por fim, como apontam mesmo os autores favoráveis a conversão das medidas impostas 

em privação de liberdade, a Lei dos Juizados não prevê de modo expresso tal possibilidade. 

Logo, sua concretização iria de encontro ao princípio da nulla poena sine judicio, e também 

possibilitaria a aplicação de pena sem a prévia discussão de culpabilidade, o que viola 

frontalmente os direitos do acusado. 

Dessa forma, apesar de entendimentos e precedentes judiciais em sentido contrário, 

tendemos a encarar o instituto da transação penal não como uma modalidade de pena restritiva 

de direitos, mas sim como medida despenalizadora.  

Tal instituto, se bem executado, pode despontar como uma boa alternativa para as penas 

clássicas, pois ao mesmo tempo que cumpre com seu objetivo de evitar a privação de liberdade, 

também impõe o autor do fato uma medida que restringe seus direitos, unindo ambos os 

fundamentos modernos do dever de punir, quais sejam a retribuição – por meio da aplicação de 

uma punição – e a prevenção – haja vista que a ressocialização é facilitada e que resta 

demonstrado à sociedade que nem mesmo os delitos de menor potencial ofensivo restam 

impunes. Além disso, é também uma forma de efetivar o postulado da celeridade, evitando 

processos penais desnecessários. 

  

 

 

 



   

3.2.3. Suspensão Condicional do processo 

 

 

O artigo 89 da Lei 9.099 prevê a possibilidade de suspensão condicional do processo 

nas hipóteses em que a pena mínima cominada ao crime for igual ou inferior a um ano, e se o 

acusado não estiver respondendo a outro processo criminal ou não tenha sido condenado por 

outro crime, desde que se encontrem presentes os demais requisitos que autorizariam a 

suspensão condicional da pena49, ou seja, que  a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social 

e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime estejam aptos 

a autorizar a concessão do benefício.  

Nesses casos, cabe ao Ministério Público, no momento do oferecimento da denúncia50, 

propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, sob as condições previstas nos 

parágrafos do referido dispositivo legal. Para o processo restar suspenso, o acusado deve 

cumprir condições legais e judiciais. As primeiras, previstas na lei, consistem na reparação do 

dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; na proibição de frequentar determinados lugares; na 

proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial; e, na necessidade de informação 

e justificação pessoal e mensal das atividades em juízo. Já as segundas ficam a cargo do próprio 

magistrado, que deve especificá-las de acordo com o fato e situação penal do acusado. Observe-

se que as imposições são muito similares ao rol de penas restritivas de direito, posto no artigo 

44 do Código Penal. 

A suspensão pode ser revogada, de maneira obrigatória, caso o acusado seja processado 

por outro crime ou não efetue, sem motivo justificado a reparação do dano. São hipóteses de 

revogação facultativa o processo por contravenção ou o descumprimento de quaisquer das 

condições impostas. Caso passe pelo período de prova sem incorrer em nenhuma dessas 

proposições, resta extinta sua punibilidade. 

O indiciado pode recusar as condições impostas, cenário no qual haverá o oferecimento 

da denúncia, e consequentemente, os tramites legais que podem acarretar a imposição de uma 

pena.  

                                                           
49 Previstos no artigo 77 do Código Penal. 
50 A lei coloca como momento processual adequado para a suspensão do processo aquele anterior ao 
oferecimento da denúncia, no entanto, a doutrina majoritária e a própria práxis forense generalizada 
entendem ser possível que haja a aplicação da medida até o momento da publicação da sentença.  



   

Temos, portanto, que a suspensão condicional do processo se mostra mais uma 

alternativa à aplicação clássica de penas, que consiste em submeter o acusado a obrigações 

determinadas durante um período estipulado, entre dois a quatro anos.  

Aqui, apesar das condições legais serem muito similares às penas restritivas de direito, 

ainda é possível que seja definida outra medida, além dessas, pois pode o juiz impor a restrição 

que julgar pertinente ao caso concreto.  

As medidas despenalizadoras parecem ser alternativas viáveis e interessantes, aplicáveis 

àquelas hipóteses em que os crimes cometidos são de menor potencial ofensivo, e em razão 

disso, não há necessidade de expor o incriminado a uma medida mais gravosa, ou mesmo a um 

processo criminal que o estigmatize.  

Na realidade, tais medidas, relativamente novas e muito inovadoras, se mostram 

interessantes diante da realidade fática de que são necessárias outras opções, que não as meras 

penalidades clássicas, no intuito de conter a pratica de crimes, para que se possa, finalmente, 

alcançar as finalidades principais da punição.  

No entanto, temos que nos atentar para o fato de que, mesmo existindo alternativas 

penais interessantes, a própria legislação restringe bastante a aplicação dessas, muito por causa 

dos requisitos estabelecidos para sua imposição, mas especialmente, pela maneira como são 

cominadas as penas, de forma abstrata, para cada crime.  

 

 

3.3. A Cominação de Penas na Parte Especial do Código 

 

 

A codificação vigente é dividida em duas partes distintas, mas funcionalmente 

interligadas. Enquanto na parte geral é fixado o conceito do crime, as sanções penais admitidas 

pelo sistema e suas condições de aplicação, na parte especial temos expostos não só a descrição 

dos fatos puníveis, como também a determinação da espécie e quantum abstrato de pena 

aplicável a cada um deles.  

O controle social que visa a obtenção da convivência pacífica entre os homens não pode 

ser realizado de forma arbitrária ou ilimitada, pois em um Estado Democrático de Direito, a 

ingerência na vida pessoal deve encontrar balizas nos direitos fundamentais. Logo, o legislador 

não é livre para estabelecer a cominação das sanções penais ao seu bel prazer. Ao contrário, 

encontra-se limitado pelo sistema penal, composto não só pela legislação aplicável, mas pelos 

próprios princípios e diretrizes determinadas pela Carta Magna (CERNICCHIARO, 2005).  



   

Dessa forma, as espécies e quantidades de sanções penais não podem ser abstratamente 

determinadas de forma ilimitada pelo legislador, do mesmo modo que também não podem ser 

cominadas, in concreto pelo juiz, puramente em decorrência de seu animus.  

A pena em tese deve projetar a censura maior ou menor dos fatos por ela proibidos. E 

isso varia de acordo com o balanceamento das condutas e do impacto causado pelo delito no 

bem jurídico tutelado. A pluralidade de sanções penais, portanto, pode ser explicada quando se 

considera o princípio da proporcionalidade.  

A cominação da pena em abstrato é importante para o presente estudo, uma vez que por 

meio desse mínimo e máximo estabelecido é que se define não só o regime inicial de 

cumprimento da privação de liberdade, mas também a possibilidade de aplicação da transação 

penal ou suspensão condicional do processo.  

Além disso, deve haver uma análise quanto ao crime não ter sido cometido com 

violência ou grave ameaça contra a pessoa, posto que isso é requisito para a substituição da 

pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, considerando-se também a pena 

imposta concretamente, que não pode ser maior que quatro anos nos crimes doloso. A mesma 

questão também influencia a substituição – ou não – da prisão pela pena de multa autônoma. 

Logo, um estudo detalhado de como o bem jurídico tutelado influencia na modalidade de pena 

a ser aplicada é necessário para elucidar o motivo da preponderância de aplicação de uma 

modalidade punitiva sobre a outra, nos moldes em que ocorre no país. 

 Frise-se contudo, que tal apreciação se torna mais complexa, pois assim como não é 

possível ao legislador exaurir todas as hipóteses, criando tipos penais fechados, também não é 

razoável que nós consigamos esgotar as possibilidades de cominação concreta de pena, o que 

influi sobremaneira na modalidade de punição aplicada, posto que essa é também casuística. 

Diante disso, tentaremos nos ater a conclusões comparativas, nos valendo de exemplos como 

forma de elucidar algumas questões relevantes.  

Existem, somente na parte especial do Código Penal, sem serem consideradas leis 

esparsas, aproximadamente duzentos e dezessete tipos penais autônomos, compreendendo-se 

nesses também as formas privilegiadas, qualificadas e com agravantes e atenuantes específicas.  

No tocante ao instituto da transação penal, que tem como requisito para sua propositura 

ser o crime de menor potencial ofensivo, ou seja, ter uma pena máxima prevista até dois anos, 

concluímos que pode ser aplicado em noventa e sete tipos penais básicos, que se enquadram 

nesse requisito.  

Já em relação à previsão de multa como substituição à pena privativa de liberdade, a 

própria codificação penal, por meio da utilização do conectivo “ou”, indicando alternatividade, 



   

estabelece a possibilidade em cento e vinte e oito delitos. Logo, em algumas hipóteses, mesmo 

quando não é possível haver a transação penal em razão do máximo de pena abstrata 

estabelecida, cabe a substituição da privação de liberdade pela pena pecuniária.  

Analisando-se a margem de tempo de pena indicada pelo legislador para cada crime, 

podemos observar que a escolha dos bens jurídicos mais importantes no sistema se reflete 

claramente no quantum de pena aplicável a cada modalidade de crime, e por óbvio, reflete na 

espécie de punição que será concretizada.  

O discurso doutrinário aqui se dá no sentido de que o ordenamento deve sempre guardar 

coerência, pois quando a infração penal é mais severa, a penalidade imposta é mais grave. Para 

se atingir essa coesão, é necessário aplicar uma escala valorativa para cada importância social 

incorporada por um bem jurídico específico, e portanto, em uma escala lógica.  

Por exemplo, em relação aos crimes contra a vida, expostos do artigo 121 ao 128 do 

Código Penal, temos que as penas das modalidades dolosas desses variam entre o máximo de 

30 e o mínimo de 4 anos, o que significa que nenhum deles pode ser considerado de menor 

potencial ofensivo, e por isso, não existe a possibilidade da transação penal, e nem mesmo de 

substituição da privação de liberdade pela restrição de direitos, uma vez que esses delitos são 

cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, e possuem penas mínimas tão 

elevadas. Por outro lado, em relação ao bem jurídico saúde, o legislador foi mais 

condescendente no tocante as penalidades impostas, uma vez que, entre os artigos 130 e 136 do 

Código, as penas abstratas dos tipos bases variam entre dois meses e quatro anos, permitindo 

assim que a maioria desses delitos possa ser transacionado, bem como que haja uma 

substituição massiva da privação de liberdade pela restrição de direitos em relação à periclitação 

da saúde.  

Entretanto, deve ser ressaltado que o legislador, mesmo dentro dessa escala lógica, 

estabelece penas diversas para aqueles delitos que entende ter mais relevância social. Isso 

ocorre na comparação entre os crimes de homicídio simples (art. 121, caput, CP), que possui 

pena de reclusão de seis a vinte anos, e de aborto provocado pela gestante (art. 124, CP), que 

tem como punição a detenção de um a três anos apenas. Ou seja, mesmo que ambos os delitos 

se refiram à proteção da vida, a vida extrauterina parece ser mais valorizada a título punitivo 

do que aquela que ainda se encontra dentro do ventre materno.  

Isso se deve, majoritariamente, a escolhas de política criminal prévias, que necessitam 

sempre ser pensadas criticamente, visando um avanço orgânico da legislação como um todo, 

de modo a evitar algumas discrepâncias no tocante ao crime cometido e a penalidade abstrata 

imposta a ele.  



   

Mais do que isso, Luiz Vicente Cernicchiaro (2005) defende que quando existe uma 

clara discrepância realizada pelo legislador no tocante a cominação em abstrato da pena, caberia 

ao juiz, justificadamente, ajustá-la, para manter a coerência e coesão necessárias ao sistema. 

Esse posicionamento merece destaque, tendo em vista que ressalta de forma simples a 

necessidade de um ideal de justiça que sirva como balizamento na aplicação de uma punição. 

Isso porque, conforme frisado à exaustão anteriormente, não existe propósito na aplicação de 

uma pena de privação de liberdade ínfima a um condenado que cometeu um delito de menor 

significância, pois isso, comprovadamente, só faz com que esse indivíduo seja retirado da 

sociedade e tenha mais dificuldades para se reinserir nela posteriormente. Dessa forma, a pena 

não estaria cumprindo suas finalidades essenciais, conforme projetadas no sistema e reiteradas 

pela doutrina.  

Todo o exposto demonstra que, aparentemente, o discurso doutrinário acerca da falência 

da prisão e da necessidade de aplicação de penas diversas para crimes considerados de menor 

potencial ofensivo foi englobado pelo legislador ao estabelecer os tipos penais e suas 

respectivas punições na parte especial da codificação.  

No entanto, ainda se faz necessária uma análise concreta de como todo esse discurso e 

a própria legislação posta são aplicadas.  



   

4. OS DADOS DO SISTEMA  

 

 

4.1. A Pena Privativa de Liberdade 

 

 

Nos termos dos dados compilados pelo Departamento Penitenciário Nacional – 

DEPEN51, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, temos que desde 2003 até 2009 a 

população carcerária brasileira sofreu um crescimento anual linear. Já de acordo com 

informações colhidas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ52, os indivíduos encarcerados 

são predominantemente homens, contando o sistema, ao final de 2012, com apenas 7% do 

contingente carcerário composto por pessoas do sexo feminino. 

Em 2003, o total de presos no sistema penitenciário era de 240.203. Em 2004, esse 

número passou para 262.710, e em 2005, para 269.919. Em 2006 o sistema atingiu o patamar o 

número de 339.580 condenados à pena privativa de liberdade. Em 2007, 2008 e 2009 haviam, 

respectivamente, 366.576, 393.698 e, finalmente, 417.112 presos dentro do território nacional. 

Ressalte-se, contudo, que tais dados referem-se tão somente à população carcerária custodiada 

no Sistema Penitenciário, sem englobar, contudo, os presos em unidades policiais e aqueles 

relativos à Secretaria de Segurança Pública.   

