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1 RESUMO 

O presente artigo analisou a pena restritiva de direitos e sua maior 

possibilidade de educar e reintegrar o condenado à sociedade. Fez-se um estudo 

das políticas adotadas pelo Brasil para ampliar as perspectivas da melhora social  do 

condenado e a de seus familiares. Buscou-se, também, demonstrar que as medidas 

alternativas podem ser uma das maneiras de diminuir a criminalização, amenizando 

os impactos negativos que o sistema carcerário traz à sociedade, aos condenados e  

seus familiares.  

2 INTRODUÇÃO 

A violência nas prisões foi relatada por Foucault (1987) em sua ilustríssima 

obra Vigiar e Punir,  onde traz detalhes das punições corporais e do domínio do 

Estado sobre o ser humano. Longe da benevolência dos direitos humanos, os 

condenados não conheciam quem os acusavam, não tinham ampla defesa e muito 

menos o direito ao contraditório.  As punições corporais foram aos poucos deixando 

de existir, porém as prisões, ainda, se arrastaram pelos séculos punindo com a 

privação da liberdade do delinquente. 

Atualmente, as prisões tornaram-se uma versão melhorada das que expõe 

Foucault (1987). Uma versão onde é possível a busca por todos os princípios e 

garantias individuais, mesmo que nem sempre possa torná-los praticáveis. 

Resumidamente, as penalizações, embora deficientes em alguns aspectos, 

tornaram-se humanizadas, além da criação de outras formas de punir fora das 

prisões, como as penas restritivas de direitos e multa.  

Considerando a pena privativa de liberdade um sistema falido que não 

recupera o indivíduo e nem o reintegra a sociedade, a pena restritiva de direitos 

pode ser adotada como uma forma mais efetiva e humana de punir um infrator. 

Para muitos, a pena restritiva de direitos ainda é sinônimo  de impunidade. 

Porém, raramente as pessoas se interessam em saber como funciona o sistema de 

medidas alternativas e ignoram os requisitos a serem preenchidos pelo apenado. É 

óbvio que quem for lesado quer mesmo o máximo da penalização. Para 

compreensão das medidas alternativas, faz-se necessárias informações claras à 

sociedade da qual haja interesse real desta em acompanhar as políticas adotadas 

pelo Estado com o propósito de amenizar a criminalização. 

Visto que, o sistema carcerário encontra-se longe de amoldar-se a princípios 

e valores básicos do ser humano, a criminalização é ,também, fruto desse descaso. 



O fato de condenar um delinquente a privação da liberdade não significa privá-lo de 

uma vida com dignidade. 

Prevista na Constituição Federal como fundamento dos princípios 

fundamentais (CF, artigo 1º, III), encontra-se a dignidade da pessoa humana conexa 

à igualdade (CF, artigo 5º). No entanto, há uma nítida controvérsia por parte do 

Estado: a regra é que todos têm direito à liberdade, a uma vida digna, à igualdade, à 

segurança [...] (CF, artigo 5º caput). Num outro cenário, a dos encarcerados, não há 

previsão direta de uma vida digna. Existe apenas, de forma genérica, no art. 5º, 

inciso XLIX, uma citação que não passa de um artigo vazio, pois quando diz “é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”, não compatibiliza 

com a realidade do sistema prisional brasileiro. A exclusão dessa população já 

nasceu na constituição.  

Carnellutti (2006, p.21) aduz que tratar um infrator como um ser humano é 

maximizar as possibilidades de recuperá-lo e afastá-lo das reincidências. Neste 

raciocínio, considerar-se-á que o ser humano é facilmente moldado pelo meio e 

situações em que vive por questões de sobrevivência. A realidade das prisões é 

desumana. A pena é privar a liberdade do condenado, e não estar sujeito à 

agressões físicas e morais, à doenças infectocontagiosas e maus tratos diários. 

Diante deste contexto, condenar delinquentes que praticaram pequenos 

delitos à pena restritiva de direitos é uma forma sábia de não cultivar mais crimes, de 

não transformar cidadãos recuperáveis em vítimas do sistema carcerário e de 

reintegrá-los à sociedade. 

