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1. Introdução  

É fato que, a despeito de toda a implementação dos institutos voltados para o crescimento e a efetividade 

na aplicação das alternativas penais, no sistema punitivo brasileiro, durante a década de 90, o que se 

constatou, até o seu final, foi a existência de tímidas iniciativas na criação de estruturas adequadas e 

suficientes para o acompanhamento, a fiscalização e o monitoramento da execução das alternativas 

penais, o que comprometeu, significativamente, a criação de uma cultura acerca desta forma de 

intervenção punitiva, tanto entre os operadores do direito, quanto no corpo social.  

A constatação, em face da inexistência de estrutura que pudesse tornar a execução das alternativas 

penais, principalmente das penas restritivas de direito, algo efetivo, ao revés, acabou por disseminar a 

idéia de que as alternativas penais eram sinônimo de impunidade.  

O corpo social, alimentado pela ilusão de que o enfrentamento ao fenômeno criminal só pode e deve ser 

eficaz através da política prisional, não recepcionou a noção de que as infrações de menor potencial 

ofensivo devem ser tratadas de forma diferenciada. Decerto, e para que pudesse mudar seu modo de 

pensar, teria que constatar o efetivo funcionamento deste novo sistema, mediante a comprovação de que 

as alternativas penais cumprem melhor as finalidades da pena que a privação da liberdade, para estas 

espécies de delitos.  

Os operadores do direito, por sua vez, diante da nova sistemática, ressentem-se da falta de estrutura 

inerente aos órgãos do sistema jurídico penal, mormente o Judiciário e o Ministério Público, para fazer 

frente ao monitoramento e à fiscalização do cumprimento das penas restritivas de direito.  

Tal situação revela a incapacidade, de, a curto prazo, principalmente do Poder Judiciário, equipar-se e 

estruturar-se para cumprir a determinação legal, contida na Lei de Execução Penal (artigo 66, V, "a"). 

Ressalte-se que a execução da pena privativa de liberdade está a cargo do Poder Executivo, o que 

desonera o Poder Judiciário e facilita a sua intervenção nesta espécie de execução penal, que implica 

uma atuação apenas procedimental-jurisdicional e não administrativa.  

Em um interessante, embora negativo círculo vicioso, o Estado jurisdicional deficiente claudica no 

acompanhamento e na fiscalização da execução das alternativas penais e gera na sociedade a sensação 

de que estas alternativas penais significam impunidade. Legitimado pelo sentimento social, o Estado 

jurisdicional deficiente se encolhe na aplicação das alternativas penais.  

A lentidão do Poder Judiciário para criar, em seu âmbito, estruturas adequadas para fiscalização da 

execução das alternativas penais é fato, tendo em vista que a criação de Varas Especializadas é um 

processo moroso, pois envolve não só a disponibilidade de recursos, com os ajustes políticos respectivos 

com o Poder Executivo, como o encaminhamento de projetos legislativos que necessitam da regular 

tramitação junto a este poder. Semelhante situação ocorre com o Ministério Público.  
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Ainda que ultrapassada esta fase, torna-se necessária a implementação de tal estrutura com a 

disponibilidade de espaço físico, a realização de concurso público para o provimento dos respectivos 

cargos e a capacitação dos servidores para o exercício regular de suas funções.  

Registram-se, até o ano de 2000, pouquíssimas experiências no intuito da criação de estrutura adequada 

à execução das alternativas penais, com a inexistência de Varas Especializadas ou organismos 

semelhantes, com procedimento próprio e corpo técnico capacitado, notando-se a ausência da 

participação de rede social ou entidades públicas ou privadas que atuassem como parceiras na tarefa da 

fiscalização e monitoramento das alternativas penais.  

É bem verdade que, em 1987, junto à Vara de Execução Criminal de Porto Alegre - RS, surgiu um projeto 

piloto com o propósito de estruturar um sistema capaz de monitorar e acompanhar os casos de execução 

da pena de prestação de serviços à comunidade, liderado pela magistrada Vera Regina Muller, que, 

inclusive, depois de sucedida pela combativa e saudosa Juíza Cleuza Mariza Silveira de Azevedo, viria a 

ser Coordenadora Geral do Programa Nacional de Penas e Medidas Alternativas do Ministério da Justiça, 

em 2001.  

Outra iniciativa identificada partiu do magistrado Diomar Ackel Filho, em São Paulo, no Fórum Regional 

de São Miguel Paulista, por intermédio de convênio celebrado com o Hospital Tide Setúbel, também para 

a execução da pena de prestação de serviços à comunidade.  

Vale consignar algumas experiências criadas no Estado de Mato Grosso do Sul, em 1990, no Estado de 

São Paulo, nos anos de 1989, 1995 e 1997 e no Estado da Paraíba, no ano de 1997.  

Em 1997, o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do 

Delinqüente (ILANUD), numa parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), 

realizou uma pesquisa com o objetivo de radiografar o estágio de implementação dos programas voltados 

para a execução das alternativas penais, principalmente os afetos à pena de prestação de serviços à 

comunidade nos Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo.  

Naquela oportunidade, o Governo Federal, através do Ministério da Justiça, envolveu-se no tema, criando 

um grupo de trabalho com a tarefa de pensar e conceber uma estrutura piloto destinada ao 

acompanhamento e fiscalização da execução das alternativas penais, no Estado de Goiás e no Distrito 

Federal, surgindo daí outras estruturas semelhantes no Paraná (1997) e no Pará (1999).  