Ora, tais números demonstram que, apesar de relativamente pequeno, o crescimento do 

encarceramento foi constante, ou seja, a pena privativa de liberdade foi bastante utilizada 

durante o período de sete anos analisado.  

No tocante aos dados relativos aos estados da federação, analisados de forma separada 

durante o período em estudo, observa-se que a grande maioria segue a tendência nacional de 

aumento anual e gradativo do número de presos. Existem alguns casos isolados de aumento ou 

diminuição da população carcerária em determinado ano, mas nada significativo o suficiente 

para ser objeto de um estudo pormenorizado53.  

Segundo análise do DEPEN, entre 1995 e 2005, a população carcerária do Brasil saltou 

de pouco mais de 148 mil presos para 361.402, o que representou um crescimento de 143,91% 

em uma década. Nesse intervalo, a taxa anual de crescimento de presos encontrava-se entre 10 

                                                           
51 Disponíveis em: http://portal.mj.gov.br. 
52 Dados disponíveis em: http://www.cnj.jus.br. 
53 São Paulo atingiu a maior população carcerária do país no ano de 2009, com 154.515 presos, enquanto o 
Amapá, nesse mesmo ano, totalizou o incrível número de zero presos, sendo, portanto, o estado com a menor 
população carcerária do período. 



   

e 12%. A partir de 2005, temos que a taxa de crescimento anual de encarcerados decresceu, 

mantendo-se aproximadamente entre 5 e 7%. Já no período compreendido entre dezembro de 

2005 e dezembro de 2009, a população carcerária passou de 361.402 para 473.626 presos, o 

que representou um crescimento, em quatro anos, de 31,05%, ou seja, em média, 7,7% ao ano, 

evidenciando pequeno aumento em relação ao período anterior.  

O panorama se mostra menos otimista quando observamos os dados divulgados em 

meados do presente ano, pelo Conselho Nacional de Justiça, que apontam que a população 

carcerária brasileira passou de 514 mil detentos em dezembro de 2011 para 550 mil em junho 

de 2012. Ou seja, houve um aumento de 35 mil detentos entre dezembro de 2011 e junho de 

2012, demonstrando, ao contrário dos dados colhidos anteriormente pelo DEPEN, um aumento 

de 68% da população carcerária em apenas seis meses.  

Nos termos do mais recente levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil54, houve um 

aumento de 508,8% na população carcerária brasileira no período de 1990 a 2012. O incremento 

dos apenados, portanto, foi muito maior do que a taxa de crescimento da própria população 

nacional, que não passou de 30%. Ou seja, enquanto a população, no geral, cresceu na fração 

de um para três, o contingente carcerário foi multiplicada por seis.  

Ainda de acordo com os dados do Departamento Penitenciário, em dezembro de 2008 

haviam 237,97 presos por cem mil habitantes. Já em dezembro de 2009 esse número passou 

para 247,35. Isso significa que no período de um ano houve o crescimento de dez presos por 

cem mil habitantes do país. Em 2012 foram registrados 548.003 presos no sistema, o que 

corresponde a uma taxa de 287,31 para cada 100 mil habitantes, em uma população de 

190.732.694 habitantes, de acordo com o IBGE.  

Além disso, o Brasil ainda possui uma das mais altas taxas de encarceramento anual do 

globo55, além de ser o quarto país com a maior população carcerária do mundo56. Conforme 

observado nos dados apresentados, no período posterior a 1995 não ocorreu nenhum tipo de 

redução do aprisionamento, ao contrário, o número de detentos por ano foi acrescido, havendo 

inclusive um crescimento significativo na quantidade de presos por cem mil habitantes, bem 

como a majoração descomunal da população carcerária em três décadas. 

 

 

                                                           
54 Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br. 
55 De acordo com os dados do International Centre for Prision Studies - ICPS, disponível em: 
http://www.prisonstudies.org. 
56 Segundo os dados do Instituto Avante Brasil, o país só está atrás dos Estados Unidos, Rússia e China no 
tocante ao número de indivíduos submetidos à privação de liberdade.  



   

 

4.1.1. O Regime Fechado 

 

 

Temos que, no período compreendido entre dezembro de 2003 e dezembro de 2009, O 

número de condenados submetidos ao regime fechado sofreu um leve acréscimo, excetuando-

se o período de 2007, quando foi observada uma leve queda em relação ao ano anterior. No 

entanto, em 2008 já se constatava novo crescimento, tendo o número absoluto superado, 

inclusive, a quantidade de presos existente em 2006.  

Em 2003, eram 139.057 presos em regime fechado, o que aumentou para 140.087 em 

2004, com crescimento, em 2005, para 149.229, e posteriormente, também em 2006, quando 

saltou para 163.805 pessoas. Após a referida queda em 2007, na qual restavam 157.429 presos 

em regime fechado, em 2008 esse número passou para 166.338, chegando a 174.372, em 2009. 

 

 

4.1.2. O Regime Semiaberto  

 

 

Já no regime semiaberto, dentro do mesmo lapso temporal avaliado, a evolução é 

diversa. Aqui, existe um crescimento contínuo e quase linear até 2006, quando constata-se um 

salto quantitativo em relação a esse ano para o seguinte. A partir de 2007 os níveis se mantém 

crescentes, mas novamente, quase de forma linear.  

Em 2003 existiam 30.929 presos no regime semiaberto. Em 2004, esse número passa 

para 32.800, e em 2005, para 33.856. Enquanto em 2006 foram computados 41.731 presos no 

referido regime, em 2007 observa-se o primeiro aumento significativo, com o total de apenados 

representando 58.688 pessoas. Depois disso, em 2008 temos 63.809, e em 2009, 66.670, o que 

denota um retorno ao padrão de crescimento anterior, sem significativas mudanças.  

 

 

4.1.3. O Regime Aberto  

 

 

Em relação ao regime aberto, também existe um crescimento constante até 2008. De 

2003 para 2004 o aumento de presos afetos a tal regime foi parco, havendo expressivo 



   

crescimento quantitativo em 2005, e depois novamente em 2006. Os números registrados em 

2007 e 2008 se mantiveram muito próximos, e em 2009 podemos observar um levíssimo 

decréscimo na quantidade dos presos cumprindo o regime aberto.  

Em 2003, haviam 2.668 presos submetidos a esse regime e em 2004, 3.057. Em 

2005 o aumento foi significativo, passando-se ao total de 7.873, e no ano posterior, qual seja, 

2006 o crescimento foi ainda maior, contando com 18.311 apenados. Em 2007 e 2008 

observamos ainda um crescimento relativo aos períodos anteriores, tendo respectivamente 

19.147 e 20.542 presos nesse regime. Por fim, em 2009 ocorreu um ligeiro decréscimo no total, 

contando o país com 19.458 apenados em regime aberto. 

 

 

4.1.4. Outros Fatores 

 

 

4.1.4.1. Tipificação 

 

 

No tocante ao tipo de delitos cometidos, temos que em 2008 e entre os presos do sexo 

masculino, 28% encontravam-se na prisão em razão de furto. Em 2009, essa porcentagem 

aumentou para 29. Logo em seguida, os entorpecentes representaram respectivamente 19 e 20% 

dos delitos perpetrados pela população carcerária masculina nesses dois anos em análise. O 

delito de furto ocupou o terceiro lugar como maior responsável pelo encarceramento, 

representando 17% dos crimes em 2008, e apenas 16% em 2009. O homicídio vem em seguida, 

representando 13 e 12% dos delitos cometidos em 2008 e 2009.  

Depois disso, a sequência é:  crimes contra os costumes, representando 5% em ambos 

os anos; delitos previstos no estatuto do desarmamento, com 5 e 6%, respectivamente; 

latrocínio, com o percentual de 4 e 3%, respectivamente; a receptação que se manteve em 3%; 

e, por fim, o estelionato, representando apenas 1% do total de crimes cometidos, tanto em 2008 

quanto em 2009. Os diversos tipos penais restantes, reunidos sob a denominação de “outros”, 

representam apenas 5% da tipificação, mantendo-se a porcentagem nos dois anos em estudo.  

 Já as mulheres possuem uma dinâmica criminal muito diversa. O crime mais cometido, 

representando a maioria da população carcerária, é relativo aos entorpecentes, que 

configuraram, tanto em 2008 quanto em 2009, 59% dos delitos. Em seguida, com 11% nos dois 

anos, é computado o roubo, e depois, representando respectivamente 11 e 9% dos delitos 



   

femininos, o furto. Em quarto lugar, o homicídio engloba a porcentagem de 7, em ambos os 

anos.  

De resto, temos: latrocínio e crimes previstos no estatuto do desarmamento, contando 

apenas 2% do total e crimes contra os costumes, estelionato e receptação representando somente 

1% cada, em ambos os anos analisados. A marcação “outros” representa aqui 5% do total de 

delitos cometidos por presidiárias.  

 Com base nesses dados, vislumbra-se que os três tipos penais mais praticados no país, 

independente do gênero, consistem em crimes contra o patrimônio – englobando aqui furto e 

roubo –, delitos relativos a entorpecentes e homicídio, não necessariamente nessa ordem.  

 

 

4.1.4.2.  Faixa Etária 

 

 

Quanto a idade dos presidiários do sistema, temos, segundo dados do DEPEN, que em 

2008, 31% estavam entre 18 e 24 anos; 26% contavam de 25 a 29 anos; 17% tinham entre 30 e 

34 anos; 15%, de 35 a 45; 6% constituíam a faixa de 46 a 60 anos; e, apenas 1% contavam com 

mais de 60 anos. Não foram informados os dados de 12.869 presos, o que representa uma 

porcentagem de 4% em relação ao total.  

Em 2009 não houveram muitas mudanças no panorama. Os presos na faixa de 18 a 24 

anos representavam 32% do total; aqueles entre 25 e 29 anos, 27%; 18% encontrava-se na idade 

de 30 a 34 anos; 15% tinha idade entre 35 a 45; 6% constituíam a faixa de 46 a 60; e, apenas 

1% tinha mais de 60 anos. Aqui, apenas 1% dos dados não foram informados.  

Já em 2012, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Avante Brasil, os jovens 

de 18 a 24 anos eram maioria nas penitenciárias brasileiras, correspondendo a 29,8% da 

população carcerária. Os presos que se encontravam entre a faixa etária dos 25 a 29 anos 

representavam 25,3%. Do restante, 19,1% tinham entre 30 e 34 anos, 17,4% entre 35 e 45 anos, 

6,4% entre 46 e 60 anos, 1% acima de 60 anos. Não foram informados dados de 1,2% da 

população carcerária.  

Observa-se, portanto, que há um decréscimo do número de presos em razão da idade. 

Ou seja, os jovens representam a maior parte da população carcerária. 

 

 

 



   

4.1.4.3.  Escolaridade 

 

 

Em 2008, segundo dados do DEPEN, 172.926 presos contavam com o ensino 

fundamental incompleto, representando, de longe, a maior parte da população carcerária. 

Depois, tínhamos 49.262 que contavam com o ensino fundamental completo, 47.004 apenas 

alfabetizados, 41.701 com o ensino médio incompleto. Completaram o ensino médio apenas 

28.972, seguidos pelos 28.432 que eram analfabetos.  

Em relação ao curso superior, 3.718 possuem esse incompleto, enquanto 1.705 

completaram tal etapa de formação. Com o nível de escolaridade acima do ensino superior 

completo tínhamos apenas 68 presos. 19.991 foram computados como “não informado”. 

Em 2009, o panorama geral parece o mesmo. 178.540 dos encarcerados possuíam ensino 

fundamental incompleto, contra 67.831 que completaram essa etapa de ensino. 49.521 eram 

alfabetizados, enquanto 44.104 possuíam ensino médio incompleto. 31.017 completaram o 

ensino médio. São analfabetos 26.091 presos. Quanto ao curso superior, não completaram essa 

etapa 2.942, contra 1.715 apenados que o fizeram. Acima do nível superior completo, temos 

apenas 60 presos. 15.457 não tiveram seus dados informados.  

Já em 2012, segundo dados do Instituto Avante Brasil, o nível de escolaridade entre a 

maioria dos presos era o Ensino Fundamental Incompleto, chegando ao percentual de 50,5%. 

Do restante, 14% eram alfabetizados, 13,6% possuíam o Ensino Fundamental Completo, 8,5% 

haviam concluído o Ensino Médio, 6,1% eram analfabetos, 1,2% tinham Ensino Médio 

Incompleto, 0,9% haviam chegado a universidade mas sem conclusão, 0,04% concluíram o 

Ensino Superior e 0,03% chegaram a um nível acima de Superior completo.  

 Resta claro que a maior parte da população carcerária possui índices de escolaridade 

muito baixos, não tendo completado a maior parte da trajetória acadêmica básica, havendo uma 

parcela significativa que nem mesmo sabe ler ou escrever.  

 

 

4.1.5. Estabelecimentos Penais  

 

 

Nota-se que houve um aumento do número de estabelecimentos prisionais no período 

compreendido entre 2007 e 2009. Enquanto naquele ano haviam apenas 1701 presídios 



   

espalhados pelo país, em 2008 foram construídos mais 34, e posteriormente, em 2009, esse 

número se elevou ainda mais, existindo, à época, 1086 prisões no Brasil.  

Atualmente, contamos com pouco mais de 1.598 estabelecimentos57, compreendidos 

nessa definição as penitenciárias, cadeias públicas, casas de albergado, colônias agrícolas e 

industriais, hospitais de custódia, dentre outros, não sendo computadas, no entanto as 

carceragens ou custódia de delegacias.  

Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público58, esses estabelecimentos contam 

com capacidade aproximada para 302.422 pessoas, no entanto, até dezembro de 2012 

abrigavam 448.969 presos. O déficit, portanto é de 146.547 vagas, ou, em termos percentuais, 

temos 48% de excedentes existentes no sistema carcerário. Ou seja, temos quase dois presos 

por vaga oferecida, caracterizando uma superlotação sem precedentes.  