Apesar dos diversos aspectos positivos lançados pelas penas alternativas, 

nesta seara encontramos doutrinadores que as repugnam. Dahrendorf (1997, p. 

109)  posiciona-se em sentido contrário às penas alternativas quando diz:  

 

“Uma teoria penal que abomina a detenção a ponto de 
substituí-la totalmente por multas e trabalho útil, por ‘restrições ao 
padrão de vida’, não só contém um erro intelectual, pois confunde lei 
e economia, como também está socialmente errada. Ela sacrifica a 
sociedade pelo indivíduo. Isso pode soar a alguns como incapaz de 
sofrer objeções, até mesmo desejável. Mas também significa que 
uma tal abordagem sacrifica certas oportunidades de liberdade em 
nome de ganhos pessoais incertos. Ser gentil com infratores poderá 
trazer à tona a sociabilidade escondida em alguns deles. Mas será 
um desestímulo para muitos, que estão longe do palco criminoso, de 
contribuir para o processo perene de liberdade, que consiste na 
sustentação e na modelagem das instituições criadas pelos homens”.  



 

Cesare Beccaria (2005, p.87) compreende que “não é o efeito da pena que 

faz efeito sobre o ânimo humano, mas a extensão dela”. Dahrendorf (1997) ignora 

os resultados positivos da pena restritiva de direitos e não acredita nesta como uma 

resposta à sociedade compensando os delitos de um infrator. No entanto, 

poderemos ver que manter um indivíduo em convivência social e cumprindo pena é 

viável sobre muitos aspectos, principalmente para reintegrá-lo socialmente, 

refletindo isto em redução percentual de reincidências. 

A ideia não é deixar impune o agente infrator, mas avaliar cada caso concreto 

e direcionar a este uma penalização que lhe custe um esforço pessoal, mas que não 

lhe tire a dignidade. 

3 OBJETIVOS 

 Avaliar a pena restritiva de direitos como um amenizador do impacto social 

gerado pela pena privativa de liberdade. Estruturar um raciocínio redutor da 

criminalização por meio das medidas alternativas ponderando os pontos positivos à 

sociedade, infratores e seus familiares. 

4 METODOLOGIA 

 A pesquisa foi desenvolvida pelo método indutivo e construída por meio da 

revisão bibliográfica. Fez-se uso de livros, revistas, artigos e leis. 

5 DESENVOLVIMENTO 

 Discurso Real e o Discurso Oficial da Pena Privativa de Liberdade 

O propósito do Código Penal e da lei de Execução das Penas, teoricamente, 

condiz com equivalência ao “justo” sobre a penalização do delinquente.  

O artigo 59 do Código Penal correlaciona fatores primordiais que devem ser 

observados a fim de aplicar uma pena proporcional ao crime cometido, quando diz: 

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 

bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime”. Complementa este discurso o 

artigo 1º da Lei de Execução Penal quando evidencia o objetivo da execução penal a 

de “proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado”. 

Juarez Cirino Santos (2014) faz críticas ao discurso oficial do Direito Penal 

relacionando-o com a realidade do sistema prisional brasileiro. Santos, fala do 



fracasso do sistema prisional, demonstrando que a realidade das penalizações está 

longe do discurso oficial. Segundo o autor “quanto maior a pena, maior a 

reincidência criminal”, além da  

“influência negativa da subcultura da prisão sobre o 
condenado: a reconstrução psíquica da autoimagem como criminoso, 
as deformações emocionais do preso, os processos de 
desculturação (desaprendizado das normas sociais) e de aculturação 
do condenado (aprendizado das normas de sobrevivência na prisão: 
as normas da violência e da malandragem, por exemplo)”. 

 

Como podemos analisar, é, essencialmente, impossível condenar alguém 

acreditando alcançar apenas o objetivo de punir sem desestruturar o ser humano. A 

pena privativa de liberdade é um instituto que devasta o aprendizado social do 

individuo, pois não há regras sociais nas prisões, há apenas condições para 

sobrevivência.  