Essa superlotação é registrada em todas as regiões do país, independentemente do tipo 

de estabelecimento prisional. O déficit de vagas é maior dentre os integrantes do sexo 

masculino, posto que a capacidade do sistema é para 278.793 homens e abrigava, à época, 

420.940, contra as 23.629 vagas para as mulheres, com 28.029 internas.   

Em agosto de 2008, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, realizou um diagnóstico do 

sistema prisional brasileiro por meio de um Mutirão Carcerário59. Durante os anos de 2010 e 

2011, a equipe do programa percorreu quase todas as unidades federativas, realizando inspeção 

de presídios e atualizando a situação prisional dos detentos.  

Além de constatar a superlotação prisional apontada, que é um problema generalizado 

e acarreta diversas consequências nefastas, o mutirão descobriu outros fatores tão graves 

quanto, que também se repetem, em maior ou menor grau, por todos os estados da federação. 

São eles: celas sujas, escuras e mal ventiladas, demonstrando cenário de total insalubridade; 

adolescentes dividindo celas com maiores de idade, em clara violação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente; falta de estrutura extrema, que acarreta na negação de direitos básicos aos 

presos, como banho de sol, higiene íntima, acesso à agua, dentre outros; imposição de 

exigências ilegais, sem nenhuma determinação na sentença condenatória ou na lei, como 

requisito para presos que mudam de regime. 

Mais do que as condições das unidades penitenciárias, o mutirão analisou ao todo 310 

mil processos, o que resultou na soltura de 24,8 mil presos que já possuíam o direito à liberdade. 

Em termos percentuais, isso representa 9,09% da população carcerária brasileira do período 

                                                           
57 Dados do Conselho Nacional do Ministério Público, disponíveis em: http://www.cnmp.mp.br/portal. 
58 Dados disponíveis em: http://www.cnmp.mp.br/portal. 
59 Dados do Conselho Nacional de Justiça, disponíveis em: http://www.cnj.jus.br. 



   

compreendido entre junho e setembro de 2010. Esse fator, relativo não a administração 

presidiária em si, mas a própria administração da justiça criminal, também é um dado 

importante, que demonstra a necessidade de um política conjunta e integrada para solver as 

questões basilares quanto a aplicação da pena privativa de liberdade. 

Todos esses fatores degradantes e atentatórios contra a dignidade humana dos presos e 

que violam frontalmente o disposto na Lei de Execução Penal e as garantias 

constitucionalmente asseguradas parecem confirmar as palavras do Ministro Cezar Peluso, 

então presidente do CNJ e responsável pela apresentação do trabalho realizado pelo Multirão, 

que diz:  

Os cárceres se enchem cada vez mais de pessoas, muitas das quais pedem uma 

segunda ou terceira oportunidade que lhes permita situar-se de modo diferente 

perante ao mundo. Continuamos a abarrotar nossas prisões, tranquilizados 

pela ilusão eficiente de diminuir a delinquência, pondo atrás das grades os 

violadores das normas penais, mas não raro esquecidos da condição de seres 

humanos, dos que, subtraídos momentaneamente do nosso convívio, 

abandonamos depois dos muros. 

 

Seu posicionamento está de acordo com a opinião majoritária da doutrina, que entende 

a prisão como um martírio a ser aplicado em último caso, e aponta também a necessidade de 

medidas punitivas eficazes para substituí-la de forma plena. No entanto, o ministro vai além de 

apenas apontar tais defeitos enraizados no sistema como faz a doutrina, e propõe uma reflexão 

muito importante: 

Uma reta consciência e uma preocupação social responsável nos indagam: o 

que esperamos de nossas penas e de nossas prisões? Cuidamos, com firmeza, 

que condenados podem voltar a integrar a sociedade com atitude respeitosa às 

normas jurídicas? Inquieta-nos o tratamento degradante que, como expressão 

do valor coletivo reconhecido à dignidade humana, lhes é reservado? Ou 

satisfaz-nos o alívio temporário que vem à sensação da contínua, mas 

insignificante e infrutífera desocupação das ruas? 

 

 

4.2.  A Pena Restritiva de Direitos 

 

 

4.2.1. A Evolução dos Programas de Fomento 

 

 

Segundo análise do DEPEN, as penas alternativas à privação de liberdade eram pouco 

aplicadas no Brasil antes de 1990, sobretudo em razão da dificuldade na fiscalização de seu 



   

cumprimento pelos órgãos estatais, bem como por causa da sensação de impunidade que 

revestia uma sociedade moldada com base nos ideais retributivos e na necessidade de 

sofrimento oriunda da punição.  A partir dessa década, houve a divulgação das Regras Mínimas 

das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas Não-Privativas de Liberdade, chamadas 

Regras de Tóquio, que consistem em recomendações da ONU visando buscar meios mais 

eficazes para prevenir a criminalidade e para punir seus autores.   

Foram realizadas significativas mudanças legislativas, destacando-se a promulgação da 

lei 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais e a Lei 9.714/98, que ampliou 

significativamente o âmbito de aplicação de penas alternativas, estipulando os critérios que 

ainda existem atualmente. Em 2000, o Ministério da Justiça criou o Programa Nacional de 

Apoio às Penas Alternativas, objetivando a realização de ações necessárias ao incremento da 

aplicação de penas alternativas em todo território nacional.  Foram celebrados convênios entre 

Estados e o Fundo Penitenciário Nacional, estabelecendo-se Centrais de Apoio, junto a 

Secretarias de Estado e Tribunais de Justiça, o que permitiu a viabilização de uma mínima 

estrutura física e de pessoal para monitorar o cumprimento da execução das penas e medidas 

alternativas. 

Posteriormente, em 2002 foi constituída através da Portaria Ministerial 153/02, a 

Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas, com o intuito de legitimar e 

consolidar essas como uma efetiva política pública de prevenção criminal  

Em 2003, apostando no fortalecimento do Programa Nacional de Apoio às Penas 

Alternativas como um pilar de política criminal e penitenciária nacional, o Ministério da Justiça 

determinou três novos objetivos prioritários: a produção e a disseminação de conhecimento 

acerca da execução das penas e medidas alternativas; a identificação,  avaliação e fomento de 

práticas alternativas efetivas; e,  o apoio técnico e financeiro aos poderes Judiciários e 

Executivos estaduais para a promoção de melhorias em seus sistemas de aplicação e 

fiscalização das medidas.   

No ano de 2006, houve a criação de um órgão executivo na Diretoria de Políticas 

Penitenciárias do DEPEN: a Coordenação Geral de Fomento ao Programa de Penas e Medidas 

Alternativas, responsável, nos termos do Decreto nº 5.834/06, primordialmente por desenvolver 

essa política nas unidades federativas; produzir e divulgar informações acerca de aplicação e 

execução de penas alternativas no país; assessorar as unidades da federação para que essas 

desenvolvam suas próprias políticas voltadas ao tema; e, realizar a capacitação de equipes para 

monitorar o cumprimento dessa modalidade punitiva.  



   

Já em 2007, foi lançado o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que, 

segundo a Secretaria de Segurança Pública, impactou substancialmente a ação de Penas e 

Medidas Alternativas. O Programa previu investimento de R$ 13,180 milhões para a aplicação 

de Penas e Medidas Alternativas no exercício fiscal de 2008, valor que representa quase o 

montante total investido no setor desde 1994, ano da criação do Fundo Penitenciário Nacional, 

que foi de R$ 14,3 milhões.  

Em 2011, através da Portaria nº 46/2011, o CNJ instituiu o Grupo de Trabalho de Juízes 

de Varas de Penas e Medidas Alternativas, firmando uma parceria com o Ministério da Justiça 

na qual se objetiva concretizar uma política para o Sistema Nacional de Penas e Medidas, com 

enfoque, sobretudo, na questão do desencarceramento.  

A consolidação de políticas criminais alternativas torna-se cada vez mais relevante 

perante os problemas evidentes do sistema prisional, tais como a superlotação e os tratamentos 

que violam princípios básicos da dignidade humana, e conforme demonstrado, vem evoluindo 

ao longo do tempo, visando cada vez mais a aplicação dessa modalidade de pena em detrimento 

da privação de liberdade. 

 

 

4.2.2. Os Dados Nacionais 

 

 

A tabela de evolução histórica das Penas e Medidas Alternativas no Brasil, 

disponibilizada pelo DEPEN60 faz uma distinção entre Penas Alternativas e Medidas 

Alternativas, englobando ambas no conceito de Penas Restritivas de Direito.  

Segundo o Instituto Latino Americano das Nações Unidas – ILANUD61, as Penas 

Alternativas resultam de uma sentença condenatória transitada em julgado que atribui uma das 

modalidades das penas restritivas de direito previstas no Código Penal62, quais sejam: prestação 

pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, 

interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Já as Medidas Alternativas, 

                                                           
60 Vide http://portal.mj.gov.br/. 
61 Conceitos disponíveis em: http://www.ilanud.or.cr/. 
62 O Código Penal brasileiro adota a terminologia “penas restritivas de direito”, entendida como mais técnica, e 

que possui caráter mais restrito do que penas alternativas. Em princípio, sob a denominação 
“penas alternativas” são incluídas todas as sanções alternativas diversas da prisão, englobando, além das 
espécies previstas no artigo 43 do Código Penal, a multa, as penas previstas na Lei Ambiental, no 
Código de Trânsito e na Lei de Drogas. 



   

resultam, por sua vez, daqueles procedimentos chamados de despenalizadores, que são diversos 

do processo penal tradicional. Aqui estão englobados a composição, a transação e a suspensão 

condicional do processo. Frise-se que a diferenciação não é apenas conceitual, mas reflete uma 

natureza jurídica diversa entre os institutos apresentados, bem como dinâmicas de cumprimento 

absolutamente distintas.   

Passada essa questão, temos que em 1987, o tempo de cumprimento da chamada PMA 

– Pena e Medida Alternativa – era de zero a um ano, havendo apenas um núcleo de serviço 

público de monitoramento, localizado no Rio Grande do Sul. O número de pessoas cumprindo 

as chamadas Medidas Restritivas de direito não foi informado, mas haviam 197 pessoas 

cumprindo Penas Restritivas de Direito. Não é informado também o número de presos à época. 

Avançando-se até 1995, temos que o tempo de cumprimento de pena permaneceu o mesmo, 

mas já existem quatro núcleos de serviço público de monitoramento. Os dados são: 78.572 

pessoas cumprindo Medidas Restritivas de Direito, 1.692 cumprindo Penas Restritivas de 

Direito, contra 148.760 presidiários. Portanto, temos que haviam 80.365 Penas e Medidas 

Alternativas acumuladas. Adentrando no século XXI, em 2002 o tempo de cumprimento da 

referida punição foi alterado, passando de zero a quatro anos. Aqui, já contamos com 26 núcleos 

de serviço público de monitoramento, e com quatro Varas Especializadas. Cumprem medidas 

restritivas de direito 80.843 pessoas, enquanto outras 21.560 cumprem Medidas, contra o 

número de 248.685 presidiários no período.  

A partir de 2006, a contabilidade passou a ser anual, mantendo-se o tempo de 

cumprimento de pena de zero a quatro anos. Nesse ano, já temos 213 núcleos de serviço público 

de monitoramento, ao lado de dez Varas Especializadas. Cumprem Medidas Restritivas 

237.945 pessoas, enquanto 63.457 cumprem Penas, contra o total de 401.236 presos. Existem, 

então, o total de 301.402 Penas e Medidas Alternativas acumuladas. Em 2007 temos o aumento 

de núcleos e Varas Especializadas, havendo respectivamente, 249 e 18 dessas. Foram aplicadas 

no ano, 333.685 Medidas Restritivas, 88.837 Penas, em um total de 422.522 acumuladas, 

havendo 423.372 presos.  

Em 2008, o programa conta com 306 núcleos de serviço público de monitoramento e 19 

Varas Especializadas. Cumprem Medidas Restritivas 457.811 pessoas, enquanto 101.019 

cumprem Penas. O total é de 558.830 Penas e Medidas Alternativas contra 446.764 penas 

restritivas de liberdade. Por fim, em 2009, o ano final de análise, já contamos com 389 núcleos 

e 20 Varas Especializadas. Nesse período, cumpriram Medidas Restritivas 544.795 pessoas, 

foram condenadas a Penas Restritivas 126.273, totalizando 671.078 PMA, contra apenas 

473.626 condenados à prisão.  



   

No tocante a dados pormenorizados dentro dos anos compilados, temos que, o Relatório 

de Gestão da Coordenação Geral de Fomento ao Programa de Penas e Medidas Alternativas 

apontou que entre os meses de janeiro e setembro de 2006, as unidades da federação informaram 

a execução de 63.457 penas e medidas alternativas no Brasil, representando um aumento de 

quase 200% em relação ao levantamento do ano de 2002, que apresentava 21.560 execuções. 

Observou-se também uma tendência de continuidade do referido aumento, haja vista que apenas 

nos referidos nove meses de 2006 foram aplicadas 301.402 Penas e Medidas Alternativas em 

todo país.   

Segundo os dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, consolidados 

pela Coordenação-Geral de Política, Pesquisa e Análise da Informação desse órgão, o número 

de pessoas cumprindo penas e medidas alternativas ultrapassou o número de presos no Brasil 

no 1º semestre de 2008. Em junho de 2008, haviam 493.737 pessoas presas, levando-se m 

consideração tanto os condenados quanto os provisórios, enquanto 498.729 pessoas estavam 

cumprindo, ou cumpriram no decorrer do referido período, uma ou mais penas restritivas de 

direito.   