O legislador tentou disciplinar a aplicação e execução das penas privativas de 

liberdade, buscando a organização social, pois este é o intuito das leis; porém, o 

mesmo não se atentou que a prisão é a destruição do social do homem, quando tira 

o da sociedade, quando força-o a vida precária e esse é um fator que transforma um 

ser humano ruim em cruel, pois a ideia de criminoso já foi implantada em seu 

psicológico.  

Katie Arguello (2014,p.14) faz conjunções de ideias defendidas por Baratta 

(1987) e Foucault (1987) ao discorrer sobre as finalidades desejáveis do cárcere e o 

real efeito deste sobre os condenados. Extrai dos autores pensamentos defendendo 

que   

“A prisão jamais reabilitou pessoas na prática; provocou, ao 
contrário, a “prisionalização” dos internos, encorajando-os a absorver 
e adotar hábitos típicos do ambiente penitenciário: caracteriza-se por 
acentuar uma criminalidade que deveria destruir [...] e repetir as 
mesmas reformas [...], em cada verificação histórica de seu 
fracasso”. 
 

 Como argumentam os autores, a prisão constrói homens em monstros, pois 

são tratados como tais. A mesma ideia é defendia por Carnelluti (2006) e Beccaria ( 

2005) deixando nítido que não há problemas ocultos, que não há hipóteses a serem 

discutidas, há homens que não querem enxergar.  

Requisitos para a Substituição 

A pena restritiva de direitos tem caráter autônomo e substitutivo, ou seja, ela 

substitui uma condenação a privativa de liberdade por uma pena mais humanizada, 



fora do sistema carcerário. Porém, para que esta substituição aconteça alguns 

requisitos são determinados pelo artigo 44 do Código Penal:  

 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade, quando:   
 I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro 

anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for 
culposo;   

 II – o réu não for reincidente em crime doloso;   
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as 
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.  

 
 Os §§ 2º e 3º observam que: 

 
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição 

pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se 
superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída 
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de 
direitos.   

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a 
substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida 
seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha 
operado em virtude da prática do mesmo crime.   

 
 Os §§ 4º e 5º tratam da conversão da pena restritiva de direitos pela privativa de 
liberdade:  

 
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de 

liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição 
imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será 
deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado 
o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.    

§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, 
por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, 
podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a 
pena substitutiva anterior. 

 

Políticas de Reintegração Social1  

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por meio da 

Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania promovem a expansão da 

aplicação das penas de prestação de serviços à comunidade. As Centrais de Penas 

e Medidas alternativas (CPMA) são as responsáveis pelo acompanhamento e 

execução do Programa de Prestação de Serviços à comunidade. As CPMA são 
                                                           

1
 Dados retirados do site oficial da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo: 

http://www.reintegracaosocial.sp.gov.br/penas_alternativas.php. Também foi realizada visita a CPMA 

da cidade de Marília para conhecimento estrutural e funcionamento da instituição.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art44
http://www.reintegracaosocial.sp.gov.br/penas_alternativas.php


destinadas as pessoas que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo e foram 

condenadas pelo judiciário como substituta da privativa de liberdade à prestação de 

serviços à comunidade (PSC). 

O condenado à prestação de serviços à comunidade é direcionado a uma 

Central para uma avaliação psicossocial. Logo após é encaminhado a uma 

instituição sem fins lucrativos para executar o trabalho pelo tempo que determinou a 

sentença dada pelo juiz de execução. 

As CPMA monitoram a frequência do apenado, fazem visitas aos postos de 

trabalho e reuniões frequentes com as instituições. 

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a Prestação de 

Serviços Comunitária tem sido um meio eficaz de tratar os autores de crimes de 

baixo potencial ofensivo sem tirá-lo do convívio familiar e sem afastá-los da vida 

social. Esta medida além de ter custo baixo não expõe o condenado ao sistema 

penitenciário. 