Ressalte-se, contudo, que tais resultados se referem de forma indiscriminada a ambas as 

penas e medidas alternativas, ou seja, não englobam tão-somente as restrições de direito 

aplicadas após a condenação transitada em julgado no processo. Analisando-se somente os 

dados estritos, temos que a privação da liberdade continua sendo mais difundida e utilizada do 

que a pena de restrição de direitos.  

Atualmente, o país conta com dezenove varas judiciais especializadas, complementadas 

por trezentos e seis estruturas montadas de monitoramento e fiscalização de penas e medidas 

alternativas, formando o conjunto de equipamentos públicos existentes. Tais serviços envolvem 

diversas instituições do sistema de justiça – como o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública –, bem como do Poder Executivo e de entidades da Sociedade Civil 

Organizada. São tidas como fundamentais à garantia do bom cumprimento das decisões 

judiciais.  

Entretanto, conforme demonstrado a seguir, esse modelo de aplicação e fiscalização não 

é infalível, e pelo contrário, recebe críticas e ponderações que merecem ser destacadas, visando 

cada vez mais a efetividade concreta na aplicação dessa modalidade punitiva. 

 

 

 

 



   

4.2.3. Os Dados Pontuais 

 

 

Em relação somente às penas restritivas de direito, restritas aquele rol disposto no artigo 

43 do Código Penal, existem dados da ILANUD63, referentes a um levantamento realizado 

apenas em nove capitais selecionadas, quais sejam: Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, 

Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e no Distrito Federal, abrangendo 

todo o ano de 2005. Constatou-se à época que existiam nessas localidades o total de 18.316 

processos relativos a imposição dessa modalidade de pena. Os resultados da pesquisa tiveram 

variação significativa, de acordo com a capital estudada, e por isso, cada uma merece exame 

mais detalhado, conforme realizado a seguir.  

Em Porto Alegre havia apenas uma Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas 

- VEPMA, que contava com oito funcionários, dentre eles o juiz, os estagiários e serventuários, 

havendo uma distribuição de atribuições e poderes entre esses. A execução das penas era 

fiscalizada por meio de visitas periódicas a cada entidade credenciada. Observou-se, como em 

todas as capitais estudadas, uma demanda superior a capacidade de fiscalização da Vara e de 

abrangência das instituições. Segundo os dados fornecidos pela própria capital, em quinze anos 

cerca de 5.500 pessoas cumpriram essa modalidade de punição.  

Considerando-se apenas os processos estudados, conclui-se que 84,1% dos apenados 

eram do sexo masculino, enquanto apenas 15,9% correspondiam ao sexo feminino. No tocante 

a etnia, 58,3% eram brancos, 11% pretos e 9,1% pardos. 21,6% das pessoas submetidas as penas 

não tiveram sua cor registrada. Quanto a escolaridade, 26,9% possuíam ensino fundamental 

incompleto, seguidos de 26,1% com ensino fundamental completo. 16,3% só possuíam o ensino 

médio completo, enquanto 11,7% representavam o ensino superior, tanto completo quanto 

incompleto. Essa última porcentagem também corresponde ao percentual de escolaridade não 

informado. Constatou-se, por fim, que 14,8% dos condenados possuíam antecedentes criminais, 

em oposição a grande maioria de 84,5%, que não os tinha. O percentual de reincidentes 

cumprindo pena é apenas de 8%.  

As categorias de crimes responsáveis pela aplicação de penas restritivas em Porto 

Alegre são: crimes patrimoniais (43,9%), crimes de trânsito (14%), crimes relacionados a 

drogas (12,5%), porte de arma (11%) Foram englobados na categoria outros o percentual de 

18,6%. 35,2% das condenações correspondem a um tempo de pena de até 1 ano, 33% de 1 a 2 

                                                           
63 Disponíveis em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload. 



   

anos, 24,2% de 2 a 3 anos, e apenas 7,6% englobam punições de 3 a 4 anos. A pena de prestação 

de serviços a comunidade engloba 61% do total de condenações, enquanto todas as outras 

modalidades de restrição de direitos juntas totalizam apenas 34,1%. O percentual de 

descumprimento das penas é de 30,5%. 

Em Curitiba havia uma Central de Penas Alternativas - CEPA, que foi transformada em 

Vara Especializada em 2004. Assim como em grande parte das capitais estudadas, observou-se 

que a pena alternativa era encarada como benefício, tanto pelos próprios agentes envolvidos em 

sua execução quanto pelos próprios apenados. A fiscalização do cumprimento da pena se da de 

forma irregular, dada a insuficiência de pessoal para realiza-la. Haviam aqui 1.149 processos 

de execução de penas restritivas de direito em andamento.  

Considerando-se apenas os processos analisados, conclui-se que 90,6% dos apenados 

eram do sexo masculino, enquanto apenas 9,4% correspondiam ao sexo feminino. Não foram 

registrados dados no tocante a etnia. Quanto a escolaridade, 23,5% possuíam ensino 

fundamental incompleto, seguidos de 8,7% com ensino fundamental completo. O percentual de 

escolaridade não informado é altíssimo, correspondendo a 52,9%. Constatou-se, por fim, que 

32,9% dos condenados possuíam antecedentes criminais, em oposição a grande maioria de 

67,1%, que não os tinha. O índice de apenados primários é de 97,7%, não havendo, portanto, 

muitos reincidentes aqui.  

As categorias de crimes responsáveis pela aplicação de penas restritivas em Curitiba 

são: crimes patrimoniais (71%) e crimes relacionados a drogas (6,5%). Foram englobados na 

categoria outros o percentual de 22,5%. 22,6% das condenações correspondem a um tempo de 

pena de até 1 ano, 38% de 1 a 2 anos, 21,6% de 2 a 3 anos, e 17,8% englobam punições de 3 a 

4 anos. A pena de prestação de serviços à comunidade engloba 77,4% do total de condenações, 

enquanto todas as outras modalidades de restrição de direitos juntas totalizam apenas 14,8%. O 

percentual de descumprimento das penas é de 31%. 

Em Fortaleza havia uma Vara Especializada, inaugurada em 1998. Essa era dividida em 

dois setores, um referente a secretaria, e o outro, à pesquisa, documentação e estatística. A 

fiscalização segue um cronograma rígido e constante. Entretanto, frisa-se novamente as mesmas 

críticas anteriores no tocante a deficiência dos mecanismos de controle efetivo da prestação, o 

que ocasiona uma ineficácia constante na aplicabilidade da presente modalidade punitiva. 

Considerando-se apenas os processos em análise, conclui-se que 88,4% dos apenados 

eram do sexo masculino, contra apenas 11,6% do sexo feminino. Não foram registrados dados 

no tocante a etnia. Quanto a escolaridade, 52,2% possuíam ensino fundamental incompleto, 

seguidos de 20,1% que nem chegaram a ser alfabetizados, e enquanto 87% possuíam ensino 



   

médio incompleto, 8,2% registraram ensino médio completo. Constatou-se, por fim, que 30,3% 

dos condenados possuíam antecedentes criminais, em oposição 60,7%, que não os tinha. O 

índice de apenados primários é de 93,6%, não havendo também grande índice de reincidência 

registrado entre os apenados.  

As categorias de crimes responsáveis pela aplicação de penas restritivas em Fortaleza 

são: furto (41,2%), porte de entorpecentes (14,6%), porte de arma (8,6%) e estelionato e outras 

fraudes (8,2%). Foram englobados na categoria outros o percentual de 18%. 38,2% das 

condenações correspondem a um tempo de pena de até 1 ano, 43,8% de 1 a 2 anos, 14,6% de 2 

a 3 anos, e não há dados concretos no tocante a punições de 3 a 4 anos. A pena de prestação de 

serviços a comunidade engloba 63,7% do total de condenações, essa pena aliada a outras 

corresponde a 28,8%, enquanto todas as outras modalidades de restrição de direitos juntas 

totalizam apenas 7,5%. O percentual de descumprimento das penas é de 53,2%. 

No Distrito Federal não foi possível haver a coleta de dados quantitativos, em razão da 

forma de organização local dos registros cartorários. Aqui, temos que a aplicação das penas 

restritivas de direito se dava pela própria Vara de Execuções Criminais – VEC, e a partir de 

2001 isso foi passado para a Central de Coordenação da Execução de Penas e Medidas 

Alternativas – CEPEMA, que é órgão vinculado à Vara mencionada. Apesar de ter sido 

setorizada a execução, isso não supera a ausência de uma Vara específica para a execução 

dessas penas.  

Em Belém havia uma Central de Penas Alternativas - CEPA, instalada em 1998. 

Posteriormente foi criada a Vara específica, e desde então tem sido observada uma carência de 

funcionários. O levantamento de dados aqui foi iniciado, mas não pode ser concluído, pois à 

época, estava havendo uma completa reestruturação do sistema de aplicação das penas 

restritivas de direitos, logo não são computados no presente estudo. 

Em Salvador há uma bipartição no que toca à execução das penas restritivas de direito, 

haja vista que tanto o Poder Judiciário quanto o Executivo estão incumbidos dessa tarefa. A 

Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas – VEPMA é responsável pela execução de 

penas restritivas de direito. Há também uma Central de Apoio as Penas Alternativas – CEAPA, 

que ajuda na fiscalização, bem como no atendimento aos apenados. Tendo em vista que a 

referida Vara é responsável também pela aplicação de Medidas Alternativas, que não estavam 

englobadas na presente pesquisa, não foi possível reunir dados confiáveis o suficiente para 

contabilizar de forma segura, e em razão disso, a presente capital também não conta com uma 

análise quantitativa.  



   

Em Campo Grande a execução e fiscalização das penas restritivas de direito encontra-

se a cargo de uma Vara de Execução Penal, que conta com uma Central de Execução d Penas e 

Medidas Alternativas para auxiliar especificamente na matéria. Mais uma vez, cabem as 

mesmas considerações acerca dos problemas que permeiam a execução dessas medidas. Aqui, 

existiam apenas 344 processos de execução de penas restritivas de direito em andamento no 

momento da coleta de dados.  

Considerando-se apenas os processos que foram compilados, conclui-se que 93,2% dos 

apenados eram do sexo masculino, enquanto apenas 6,8% correspondiam ao sexo feminino. No 

tocante a etnia, existiam 34,5% pardos e 24,9% brancos, não havendo informações acerca dos 

36,2% restantes. Quanto a escolaridade, 45,2% possuíam ensino fundamental incompleto, 

seguidos de 10,7% com ensino médio completo, de 10,2% com fundamental completo e 7,3% 

com ensino superior, seja completo ou não. O percentual de escolaridade não informado 

corresponde a 17,5%. Constatou-se, por fim, que apenas 11,3% dos condenados possuíam 

antecedentes criminais, em oposição a grande maioria de 85,9%, que não os tinha. O índice de 

apenados primários é de 95,5%, não havendo também um alto índice de reincidência na região.  

As categorias de crimes responsáveis pela aplicação de penas restritivas em Campo 

Grande são: crimes patrimoniais (52%) e crimes de porte de arma (11,9%). Foram englobados 

na categoria outros o percentual de 36,1%. 32,2% das condenações correspondem a um tempo 

de pena de até 1 ano, 46,3% de 1 a 2 anos, 17,5% de 2 a 3 anos, não tendo sido registrado o 

percentual de punições de 3 a 4 anos. A pena de prestação de serviços a comunidade, 

isoladamente ou combinada com outras espécies engloba 79,1% do total de condenações, 

enquanto todas as outras modalidades de restrição de direitos juntas totalizam apenas 20,9%. O 

percentual de descumprimento das penas é de 29,6%. 

Em Belo Horizonte a execução e fiscalização das penas restritivas de direito encontrava-

se a cargo da Vara de Execuções Criminais, que executa todas as modalidades de sanção penal 

e conta apenas com um juiz titular. Em 1998 foi criado um Setor de Fiscalização de Penas 

Substitutivas, no entanto sua existência é informal, e considera-se esse apenas uma extensão da 

própria Vara. Foram constatadas razões de ordem política e burocrática que impediam a criação 

de uma Vara específica ou mesmo de uma Central de Apoio a Penas e Medidas Alternativas, o 

que compromete a execução dessas. Os feitos em andamento à época totalizavam 3.525 

processos referentes a penas restritivas de direito em curso. 

Considerando-se apenas os processos analisados, conclui-se que 93,1% dos apenados 

eram do sexo masculino, enquanto apenas 6,9% correspondiam ao sexo feminino. Não foram 

compilados dados tocante a etnia. Quanto a escolaridade, 39,5% possuíam ensino fundamental 



   

incompleto, seguidos de 16,8% não alfabetizados, e de 11,5% com ensino médio incompleto. 

O percentual de escolaridade não informado corresponde a 21,3%. Constatou-se, por fim, que 

apenas 14,9% dos condenados possuíam antecedentes criminais, em oposição a grande maioria 

de 85,1%, que não os tinha. O índice de apenados primários é de 94,2%, não havendo também 

um alto índice de reincidência na região.  

As categorias de crimes responsáveis pela aplicação de penas restritivas em Belo 

Horizonte são: crimes patrimoniais (39,7%), crimes relacionados a entorpecentes (29,9%), e 

crimes de porte de arma (10,7%). Foram englobados na categoria outros o percentual de 14,4%. 

47,6% das condenações correspondem a um tempo de pena de até 1 ano, 35,8% de 1 a 2 anos 

e 14,2% de 2 a 3 anos, não tendo sido registrado o percentual de punições de 3 a 4 anos. A pena 

de prestação de serviços à comunidade, isoladamente, responde por 63,2% do número de 

condenados, enquanto essa combinada com outras espécies engloba os outros 34,4% do total 

de condenações nessa região. O percentual de descumprimento das penas é de 33,2%. 

Em Recife, à época da coleta de dados já havia uma vara especializada, qual seja a de 

Execução de Penas Alternativas, encarregada da execução e fiscalização de tais medidas. Mais 

uma vez, constatou-se que os funcionários - e os próprios apenados – consideram as penas 

alternativas como espécie de benefício, o que interfere na medida em que são reconhecidos e 

se reconhecem como cumpridores de uma punição.  Essa questão é muito frisada, pois há a 

preocupação de que no fim, tais medidas não se prestem nem a um entendimento individual no 

tocante a punição, como também não a uma reinserção social efetiva. Existiam aqui, apenas 

344 processos referentes a execução de penas restritivas de direito.  

Considerando-se apenas os processos analisados, conclui-se que 82,7% dos apenados 

eram do sexo masculino, enquanto 17,3% correspondiam ao sexo feminino. Não foram 

compilados dados tocante a etnia. Quanto a escolaridade, 40,7% possuíam ensino fundamental 

incompleto, seguidos de 20,4% com ensino médio completo. Constatou-se, por fim, que apenas 

15,19% dos condenados possuíam antecedentes criminais, em oposição a grande maioria de 

82,7%, que não os tinha. O índice de apenados primários é de 96,1%.  

As categorias de crimes responsáveis pela aplicação de penas restritivas em Recife são: 

crimes patrimoniais (51,7%), crimes de porte de arma (8,9%), crimes relacionados a 

entorpecentes e crimes contra a vida e a integridade física (respondendo cada um por 8,4% do 

total). Foram englobados na categoria outros o percentual de 22,9%. 14,5% das condenações 

correspondem a um tempo de pena de até 1 ano, 40,8% de 1 a 2 anos, 31,3 % de 2 a 3 anos, e 

13,4 % a punições de 3 a 4 anos. A pena de prestação de serviços a comunidade, isoladamente, 

responde por 59,2% do número de condenados, enquanto essa combinada com outras espécies 



   

engloba 24,6% do total de condenações, sendo os outros 14,5% referentes às outras espécies. 

O percentual de descumprimento das penas é de 23,4%. 

Em São Paulo a execução e o acompanhamento das penas restritivas de direito 

encontravam-se a cargo da Vara de Execuções Criminais, no entanto, a fiscalização e o 

monitoramento eram realizados pelo Poder Executivo, a exemplo do que também acontecia em 

Salvador, com o dito sistema bipartido. Também aqui se faz presente o discurso do benefício 

das penas alternativas.  Existiam em curso, à época, 5.963 processos relativos a execução de 

penas restritivas de direito.  

Considerando-se apenas os processos analisados, conclui-se que 91.9% dos apenados 

eram do sexo masculino, enquanto apenas 8,1% correspondiam ao sexo feminino. No tocante 

a etnia, 60,8% dos apenados eram brancos, 27% pardos e 9,1% pretos. Quanto a escolaridade, 

38,2% possuíam ensino fundamental incompleto, seguidos de 19,9% com ensino fundamental 

completo, 11,8% com ensino médio completo, 6,9% de ensino médio incompleto, 5,9% de 

ensino superior completo ou não. O percentual de escolaridade não informado corresponde a 

14,2%. Constatou-se, por fim, que apenas 10% dos condenados possuíam antecedentes 

criminais, em oposição a grande maioria de 90%, que não os tinha. O índice de apenados 

primários é de 96,8%, não havendo também um alto índice de reincidência aqui. 

As categorias de crimes responsáveis pela aplicação de penas restritivas em São Paulo 

são: crimes patrimoniais (49%), crimes de porte de arma (17,9%), e crimes de trânsito (10,3%). 

Foram englobados na categoria outros o percentual de 22,8%. 45,8% das condenações 

correspondem a um tempo de pena de até 1 ano, 37,7% de 1 a 2 anos e 13% de 2 a 3 anos, não 

tendo sido registrado o percentual de punições de 3 a 4 anos. A pena de prestação de serviços a 

comunidade, isoladamente, responde por 60,5% do número de condenados, enquanto essa 

combinada com outras espécies engloba outros 30,4% do total de condenações nessa região, 

restando apenas 9,1% para todas as outras modalidades. O percentual de descumprimento das 

penas é de 31,4%. 

Diante dessas informações, considerando-se que o estudo foi realizado em um universo 

muito pequeno, e no ano de 2005, temos que à época e nas regiões analisadas, foram observados 

problemas similares, especificamente no tocante à fiscalização pífia das medidas e ao fato de 

que essas eram encaradas, tanto pelos apenados quanto pelos próprios funcionários 

responsáveis por sua execução, como benefícios concedidos ao invés de pena pela prática de 

um ilícito.  



   

Além disso, concluímos que a esmagadora maioria dos apenados submetidos à restrição 

de direitos é do sexo masculino, havendo um baixo percentual de mulheres, inclusive em 

comparação com os dados referentes à pena privativa de liberdade.  

Aparentemente, o percentual de brancos que cumprem penas alternativas é maior, 

seguido pelos pardos, e com uma sub-representação dos negros, em um quadro também distinto 

daquele que se observa quando da análise do sistema carcerário. No tocante ao nível de 

escolaridade, pode ser observado que há um predomínio de indivíduos com níveis 

fundamentais, completos ou não, no entanto, tais dados são permeados, em quase todas as 

localidades, por percentuais significativos de casos não informados.  

Restou claro que os crimes patrimoniais se mostraram os maiores responsáveis pela 

aplicação de penas restritivas de direitos, chegando a suplantar todas as outras modalidades de 

crime consideradas de forma conjunta, em algumas capitais. Aparecem também de maneira 

constante e com percentuais significativos, os crimes relacionados a entorpecentes e a porte de 

armas, e em menor escala, aqueles referentes ao transito e ao estelionato e outras fraudes, que 

se mostram muito pontuais, sendo significantes em poucas capitais estudadas. A porcentagem 

de “outros crimes”, englobando os mais diversos tipos penais fica em torno de 20%, apenas.  

O tempo de pena para a aplicação da restrição de direitos se concentra especificamente 

nas faixas de até um ano e de um a dois anos, havendo raros casos em que as penas de dois a 

três anos representem percentual expressivo, e mais raros ainda, aqueles em que se nota isso no 

tempo de três a quatro anos. O predomínio observado varia nas faixas de até um e entre um e 

dois anos. No entanto, chama atenção o fato de que, em mais de uma localidade o tempo de 

pena na faixa dos três a quatros anos não foi sequer computado, ressaltando sua insignificância 

no tocante à substituição da privação de liberdade.  

A punição mais aplicada é, indubitavelmente, a prestação de serviços à comunidade, 

que responde por mais de metade do total de penas na grande maioria das regiões analisadas. 

Quando considera-se essa modalidade aplicada em conjunto com outra pena alternativa, os 

números são ainda maiores, passando e muito da metade. As outras penas restritivas de direito, 

mesmo reunidas, não possuem percentuais muito significativos, sendo sua aplicação 

concentrada na faixa de dez a doze por cento apenas. Isso é um fator significativo, haja vista 

que o rol de penas contido no artigo 43 do Código Penal estabelece outras quatro medidas além 

dessa que se mostra a mais popular no quesito de aplicação. 

O índice de apenados com antecedentes que são submetidos as penas restritivas de 

direito é baixo, ficando em torno de dez a onze por cento, apenas. Isso se deve também ao fato 

de que a própria legislação estabelece como fator de graduação da pena, a consideração desses, 



   

dentre outros quesitos referentes ao agente. Já os registros de ocorrência de descumprimento 

das penas restritivas de direito podem ser considerados relativamente altos, uma vez que se 

encontram na faixa de vinte a trinta por cento, consideradas todas as localidades estudadas.  

No geral, a ideia de toda essa evolução na aplicação – e monitoramento – de Penas e 

Medidas Alternativas, amplamente divulgada pela Secretaria de Segurança Pública como sendo 

instrumento eficiente para prevenção e tratamento da criminalidade, é que a política criminal 

seja calcada em outras bases, que não a privação de liberdade. Claramente houve muito 

investimento no setor, que se mostra cada vez mais apto a tornar eficaz tal modalidade punitiva, 

inclusive pela análise da evolução do sistema ao longo do tempo. 

Aparentemente, temos que a aplicação de Penas e Medidas Alternativas é muito efetiva 

no país, pois conforme apontado, já conseguiu até mesmo superar o número de 

encarceramentos, quando analisada em conjunto, sem diferenciar efetivamente entre as penas e 

as medidas despenalizadoras. No entanto, vale frisar também que, conforme demonstrado 

anteriormente, os dados referentes a tal modalidade punitiva não são bem estruturados, e não 

guardam um padrão nacional, que abranja todo o país, logo, as conclusões a partir desses devem 

ser analisadas de forma crítica.  

Há de se ressaltar também, que mesmo que se aceitem os dados colhidos como verdades 

absolutas, e que as Penas Restritivas de Direito estejam sendo fomentadas e amplamente 

utilizadas, elas ainda não parecem ser, por si só uma alternativa eficaz para reformar o modelo 

punitivo brasileiro. Isso porque, conforme constatado amplamente, a privação de liberdade 

também vem sido aplicada de forma crescente, os níveis de encarceramento brasileiro são muito 

grandes em comparação com os países desenvolvidos, e as condições das prisões atentam contra 

os parâmetros de dignidade da pessoa humana. 

Logo, há grande importância no fomento das penas alternativas, sem dúvidas, sendo 

necessário inclusive, uma reunião e divulgação de dados mais precisa, mas somente isso, sem 

nenhuma outra política pública, ou mesmo reformulação no pensamento social, não parece ser 

suficiente para modular o sistema penal brasileiro nos parâmetros necessários a um estado de 

direito verdadeiramente desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 



   

4.3. A Pena de Multa 

 

 

Não obstante tenham sido realizadas exaustivas buscas, através dos mais diversos meios 

de pesquisa disponíveis, não foi possível encontrar nenhum tipo de dado – percentual ou 

absoluto – no que tange a aplicação da pena de multa autônoma. Os órgãos e entidades que 

realizam esse tipo de levantamento não parecem dar muita importância a essa modalidade 

punitiva, o que nos leva a crer que sua aplicação ainda é muito restrita, até mesmo em função 

das regras legalmente postas nesse sentido, que tornam o universo de crimes abrangidos pela 

modalidade quase ínfimo, se comparado com o total de tipificação existente no ordenamento.  

Isso é um ponto que merece ser aprimorado no país, uma vez que não se mostrou tarefa 

fácil encontrar nem mesmo precedentes jurisprudenciais que estipulassem tal modalidade, ao 

contrário, essa normalmente vem associada com alguma outra punição, ou é aplicada como o 

pagamento de prestação pecuniária, contido nas penas restritivas de direito.  

Ora, tal questão merece destaque, haja vista que a pena de multa, apesar de algumas 

críticas doutrinárias, é mais uma opção benéfica de aplicação de sanção, voltada para um direito 

criminal mais efetivo, no qual sejam observados os objetivos centrais da punição, ao invés de 

sua aplicação como um ultrapassado modelo de vingança privada. Mais do que isso, em 

diversos sistemas alienígenas temos que a aplicação dessa modalidade punitiva é utilizada nos 

moldes de substituição da privação de liberdade, assim como posto na legislação pátria, com 

resultados muito positivos64.  

No país, esse parece ser um campo pouco explorado, tanto fática, quanto doutrinaria e 

jurisprudencialmente.  

 

 

4.4. A Reincidência 

 

 

Conforme sabido, a reincidência consiste no cometimento de novo crime pelo agente, 

depois que já existe uma condenação anterior, transitada em julgado. Tal previsão encontra-se 

no artigo 63 do Código Penal considerando-se, para a configuração da reincidência qualquer 

                                                           
64 Segundo os Luiz Flávio Gomes, a Espanha, Portugal, Holanda e Itália possuem experiências muito satisfatórias 
com a aplicação da pena de multa no tocante a crimes considerados menos graves.  



   

tipo penal, exceto, os crimes militares próprios, assim como os políticos, já que esses possuem 

regulamentação específica, nos termos do artigo 64, II do referido diploma. 

A análise de informações referentes a tal instituto penal se mostra fundamental para a 

orientação de políticas públicas e para determinar a eficácia – ou não – do sistema punitivo 

brasileiro. Isso porque, quanto maior o índice de condenados reincidentes, menos efetiva a pena 

em seu caráter de ressocialização e reinserção do delinquente na sociedade. Quanto mais alta a 

taxa de reincidência, mais inútil a punição aplicada, segundo Luciano Losekan65.  

Frise-se que, nesse caso, estamos nos referindo a chamada reincidência real, que diz 

respeito ao crime cometido após a passagem do agente pelo sistema forma de controle social, 

com efetivo cumprimento de uma punição criminal (SANTOS, 2007), pois só com esses dados 

é possível avaliar a capacidade de reinserção do indivíduo, já submetido à punição, na 

sociedade.  

Ocorre que, hoje, no país, não existem dados consolidados acerca dos índices de 

reincidência66, e por isso, trabalharemos com previsões e estimativas realizadas por órgãos 

confiáveis, que apesar de não serem concretas, parecem retratar bem a realidade, e por isso, 

servem como parâmetro para a análise em tela. Nas palavras de Luiz Flávio Gomes67, os dados 

referentes a matéria são “amplamente admitidos, mas nunca comprovados empiricamente”. 

Segundo dados do IBCCRIM68, os níveis de reincidência na pena privativa de liberdade 

passaram de 37% em 1997 para cerca de 70% em 2012. Isso significa que o índice praticamente 

dobrou em 15 anos.  O DEPEN, utilizando-se de dados coletados pelo ILANUD, estipula que 

a taxa de reincidência de presos no país oscila entre os percentuais de 70 e 85%, o que demonstra 

que a esmagadora maioria dos criminosos condenados a privação de liberdade voltam a 

delinquir em momento posterior. Isso determina, como apontado anteriormente, que essa 

modalidade de punição não é eficaz, uma vez que não atende a requisitos necessários básicos 

da pena, como são os critérios de prevenção geral e especial.  