Criada em 1997, as CPMA se tornaram imprescindíveis ao funcionamento das 

ações de reintegrações, pois ela exerce papel fundamental na execução das penas 

pelo infrator, fiscalizando seu desempenho nos postos de trabalho e acompanhando 

os benefícios à sociedade.  

As centrais realizam levantamentos estatísticos mensais de sua população. 

Estes dados são enviados a SAP da cidade de São Paulo e avaliados os resultados 

nos aspectos positivos e negativos, tanto para a sociedade como para o condenado. 

Os delitos mais cometidos pelos infratores condenados a PSC são: os 

pequenos furtos; transporte de pequenas quantidades de drogas para uso próprio e 

o crime de receptação de objetos furtados ou roubados.  

Outros dados coletados pelas Centrais e divulgados pela SAP do Estado de 

São Paulo são o custo por condenado, a reincidência e o perfil destes.  

 

FIGURA 3. Custo, reincidência e perfil dos infratores condenados à PSC do Estado de São 

Paulo 

Custo por apenado R$ 20,00 mensais 

  

            Reincidência no Programa   
 

5,2% 

Perfil dos condenados A PSC 

Solteiro 46,5% 

Entre 21 e 30 anos de idade   42% 



Não completou o ensino fundamental   32% 

É trabalhador autônomo   45% 

Têm rendimentos entre 1 e 2 salários mínimos   36% 

Nunca havia sido condenado 76% 

Fonte: Segundo dados publicados pela SAP do Estado de São Paulo – referência ano 1997 

a 2013. 

Analisando os dados estatísticos acima, notamos que o custo por condenado 

mensal é menos de 1% do custo por condenado que cumpre pena privativa de 

liberdade. De acordo com a revista VEJA (2014), o custo médio por cada preso para 

o Estado é de 2700 reais. A reincidência dos infratores que cumprem pena privativa 

de liberdade, também é maior.  

Em 2011, o ministro Cezar Peluso declarou que de cada 10 presos que 

deixam a penitenciária, sete voltam.  

Outro fator que é bem representativo é a porcentagem de indivíduos que 

foram condenados pela primeira vez. Se considerarmos que em média, apenas 5% 

voltam a cometer outros crimes, dos 76%, quase 70% não reincidiriam.  

6 RESULTADOS 

 A pesquisa contatou diversos aspectos positivos no uso da pena restritiva de 

direitos, essencialmente na prestação de serviços comunitários. Os benefícios se 

concentram principalmente à sociedade, quando os infratores exercem uma 

atividade que contribui para o desenvolvimento comunitário; na redução das 

reincidências pelos infratores, o que, consequentemente, gera uma redução da 

agressão à sociedade, além de favorecer a continuidade da estruturação familiar e a 

conservação psicológica e social do infrator.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em janeiro de 2014 a calamidade do sistema carcerário brasileiro virou 

repercussão nacional diária, devido ataques realizados aos transportes coletivos da 

capital do Maranhão a mando de presos deste estado. A sociedade é vitima mais 

uma vez de um problema que está longe de se resolver. A principal queixa dos 

detentos está na superlotação dos presídios e isto é uma realidade que nem o 

estado sabe como mudar.  O que era para reeducar virou escola do crime. Parte 

disto se deve ao inferno em que vive os detentos e, a outra parte, à base 

educacional precária e a má distribuição de renda.  

É claro que a personalidade, o caráter do individuo e a educação recebida 

para seu desenvolvimento pessoal são fatos  que devem ser considerados quando 

da pratica de atos delituosos, porém, não há como desconsiderar as dificuldades de 



educar e prover boa formação de pessoas que vivem a margem social, em situação 

de miséria. 