                                                           
65 Luciano Losekan é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e responsável pela 
coordenação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas desse órgão. Suas opiniões podem ser encontradas no seguinte domínio: 
http://www.cnj.jus.br/. 
66 Em razão disso, o Conselho Nacional de Justiça já divulgou que fará uma pesquisa para verificar o grau de 
reincidência no universo de ex-presidiários, junto aos tribunais de Justiça e secretarias de Justiça dos estados 
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, porque 
concentram a maior população carcerária do país.  
67 In: Suécia e Holanda fecham prisões. Brasil fecha escolas e abre presídios. São Paulo, São Paulo, Brasil. Fonte: 
http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-prof-lfg (19 de novembro de 2013). 
68 Disponíveis em: http://www.ibccrim.org.br. 



   

Apesar da elevada taxa de reincidência entre presidiários, existe um consenso entre tais 

órgãos, incluindo-se aqui o próprio CNJ, de que as pessoas que passaram por programas de 

requalificação durante a prisão dificilmente voltam ao crime, o que demonstra que um projeto 

de reintegração social, ainda que dentro do cárcere, parece mais eficaz do que simplesmente 

punir o indivíduo, renegando-o qualquer contato com a sociedade instituída. Na realidade, tal 

posicionamento é corroborado também pela doutrina, conforme apontado anteriormente, uma 

vez que a maioria dos autores entendem ser necessário, mesmo na prisão, meios alternativos de 

reinserção do criminoso na sociedade externa, caso contrário, a pena torna-se mero suplício ao 

delinquente, sem maiores objetivos.  

No tocante ao percentual de reincidência observado entre aqueles condenados à penas e 

medidas restritivas de direitos, os dados do Ministério da Justiça, expostos pelo DEPEN, 

apontam que apenas 10 a 12% desses voltam a delinquir. Tais dados parecem estar de acordo, 

inclusive com aqueles colhidos pelo próprio Instituto Latino Americano, quando de sua análise 

relativa às penas restritivas de direitos aplicadas em nove capitais brasileiras69. 

Não foram encontrados dados relativos ao índice de reincidência daqueles condenados 

à pena de multa.  

Cumpre ressaltar que não foram encontrados elementos específicos que se refiram a um 

cruzamento entre os índices de reincidência e as diversas espécies de penas alternativas 

aplicadas. Assim sendo, não há como demonstrar que a aplicação de uma determinada pena 

restritiva de direitos gere um índice de reincidência maior ou menor do que a aplicação de uma 

outra. Embora tais dados não tenham sido levantados, isso seria interessante, especificamente 

para que se pudesse tomar providências no sentido de alcançar o menor índice de reincidência 

possível, com relação às penas alternativas em geral, por meio da aplicação maior daquela que 

gere menos reincidência, e não apenas da prestação de serviços à comunidade de forma 

indiscriminada, como parece vir acontecendo atualmente. 

  Mesmo sem os dados específicos referidos, temos que os índices de reincidência 

levantados no tocante às penas e medidas restritivas de direito parecem irrisórios, se 

comparados com aqueles referentes a pena privativa de liberdade. 

Para dar maior efetividade às punições já existentes no ordenamento, e mesmo refletir 

acerca de uma modificação legislativa que englobe outras formas mais satisfatórias, visando, 

inclusive que essas previsões de reincidência sejam ainda mais reduzidas, devemos cogitar 

                                                           
69 Esses encontram-se no presente capítulo, sob a rubrica 3.2.3.  



   

soluções práticas para todas as situações aqui apresentadas e corroboradas por meio dos dados 

concretos expostos. 

 

 

4.5.  Possíveis Alternativas Penais e suas Limitações 

 

 

A pena de prisão ainda é a modalidade de punição mais utilizada, mesmo que o modelo, 

longe do ideal, seja muito criticado. Entretanto, para delitos menos graves, existem outras 

alternativas, que consistem em uma solução, mesmo que parcial, a questão de resposta do 

Estado.  

Ainda que a exposição de motivos da Lei de Execução Penal70 proclame que as penas e 

medidas de segurança devem realizar a proteção dos bens jurídicos e a reincorporação do autor 

à sociedade, a realidade demonstra que a pena ainda é necessária como medida de justiça 

reparadora, mas que a prevenção de delitos e a reinserção do condenado como finalidades 

adicionais não é cumprida de forma eficaz (FABBRINI, 2013). 

Para tentar solver as diversas questões aqui expostas, encontramos algumas vertentes 

ideológicas, que buscam delinear a melhor forma de reação ao delito. Algumas pugnam pela 

necessidade da ampliação do controle estatal formal, por meio do direito penal, enquanto outros, 

sustentam que a solução está contida na diminuição ou na eliminação total da intervenção 

estatal.  

Os defensores do abolicionismo, seja por não admitirem nenhuma justificativa às 

aflições impostas pelo Direito Penal, ou por considerarem vantajoso o fim da forma jurídico-

penal da sanção punitiva, entendem que há uma ilegitimidade flagrante no modelo de punição 

gerido pelo Estado, sendo favoráveis à reações sociais variadas como forma de punir. Já as 

doutrinas libertadoras e humanitárias que convergem para o “correcionalismo positivista”71 

acreditam na possibilidade de substituir a relação punitiva por outros meios, mas ainda visam a 

concentração da punição no Estado. Por fim, existe uma corrente hiperpunitivista, que defende 

a necessidade do aumento das penas, e de uma atuação ainda maior no tocante a repressão 

estatal. 

                                                           
70 Item 14. 
71 Essas são baseadas na proposta de Escola Penal elaborada por Krause, desenvolvida por Röder, e renovada e 
ampliada posteriormente, principalmente, por Dorado Montero e Concepción Arenal. 



   

Cada uma dessas vertentes possui suas justificativas próprias, bem como seus adeptos e 

críticos vorazes. O objetivo aqui, portanto, torna-se pontuar determinados aspectos contidos em 

cada uma das ideologias, visando ampliar a gama de opções que podem ser aplicadas no Brasil.  

 

 

4.5.1. O Abolicionismo 

 

 

Para alguns autores, como Louk Hulsman (1997), defensor de uma tese abolicionista 

mais radical, o sistema penal é uma mera máquina punitiva, que não consegue incorporar as 

nuances das situações concretas. Em razão disso, a prática do disposto na legislação não poderia 

ser mais arbitrária, e até mesmo injusta. Nesse sentido, entende que todo o sistema parece ser 

montado com o verdadeiro proposito de humilhar o acusado a cada etapa da persecução.  

O autor propõe uma reflexão crítica de todo o sistema e, consequentemente, sua 

extinção, de forma que o Estado não tenha o direito de punir os indivíduos. Parte-se da premissa 

de que as desvantagens do direito penal instituído suplantam, em muito, suas vantagens, e para 

o combate real da delinquência, não é necessária a existência da punição em si, mas de reformas 

sociais que combatam o cerne da questão, e se for o caso, aplicação de medidas conciliatórias 

extra-estatais, como indenizações reparatórias, dentre outras. Perceba-se que o intuito não é a 

total abolição da pena, mas apenas do modelo punitivo centrado no poder sancionador do 

Estado. 

A grande crítica a presente vertente resta fundada no fato de que para haver esse 

abolicionismo proposto não é necessário somente o fim das instituições penais, mas também 

que haja verdadeira reformulação ideológica na própria sociedade. O próprio doutrinador 

admite que, visando a reformulação geral de todo o sistema punitivo, é imperativo que a 

realidade seja vista com novos olhos. Seria necessária uma descentralização e 

desinstitucionalização muito abrangente do modelo existente, rompendo diversos paradigmas 

que não se restringem apenas as leis ou mesmo à sua aplicação prática, mas a própria reação 

social em torno de conceitos como delito, criminoso e criminalidade. Se faz necessário todo um 

amparo social, que envolve muito mais esforços humanos do que legislativos, para que o 

sistema penal preponderante consiga abrir espaço para uma interpretação jurídica calcada na lei 

civil, e portanto, com bases diversas da punição como forma de prevenção, retribuição ou 

ressocialização dos indivíduos.   



   

Hulsman defende a aplicação de formas punitivas humanas, o que implica aceitação e 

compreensão entre os envolvidos no conflito. Expõe um dado que a doutrina, em sua quase 

totalidade reconhece: que o modelo meramente punitivo no qual é calcado o direito penal 

contemporâneo não se mostra mais eficiente para conter a violência ou criminalidade, e por isso 

deve ser repensado. Ocorre que, seu viés de reestruturação da pena não é ortodoxo e não parece 

ser aplicável no contexto da realidade – não só penal, mas também social – do Brasil, 

exatamente porque propõe um modelo no qual não se recorra ao aparelho estatal de justiça, ou 

ao menos que tal aparato jurisdicional restrinja as questões a esfera cível, por essa não possuir 

caráter de algoz e executor. Ora, analisando isso sob a ótica do aparelho jurisdicional brasileiro, 

que já se encontra abarrotado de processos, especialmente na área cível, tal tipo de resolução 

de conflitos não parece ser viável.  

Portanto, a abolição do sistema de punição estatizado torna-se uma alternativa muito 

complexa em termos de aplicação prática no país, diante de todas essas nuances necessárias 

para o seu bom funcionamento. No entanto, não acreditamos que o modelo deva ser descartado 

sem maiores reflexões, haja vista que as suas ideias e elementos centrais podem ser utilizados 

de outras formas, reinventando essa lógica punitiva estatal para torna-la mais humana sob 

diversos aspectos. Ainda que se analise o abolicionismo com reservas, muitos de seus 

postulados merecem especial reflexão em razão de seu fundo ético, muito necessário para a 

discussão de uma reforma punitiva eficaz, já que tem que se levar em conta o elemento humano, 

o que parece não ocorrer nos termos da atual política penal exercida aqui.  

 

 

4.5.2. O Funcionalismo 

 

 

Roxin (2012), defensor da Teoria do Funcionalismo Penal, aponta que o abolicionismo 

é uma ideia de inspirações românticas. Para ele, a criminalidade não se extingue através de 

reformas sociais, pois essas não influem suas bases, mas apenas possuem ingerência no tipo de 

crimes que são cometidos em determinada sociedade. O autor expõe algumas de suas teorias 

para o que ele entende ser correto para o futuro do direito penal e das penas em si. 

A primeira ideia diz respeito à prevenção, ao controle mais intensivo do crime pelo 

Estado. Ora, em suma, defende-se aqui a tese de que o direito penal deve trabalhar sim com a 

punição, incluindo-se um policiamento ostensivo como forma de prevenção de delitos, mas essa 

deve ser somente a última rede de interceptação dos atos que não consigam ser evitados 



   

anteriormente. Esses devem ser tratados de maneira mais suave, maneira pela qual haveria 

quase que uma abolição das sanções repressivas, tais como a pena privativa de liberdade. É um 

modelo calcado na vigilância constante e efetiva utilização da punição como última ratio. 

No entanto, o próprio autor ressalta que esse sistema só funciona de maneira limitada, 

haja vista que determinados tipos de crimes não podem ser evitados por meio de vigilância 

constante, especificamente porque esse conceito esbarra na ideia de determinadas garantias 

individuais constitucionalmente asseguradas, tais como a presunção de inocência e o sigilo de 

informações fiscais. Considerando-se que, nos termos dos dados concretos levantados, a maior 

parte dos delitos praticados no país se refere a crimes patrimoniais e crimes relacionados a 

drogas, essa política de vigilância constante não parece ser muito efetiva, exatamente em razão 

de sua limitação. 

Outra solução apresentada diz respeito à substituição do sistema de penas por medidas 

de segurança. Nesse caso, o criminoso seria tratado como um doente psíquico e social, 

recebendo tratamento ao invés de punição. Há de se considerar, no entanto, que a própria 

medida de segurança não se mostra excessivamente vantajosa em relação à punição stricto 

senso, especialmente nos moldes em que a legislação pátria trata a matéria, ou seja, por meio 

de internação e tratamento ambulatorial, sem a previsão expressa de tempo máximo para seu 

cumprimento. Ora, solucionaríamos a superlotação prisional, tão somente para submeter os 

infratores a um regime que parece ainda pior.  

A terceira e última solução apresentada se dá por meio da descriminalização e da 

diversificação penal, que ao invés de eliminar totalmente, reduz as cominações de pena. A 

descriminalização diz respeito tanto em relação a eliminação de tipos penais, considerados 

desnecessários para a manutenção social, quanto pela utilização do princípio da 

subsidiariedade, que apregoa ser o direito penal a última alternativa para controle social, a ser 

utilizada tão somente após extintos todos os meios extrapenais menos gravosos72. Já a 

diversificação consiste na aplicação de alternativas à condenação formal, para aqueles casos em 

que não é possível descriminalizar o delito.  

Não se entende que nenhum dos dois institutos tornem a pena supérflua, mas sem dúvida 

reduziriam sua gama ao nível de delitos que necessitam ser punidos. Essa talvez seja a 

alternativa mais interessante a ser aplicada no Brasil, não de forma incisiva, mas pontualmente. 

                                                           
72 O direito alemão adotou essa prática de descriminalização com as chamadas infrações de contra-ordenação, 
que consistem em atos ilícitos não civis, que em razão de seu caráter de bagatela, não são penalmente 
relevantes. Dessa forma, a lei lhes comina sanções extrapenais, ao que antes era tratado pela legislação 
criminal pátria.  



   

Na realidade, alguns métodos de diversificação já são utilizados no país, o que pode ser 

demonstrado através da jurisprudência consolidada de tribunais superiores no tocante a 

aplicação do princípio da bagatela para lesões de pouca significância. Também a 

descriminalização de determinados crimes já é discutida, havendo inclusive propostas 

legislativas nesse sentido, especificamente no tocante aqueles delitos que se referem a 

entorpecentes73. No entanto, para esse se tornar um método eficaz de diversificação de punição, 

isso deve ser ampliado, como ocorre na Alemanha74, e mais ainda, torna-se necessário, ao lado 

das mudanças legislativas, um nível de conscientização da população que o país talvez ainda 

não tenha atingido. 