Neste sentido, Alessandro Barata (1987, p.623) aduz, em seu artigo, 

resultados de uma pesquisa que mostra a relação da pobreza e o cárcere:  

 
“[...] A incidência negativa da pena, especialmente da pena 

carcerária, em suas famílias é muito maior nos estratos sociais mais 
baixos que naqueles mais elevados. Por outra parte, um recente 
estudo demonstrou que o efeito da pena sobre a vida e o status 
social futuros do condenado é mais grave nos jovens detidos 
provenientes de estratos sociais inferiores que naqueles 
pertencentes aos estratos sociais superiores. Medindo esses efeitos 
sobre a base da trajetória social característica desses sujeitos, a 
partir do estrato de pertinência, ao qual pertencem, comprovou-se, 
com efeito, que os jovens ex-detidos de famílias mais 
avantajadas conseguem, depois de um certo tempo, reintegrar-
se a sua trajetória normal, enquanto que os detidos 
provenientes de famílias mais humildes resultam marcados para 
sempre e permanecem por debaixo da trajetória própria do 
grupo de origem”. (negritei) 

 

Como observa Baratta, a situação econômica é relevante na  reintegração 

social do ex-detento. O que caminha para a reincidência quando há frustrações em 

tentar se recuperar do sistema. 

Consideremos, pois, que não existe uma receita certa e nem porção mágica 

para mudar o sistema da noite para o dia. Tentar mudar esta realidade é, antes de 

tudo, oferecer uma educação de qualidade. A base de um ser humano está 

primeiramente na família e em segundo na escola. A lógica é simplesmente educar 

para não precisar reeducar, pois este último está praticamente impossível nas 

prisões brasileiras.  

Neste contexto, é que está a glória das medidas alternativas. Por outro lado, 

tem que respeitar  os requisitos para aplicá-las, não dá para absorver todos os 

crimes com medidas e penas alternativas. Segundo Bitencourt, mais de 90% das 

infrações tipificadas no Código Penal Brasileiro é possível aplicar a pena restritiva de 

direitos (2002, pp. 496-497). Não quer dizer deixar impune, mas utilizar-se mais da 

pena restritiva de direitos e desenvolver um Direito Penal preocupado em proteger 

bens mais importantes e necessários à vida em sociedade, ou seja, repensar o 

princípio do Direito Penal Mínimo (ultima ratio). 



Há doutrinadores que defendem a ideia da repressão penal ser o último 

instrumento a ser utilizado. Assim declara André Copetti citado por Rogério Greco 

(2011, p. 49): 

 

“ [...] Numa perspectiva político-jurídica, deve-se dar 
preferência a todos os modos extrapenais de solução de conflitos. A 
repressão penal deve ser o ultimo instrumento utilizado, quando já 
não houver mais alternativas disponíveis.” 

 

Neste sentido, há vários aspectos a serem analisados, estudados e mudados. 

De forma homeopática poderemos alcançar uma melhora de amplo aspecto no 

sistema prisional, mas a tarefa que isto demanda é complexa e onerosa. Todos se 

posicionam a favor de ideologias que são, notavelmente, uma porta aberta à 

diminuição da criminalização e, consequentemente, a diminuição de encarcerados. 

Se uma das bases do ser humano é a familiar e a educacional, deve-se proporcionar 

uma condição social melhor a população pobre e investir no individuo no sentido de 

não apenas obrigá-los a frequentar uma escola, mas  monitorar o desenvolvimento 

escolar, investir em mais escolas técnicas com cursos gratuitos,além de incentivar o 

primeiro emprego criando cotas para menores aprendizes em empresas publicas ou 

privadas. 

Importa, ainda, ressaltar que o sistema carcerário, como já mencionado, 

tornou-se um sistema irrecuperável, um problema sem soluções aparentes. É certo 

que deve haver uma punição para quem comete um delito, mas como saber qual 

salienta mais eficaz. Ao longo da história aplicaram-se várias formas de 

penalizações. Diversas teorias já surgiram buscando solucionar um problema que 

antecede a idade de Cristo. Não se podem aplicar teses ultrapassadas como a ius 

talionis e nem acatar integralmente ideologias utópicas de extinção da pena privativa 

de liberdade. 
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