Roxin (2012) prevê também que o direito penal do futuro, especificamente na Europa, 

mas como tendência global, tenderá a ter penas mais suaves apesar de um aumento esperado da 

criminalidade. Ora, o raciocínio pode parecer paradoxal, mas já restou mais que comprovado 

que penas mais duras não incidem diretamente sobre o índice de criminalidade. Para o autor, a 

retrocessão da pena privativa de liberdade – que é a mais aplicada em todo o mundo desde a 

abolição de castigos corporais – possui suas razões, quais sejam: as instituições carcerárias e os 

recursos penais para uma execução penal humana encontram-se muito aquém do necessário; e 

a política criminal caminha em um sentido de evolução no qual a imposição da privação de 

liberdade indiscriminada não é mais justificável. Dessa forma, em seu lugar devem despontar 

com mais força, principalmente a pena de multa, e depois, as diversificações das restrições de 

direito, que conforme reiterado exaustivamente, são meios mais baratos, mais humanos e mais 

propícios à ressocialização do indivíduo. Todos os argumentos, portanto, indicam uma provável 

suavização do direito penal. Resta saber se o Brasil conseguirá realizar tamanhas mudanças em 

sua base punitiva.  

Em relação a novas penas, o autor coloca em reflexão a possibilidade da prisão 

domiciliar como substituição mais suave da prisão, considerando essa uma forma mais humana 

de privação da liberdade. Sugere também a extensão da proibição de dirigir para todos os 

crimes, e não só os de transito, como forma de evitar o cometimento de delitos75. Por fim, a 

última medida seria uma institucionalização social-terapêutica para aqueles casos em que o 

indivíduo possa responder de forma efetiva ao tratamento.  

                                                           
73 Vide, por exemplo, o PLS 236/12, que visa descriminalizar o consumo de drogas para uso pessoal e o plantio 
de glebas psicotrópicas destinadas a consumo próprio. 
74 O país utiliza esse método em mais da metade dos casos, o que reduziu consideravelmente a quantidade de 
punições.  
75 Nos Estados Unidos, isso vem sendo aplicado desde 1983, com resultados positivos. 



   

Estabelece também que como, não substitutivos, mas similares à pena, poderão ser 

aplicados o trabalho de utilidade comum e a reparação voluntária. Apesar de isso já estar 

expresso na maioria dos códigos vigentes, incluindo o pátrio, o autor entende que existe a 

possibilidade de ampliação dessas, visando sua utilização como possíveis alternativas penais 

menos danosas. Essa é uma das soluções que parece ter maior aplicabilidade prática aqui, se 

considerarmos que as estimativas de reincidência no tocante a penas restritivas de direito são 

muito menores do que aquelas das penas privativas de liberdade. Ainda que já haja um grande 

investimento governamental no sentido de melhorar a fiscalização e aproveitamento dessa 

modalidade, ainda se faz necessário muito mais nessa área para que tal proposta possa ser 

implementada.  

 

 

4.5.3. O Realismo Marginal 

 

 

Eugênio Raul Zaffaroni (1991) determina que o Poder Público interfere em conflitos 

sociais por meio de modelos decisórios. Segundo ele, o modelo adotado no Brasil é o punitivo, 

que se mostra pouco apto a solucionar conflitos, uma vez que quando aprisiona alguém, 

simplesmente suspende-o, excluindo a vítima da dinâmica social. Essa proposta seria, portanto, 

uma solução ruim, havendo outras opções mais promissoras, como o modelo reparador ou 

conciliador.  

Parte-se da ideia, aparentemente correta, de que os sistemas penais, especificamente na 

América Latina, encontram-se deslegitimados e estruturalmente impossibilitados de cumprirem 

funções úteis que legitime sua existência. Como solução, há a necessidade de uma profunda 

transformação através de processos de descriminalização e redução de pena, bem como a 

utilização do Direito Penal como instrumento contra a própria violência do sistema, e não como 

modelo de controle social banalizado, nos moldes em que é aplicado.  

Temos aqui, portanto, um ideal de minimalismo penal que busca corrigir os moldes em 

que a punição é aplicada atualmente, devendo ser encontradas formas mais democráticas e 

criativas para solucionar conflitos, e não apenas reprimi-los. A teoria é muito boa, e se enquadra 

bem no contexto penal do país, no entanto, o cerne da questão é discernir quais seriam essas 

formas mais democráticas, e como elas se apresentariam. Isso porque, apesar da legislação 

pátria contar com diversas opções punitivas, nos parece que a pena privativa de liberdade ainda 

continua a ser a escolha mais presente, quase que de forma indiscriminada. E quando não se 



   

aplica essa, a segunda alternativa é a aplicação de uma pena de prestação de serviços à 

comunidade, que, apesar de parecer uma promissora forma de enaltecer o senso de coletividade 

do apenado, não é a única hipótese concreta de restrição de direitos existente.  

Para o autor, a deslegitimação do sistema consiste principalmente na discrepância 

observada entre as funções da pena proclamadas oficialmente, que buscam justificar sua 

existência e perpetuação, com a práxis dessas no modelo de gestão punitiva concretizado 

atualmente. Ora, se o sistema não é capaz nem de ressocializar o criminoso e nem de conter a 

criminalidade através da privação de liberdade amplamente instituída, deve haver uma 

reformulação geral desse. Mais uma vez, a conclusão é absolutamente condizente com a 

realidade do país.  

Além disso, o sistema penal brasileiro em específico, apresenta características comuns 

a todos os sistemas penais, mas possui diferentes formas operacionais concretas, que diante de 

seu exercício de poder acaba não só autorizando, na prática, condutas atentatórias contra a 

dignidade humana, mas também reproduzindo uma técnica defasada de prisão, estipulação do 

crime cometido e pena aplicada. O exercício de poder por parte do sistema penal acaba se 

tornando, portanto, abertamente ilícito, inclusive em seu âmbito formal. Isso significa, em 

síntese, que há uma enorme disparidade entre a programação legislativa e a capacidade 

operacional dos órgãos que compõe o sistema penal, bem como que as punições são aplicadas 

de forma violenta, não adequada ao progresso social.  

Outra questão apontada no tocante a falência crônica, diz respeito a seletividade do 

sistema, que recruta os ditos criminosos dentro de um padrão perpetuado através de séculos, 

moldados em bases histórico-sociais e culturais que devem ser desmistificadas e repensadas.   

A vasta propaganda ideológica cuidadosamente divulgada por governos e instrumentos 

de comunicação de massa, que atesta o aumento da criminalidade, especificamente no tocante 

ao terrorismo, narcotráfico e crimes hediondos, conseguiu seu intuito de gerar insegurança na 

população, legitimando cada vez mais o discurso punitivo restritivo, baseado inteiramente na 

prevenção especial negativa, que visa neutralizar o criminoso por meio de penas cada vez mais 

elevadas e prisões de segurança máxima. As leis altamente repressivas oriundas desse 

descontentamento social massivo acabam por violar diversas garantias fundamentais, penais e 

processuais.  

Diante desse quadro, é proposta uma resposta político-criminal desmistificadora, que ao 

mesmo tempo em que exponha a realidade e os duros déficits do sistema, seja capaz de conter 

a violência por meio da busca de formas inovadoras de solução de conflitos. O doutrinador 



   

entende que enquanto não se faz possível a total abolição do direito penal, torna-se necessário 

abranger nele as seguintes dimensões: criminológica, político-criminal e jurídico-penal.  

Para isso, se faz necessário que seja incorporado ao sistema um discurso contrário à 

violência. Ou seja, que os meios de comunicação em massa difundam uma ideia diferente dessa 

para a população. Mais do que isso, deve haver uma intervenção penal mínima, acompanhada 

de um processo intensivo de descriminalização e redução da aplicação de penas privativas de 

liberdade, de modo a adequar a prática punitiva às garantias asseguradas pelo próprio direito.  

A proposta de solução, portanto, é a adoção de uma teoria negativa acerca da pena, que 

delimite o horizonte do direito penal, sem que isso provoque a legitimação de elementos do 

Estado de Polícia próprios do poder punitivo cuja sua maior atribuição é limitar. Assim, o maior 

poder do sistema penal seria transferido da pena em si para o poder de vigiar, observar, controlar 

movimentos e ideias, dentre outros. Até o momento, nos parece o viés que seria mais condizente 

com a situação fática do Brasil, no entanto, esse discurso, apesar de muito correto, é 

iminentemente doutrinário, e as sugestões de mudanças efetivas são esparsas, bem como 

difíceis de se concretizar.  

 

 

4.5.4. O Punitivismo 

 

 

O movimento punitivista compartilha da crença de que a tutela penal ainda é a 

ferramenta mais eficaz para a manutenção do controle social. Aqui, a ideia é de direito penal 

máximo, ou seja, a justificação da pena em razão do seu caráter retributivo, bem como da sua 

finalidade de prevenção.  

Segundo Corrêa Júnior (1995), os defensores do hiperpunitivismo pressupõe que a 

sociedade está dividida entre indivíduos bons e maus, sendo que estes últimos só podem ser 

contidos através de leis severas, que imponham longo período de privação de liberdade, quando 

não a pena capital. Este seria o único meios de controle efetivo da criminalidade crescente, a 

única forma de intimidação e neutralização de criminosos.  

Defendendo um funcionalismo sistêmico baseado na punição preventiva, que a doutrina 

pátria ainda interpreta como sendo parte integrante do movimento punitivista76, Gunther 

                                                           
76 A doutrina brasileira em geral tende a interpretar a teoria do Direito Penal do Inimigo como um método de 
luta contra a criminalidade por meio da imposição de pena (SANTOS, 2002), e em razão disso, seu autor ainda 
encontra-se alocado sob essa rubrica de punitivista.  



   

Jackobs (2009) estipula que o Direito Penal deve combater o inimigo e trabalhar para o cidadão, 

baseando seu ideal de pena na busca da afirmação da norma. Ou seja, a proposta é que o delito 

seja encarado como uma violação funcional ao sistema77.  Cumpre ao Estado manter, através 

da sanção, o padrão de confiança e as expectativas do cidadão em relação a norma, e quando 

existe uma violação, o individuo se torna o citado inimigo, e por isso, pode ser excluído da 

relação social. 

A construção desse Direito Penal do Inimigo apregoa que aquele que viola o sistema 

normativo não possui mais direito a garantias e liberdades individuais, não tendo mais que ser 

tratado como pessoa pelo Estado.   

Em contraposição a toda essa construção, Zaffaroni (2003), elucida que o espantoso 

aumento do número de encarcerados não correspondeu a nenhuma alteração relevante na 

incidência criminal, estabilizada nos anos noventa graças ao pleno emprego e a uma redução 

demográfica da população jovem, deixando em aberto o real objetivo desse encarceramento 

massivo. Conforme comprovado empiricamente no Brasil, em razão da elevação anual do 

número de apenados submetidos a privação de liberdade, temos que o direito penal máximo, ao 

contrário de atuar na diminuição da violência que abala a sociedade, acaba gerando, também, 

ainda mais violência, razão pela qual devemos refleti-lo em limites mínimos e estritamente 

necessários. 

Segundo Bettiol78, em um alerta que remota aos anos 1960, “se é verdade que o direito 

penal começa onde o terror acaba, é igualmente verdadeiro que o reino do terror não é apenas 

aquele em que falta uma lei e impera o arbítrio, mas é também aquele onde a lei ultrapassa os 

limites da proporção, na intenção de deter as mãos do delinquente”.  

Ou seja, um modelo eminentemente punitivo, com leis penais mais extremas e 

punições absolutamente rigorosas também não se apresenta como uma solução ideal para o 

país. Se assim fosse, os crimes patrimoniais, que tem penas abstratas bem severas, 

considerando-se o bem jurídico tutelado, e em comparação com os crimes contra a vida, não 

deteriam o primeiro lugar no ranking dos mais cometidos.  

Na realidade, a proposta de aumentar a punição em prol da diminuição de crimes nos 

parece mera falácia, haja vista não haverem comprovações, em nenhum sistema no mundo, de 

que penas mais severas acabam por diminuir a criminalidade79. 

                                                           
77 Sua visão foi influenciada, sobretudo, pela teoria de sistêmica de Nicklas Luhmann.  
78 BETIOL, Giuseppe. O problema Penal, Coimbra: Coimbra, 1967. 
79 Ao contrário, dados do Centro Internacional de Estudos Carcerários demonstram que os Estados Unidos, país 
internacionalmente reconhecido por seu severo sistema punitivo e aplicação, inclusive, de pena capital, possui 



   

5. CONCLUSÃO 

 

 

O elenco de penas exposto na legislação pátria variou ao longo do tempo, alterando-se, 

primordialmente de acordo com os padrões globais de evolução do próprio sistema punitivo. 

Isso resta claro quando da análise dos diversos diplomas existentes concomitantemente com a 

legislação extravagante, desde a época colonial até os dias atuais.  

Ora, o rol punitivo existente no ordenamento hoje, que engloba as modalidades das 

penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa autônoma, parece ser, conforme 

afirma a doutrina amplamente majoritária, diversificado e aplicável para os mais diversos tipos 

de delitos contra variados bens jurídicos tutelados.  

Possuímos, também outros instrumentos penais, não considerados como pena estrito 

senso, chamados de medidas despenalizadoras, que servem ao objetivo maior de fornecer uma 

resposta à violação de um preceito posto, sem contudo, submeter o acusado a todas as etapas 

jurisdicionais formais de aplicação da punição.  

O exame mais detalhado da cominação de penas imposta na parte especial do Código 

Penal demonstra que, apesar de existirem tantas opções sancionatórias disponíveis, o legislador 

restringe a modalidade a ser aplicada, conforme uma escala de significância do respectivo bem 

jurídico tutelado. Existem aqueles que, por sua natureza possuem um cuidado maior, sendo os 

atos praticados contra eles tratados com mais severidade do que os atos praticados contra os 

demais.  

Nesse sentido, os crimes dolosos contra a vida, por exemplo, são caracterizados por um 

quantum condenatório mais elevado e por uma pena mais severa do que outros, não podendo 

ser submetidos a outra modalidade punitiva que não a pena privativa de liberdade, em razão da 

própria dinâmica legal permeada por escolhas de política criminal prévias. Com isso, restringe-

se, já no âmbito legal prévio, a possibilidade de aplicação de cada medida sancionatória em 

razão de suas particularidades.    

Outrossim, temos que, mesmo havendo todas essas formas diversas de sanção, trazidas 

pela legislação penal atual, a punição ainda se concentra, de plano, na privação da liberdade. 

Seja porque ela é o parâmetro inicial para a aplicação da restrição de direito ou da multa 

                                                           
a maior população carcerária do mundo, e que sua tendência é aumentar ainda mais. Esse também é o quinto 
país com a maior taxa de homicídio do mundo, não obstante seu sistema penal hiperpunitivo. 



   

autônoma – chamadas de penas substitutivas –, seja porque ainda é a opção mais aplicada no 

país, para a maioria esmagadora dos crimes.  

Visando ponderar mais detalhadamente acerca da verdadeira aplicação de todas essas 

medidas e sua efetividade no tocante ao índice de criminalidade, foram colhidos elementos 

concretos de instituições que realizam trabalho de pesquisa nesse sentido.  

Vale ressaltar que com a mera leitura de tais dados percebemos grandes discrepâncias 

de números em relação ao mesmo período de tempo analisado, dependendo da fonte da qual 

foram retirados. Isso se repete no tocante ao número total de pessoas encarceradas no país, no 

índice de reincidência dos presos e daqueles submetidos à medidas de segurança, bem como no 

déficit de presídios, dentre outras questões analisadas. 

Tudo isso demonstra que a inteira dinâmica punitiva do país, iniciada pelas 

discrepâncias legislativas observadas, sobrevindo a compilação de seus elementos de 

informação e culminando com a efetivação do sistema em si, se mostram complexas e 

nebulosas, dificultando conclusões, e com isso, possíveis soluções para todas as críticas e 

equívocos existentes no sistema e apresentados anteriormente.  

Mesmo com as discrepâncias observadas, tais dados concretos aqui apresentados nos 

levam a inferir que o elenco de penas utilizadas no século passado já não satisfaz o modelo de 

sociedade atual. Isso porque, a pena de prisão, modalidade punitiva indubitavelmente mais 

aplicada no pais, atingiu seu apogeu na segunda metade do século XIX, e enfrenta, nos termos 

doutrinários, uma clara decadência. Já as novas penas postas, mais compatíveis com os novos 

tempos e aparentemente aptas a exercer suas funções de modo justo e coerente com o 

desenvolvimento social existente, não parecem ser suficientes para causar um 

redimensionamento nos altíssimos níveis de encarceramento do país.  

Mais ainda, temos também que os índices de reincidência são muito maiores no tocante 

à privação de liberdade do que nas hipóteses de restrição de direitos, denotando que talvez essa 

alternativa seja mais viável para a concretização dos objetivos primários da punição, tidos como 

a ressocialização e prevenção de cometimento de outros delitos.  

Entretanto, no tocante a essa modalidade em específico, observou-se que, a despeito da 

codificação vigente oferecer seis espécies de restrição de direito a serem aplicadas no caso 

concreto, utiliza-se sobremaneira a prestação de serviços à comunidade – seja de forma isolada 

ou combinada com outra condição – em detrimento de todas as outras opções existentes. Além 

disso, concluiu-se também que os presos e as próprias autoridades judiciárias e executivas 

envolvidas no processo consideram a restrição de direitos um benefício concedido ao 

delinquente, ao invés de encará-la como a sanção que realmente representa.  



   

Essas questões, aliadas também a demanda da viabilidade prática de aplicação dessa 

pena, que envolve a necessidade de um acompanhamento muito próximo do condenado pela 

autoridade, demonstram que a maneira como vem sendo realizada não parece representar uma 

significativa forma de controle social, e por isso, não se sabe ao certo se atende a ambos os 

objetivos da sanção penal.   

Por fim, no tocante a pena de multa autônoma, apesar de sua previsão legislativa e 

aparente aceitação doutrinária, ainda que com ressalvas, não foram colhidos dados suficientes 

para nenhum tipo de estudo mais aprofundado. Mais uma vez resta claro que a questão da coleta 

de informações é essencial, e deve ser realizada permeada em outros parâmetros, diversos dos 

atuais, para que se possa refletir acerca de recursos para uma maior coesão entre a pena aplicada 

e a persecução de seus objetivos centrais.  

Ante tal quadro fático, foram analisadas também diferentes propostas doutrinárias, 

visando estabelecer soluções mais efetivas para as questões levantadas, cada qual com seu viés 

próprio. Dessas, entendemos que o caminho intermediário entre o conservadorismo 

hiperpunitivista e o abolicionismo penal é a progressiva humanização e liberalização interior, 

visando uma reforma permanente não só na estrutura jurídica, mas também dentro da própria 

ordem social.  

A sugestão, portanto, consiste em buscar um aperfeiçoamento do modo como se aplica 

a pena privativa de liberdade, atentando-se para as questões problemáticas do sistema 

penitenciário atual, conforme destacadas aqui. Isso, unido com uma utilização muito contida, 

somente naquelas hipóteses em que se mostrar extremamente necessária, como para criminosos 

que são efetivamente reincidente no crime, utilizando-se disso como meio de vida, ou para 

aqueles cuja avaliação prévia – sendo essa realizada em bases científicas sérias – não conseguir 

vislumbrar nenhuma outra alternativa. Fora disso, deve ser totalmente substituída, não 

necessariamente de acordo com os padrões legais atualmente postos.  

Ao contrário, mostra-se necessário também a realização de uma mudança legislativa, 

como pode ser constatado diante da simples avaliação da codificação penal nos moldes 

existentes. As chamadas penas substitutas se mostraram um grande avanço, tanto no âmbito 

legislativo quanto no campo da aplicabilidade, no entanto, não parecem ser suficientes para 

conter uma necessidade social de sofrimento e purgação do condenado, que remete aos ideias 

da Idade Média não mais aplicáveis no contexto atual. 

Também se mostra imperativo que a execução das penas alternativas e da multa 

autônoma seja melhor elaborada, de modo a tornar esses elementos de controle social 

suficientemente aptos a modificar o ideal de encarceramento que vicia o Poder Judiciário e o 



   

próprio Legislativo. Para isso, além de ainda mais investimento de dinheiro público nesse setor, 

precisamos aplicar um molde diverso do que ocorre hoje, com controle efetivo do cumprimento 

das restrições ou pagamentos impostos. 

Aplicadas essas medidas, em conjunto com uma política pública de melhor prestação de 

serviços essenciais – em especial a educação – e de conscientização da população de que a pena 

não é forma de purgar os pecados cometidos com o delito, acreditamos que será possível gerir 

um modelo punitivo muito mais eficaz e humano, que respeite direitos e liberdades individuais, 

ao invés de perpetuar barbáries e não se prestar a um papel de efetiva ressocialização.  

Temos, portanto, que ambas a legislação e a execução penal, se mostram muitas vezes 

ilegítimas, irracionais e desproporcionais, cabendo uma análise mais aprofundada no que tange 

as suas questões basilares, bem como as possíveis soluções que se apresentam como efetivas 

para corrigir as distorções observadas no sistema pátrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL, Código Penal. Brasília, DF: Senado Federal, 1940. 

 

BRASIL, Constituição Federal. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

 

BATISTA, Nilo (2011). Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro (12 ed.). São Paulo: 

Renavam. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. (2013). Tratado de Direito Penal: Volume I (19 ed.). Rio de 

Janeiro: Saraiva. 

CAPEZ, Fernando. (2012). Código Penal Comentado (3 ed.). São Paulo: Saraiva. 

CERNICCHIARO, Luiz Vicente. (02 de julho de 2005). O conflito aparente de normas. 

Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, 17(2), p. 10. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Mutirão Carcerário – Raio-x do Sistema 

Penitenciário Brasileiro. Disponível em: < www.cnj.jus.br>. Acesso em 10/11/2013. 

CORRÊA JUNIOR, Alceu; SHECAIRA, Sérgio Salomão (1995). Pena e Constituição: 

aspectos relevantes para a sua aplicação e execução. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais.  

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Sistema Penitenciário no Brasil – 

Dados Consolidados. Disponível em: < http://www. http://portal.mj.gov.br/depen// >. Acesso 

em 09/11/2013. 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Serviços Públicos de Execução de 

Penas e Medidas Alternativas Existentes no Brasil. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/depen >. Acesso em 09/11/2013. 

DOTTI, René. Ariel. (2011). Problemas Atuais na Execução Penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 

FABBRINI, Júlio. (2013). Manual de Direito Penal: Parte Geral (29 ed.). São Paulo: Atlas. 

FERRAJOLI, Luigi. (2002). Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal (6 ed.). (J. T. Ana 

Paula Zomer, Trad.) Roma: Laterza. 

FOUCAULT, Michel. (2009). Vigiar e Punir (36 ed.). (R. Ramalhete, Trad.) Petrópolis: 

Vozes. 

FRAGOSO, Heleno Cláudio. (2003). Lições de Direito Penal (Parte Geral) (16 ed.). Rio de 

janeiro: Forense. 

GOMES, Luiz Flávio. (1999). Penas e Medidas Alternativas à Prisão: Temas Atuais. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. 

GOMES, Luiz Flávio. (2007). Direito Penal v.1: Introdução e Princípios Fundamentais. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. 



   

GOMES, Luiz Flávio. Evolução da População Carcerária Brasileira de 1990 a 2012. (2013). 

Disponível em: < http://atualidadesdodireito.com.br/iab>. Acesso em: 12/11/2013. 

 

GRECO, Rogério (2009). Curso de Direito Penal - Parte Geral (11 ed.). Niterói: Impetus. 

GRINOVER, Ada. Pelegrini. (1996). Juizados Especiais Criminais: Comentários à Lei 9.099 

de 1995 (1 ed.). Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais. 

HULSMAN, Louk. (1997). Penas Perdidas: O Sistema Penal em Questão. Rio de Janeiro: 

Luan. 

HUNGRIA, Nélson. (1977). Comentários ao Código Penal: Volume II (5 ed.). Rio de Janeiro: 

Forense. 

INSTITUTO LATINO AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA PREVENÇÃO DO 

DELITO E TRATAMENTO DO DELINQUENTE. Levantamento Nacional sobre Execução 

de Penas Alternativas. Disponível em: < http://www.ilanud.or.cr/>. Acesso em 15/11/2013. 

INTERNATIONAL CENTRE FOR PRISION STUDIES. Anual Report. Disponível em: < 

http://www.prisonstudies.org/ >. Acesso em 12/11/2013. 

JAKOBS, Gunter. (2009). O Direito Penal do Inimigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

JESUS, Damásio de. (2013). Direito Penal: Parte Geral (34 ed.). São Paulo: Saraiva. 

JÚNIOR, Miguel Reale. (1983). Novos Rumos do Sistema Criminal. Rio de Janeiro: Forense. 

JÚNIOR, Paulo José. (2008). Curso de Direito Penal (9 ed.). São Paulo: Saraiva. 

LOPES, Jair Leonardo (2008). O crime como expressão da violência e o equívoco sobre o 

meio de combatê-lo. Em M. P. Lima, & B. d. Ribeiro, Estudos Criminais em homenagem a 

Weber Martins Batista (pp. 145-159). Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Manual de Monitoramento de Penas e Medidas Alternativas. 

Disponível em: < http://www. portal.mj.gov.br/ >. Acesso em 20/11/2013. 

MIRABETE, Júlio Fabrinni. (1997). Juizados Especiais Criminais (2 ed.). São Paulo: Atlas. 

PIERANGELLI, José Henrique. (1980). Códigos Penais do Brasil: Evolução Histórica. 

Bauru: Jalovi. 

PIMENTEL, Miguel Pedro. (1983). O crime e a pena na atualidade. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 

PRADO, Luís Régis. (1997). Bem jurídico Penal e Constituição (3 ed.). Rio de Janeiro: 

Revista dos Tribunais. 

PRADO, Luís Régis. (2008). Curso de Direito Penal Brasileiro: Volume I (8 ed.). São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 

RIBEIRO, Bruno de Moraes. (2008). O problema da função de reintegração social da pena 

privativa de liberdade: uma análise à luz dos efeitos do sistema social da prisão. Em M. P. 

Lima, & B. d. Ribeiro, Estudos Criminais em homenagem a Weber Martins Batista (pp. 33-

64). Rio de Janeiro: Lumen Juris. 



   

ROXIN, Claus. (2012). Estudos de Direito Penal (2 ed.). (L. Greco, Trad.) São Paulo: 

Renovar. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. (2007). Direito Penal: Parte Geral (3 ed.). Curitiba: Lumen 

Juris. 

SOLER, Sebastian. (1970). Derecho Penal Argentino. Buenos Aires: Tipografia Editora 

Argentina. 

ZAFFARONI, Eugênio Raul. (1991). Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade 

do Sistema Penal. (V. R. Pedrosa, & A. L. Conceição, Trads.) Rio de Janeiro: Revan. 

ZAFFARONI, Eugênio Raul. (2003). Direito Penal Brasileiro (2 ed., Vol. primeiro). (N. 

Batista, Trad.) Rio de Janeiro: Revan. 
 

 

 
 