Um marco para a trajetória da política de incremento das alternativas penais, no Brasil, deu-se com a 

criação, em 1998, da primeira Vara Judicial Especializada na Execução de Penas Alternativas, em 

Fortaleza - CE, por iniciativa local, cujo titular, Magistrado Haroldo Máximo, mais tarde, em 2006, tornar-

se-ia o primeiro Presidente da Comissão Nacional de Penas e Medidas Alternativas do Ministério da 

Justiça.  

A despeito das importantes e históricas experiências e ações retromencionadas, havia a carência de uma 

atitude maior que garantisse a visibilidade da existência de um sistema pautado na aplicação de 

alternativas penais à prisão no País.  

A dificuldade na mobilização do Judiciário para a formação da estrutura necessária a fazer frente à 

efetividade das alternativas penais como um sistema posto gerou, no seio do Poder Executivo, a atitude 

de colaboração, resultando na implementação de uma política pública nacional voltada para execução 

das alternativas penais.  

2. O Programa Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas  



2.1 Da Implementação e Desenvolvimento do Programa  

Assim, surge em setembro de 2000, no âmbito do Ministério da Justiça o Programa Nacional de Apoio às 

Penas Alternativas seguindo diretriz do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), 

a ser executado pela gerência da Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas 

Alternativas (CENAPA), vinculada à Secretaria Nacional de Justiça, tendo como missão gerar as atitudes 

necessárias para a difusão da aplicação das alternativas penais no Brasil.  

As ações da CENAPA consistiam em assessorar, informar, capacitar, estruturar e incrementar, através de 

recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), em todo território nacional, a instalação de 

equipamentos públicos necessários à fiscalização e ao monitoramento do cumprimento da execução das 

alternativas penais.  

Dessa forma, preliminarmente, cuidou-se de elaboração e celebração de diversos convênios com os 

Estados Membros para a criação e implemento das Centrais de Apoio e Acompanhamento às Penas e 

Medidas Alternativas (CEAPAS). Estes convênios foram firmados com estruturas variadas no âmbito 

institucional dos Estados, dependendo, em cada caso, da sensibilidade e aceitação das instituições.  

Por tais razões, foram celebrados convênios com os Tribunais de Justiça, as Secretarias de Estado, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Também, em casos excepcionais, conveniou-se com 

organizações não-governamentais (ONG's).  

Os convênios aludidos objetivaram a formação de uma célula estrutural mínima, dotada de espaço físico 

e de recursos materiais e humanos, que possibilitassem o auxílio ao Judiciário e ao Ministério Público na 

tarefa de monitorar, acompanhar e fiscalizar a execução das alternativas penais.  

O corpo técnico, tido como indispensável para proceder tal tarefa, foi pensado a partir de uma visão 

multidisciplinar, conforme reclama a própria natureza da execução penal, dotado, portanto, de 

profissionais das áreas afetas à execução penal, como psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, 

advogados, etc.  

No ano de 2002, buscando alcançar uma dimensão de consolidação da política pública de prevenção 

criminal, mediante disseminação da cultura da aplicação das alternativas penais em todo o país, foi 

criada, por meio da Portaria Ministerial 153/02, a Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas 

Alternativas - CONAPA, composta por Juizes de Direito, Defensores Públicos, Promotores de Justiça, 

Psicólogos e outros técnicos com conhecimento e experiência na área de execução das alternativas 

penais, em todo o Brasil.  

De igual modo, no ano de 2002, fruto do trabalho realizado pela CONAPA, foi publicada, com o apoio 

financeiro do Ministério da Justiça, a primeira edição do Manual de Monitoramento de Penas e Medidas 

Alternativas, instrumento que passou a orientar o fluxo procedimental das ações no âmbito das Centrais 

de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, em todo o país, trazendo em seu bojo 

organogramas que visavam uma ação unificada e organizada da tarefa de monitorar, acompanhar e 

fiscalizar a execução das alternativas penais.  

Consigne-se que o Manual referido tornou-se uma bússola para os diversos procedimentos necessários 

da dinâmica da execução das alternativas penais, orientando os técnicos acerca da interdisciplinaridade 

que norteia esta forma de execução penal.  

Por via de conseqüência, o programa nacional promoveu o primeiro ciclo de capacitações regionais sobre 

monitoramento e fiscalização de penas e medidas alternativas, que reuniu nas cidades de São Paulo, 



Salvador, Manaus, Fortaleza e no Distrito Federal, técnicos e operadores do direito das 27 unidades da 

Federação.  

Em 2003, o programa sofreu os efeitos da reestruturação pelo qual passou o Ministério da Justiça, 

deslocando a CENAPA da Secretaria Nacional da Justiça para o Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN), tendo sido criada a Coordenação Geral de Reintegração Social (CGRS), com orçamento 

próprio e abrigando a CENAPA.  

Igualmente em 2003, o Ministério da Justiça demonstra atitude de fortalecimento do programa nacional de 

apoio às penas e medidas alternativas, seguindo a orientação do direito penal moderno e atendendo à 

política criminal orquestrada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com estratégias 

focadas nos objetivos seguintes: I - produção e disseminação de conhecimento acerca da execução das 

penas e medidas alternativas; II - identificação, avaliação e fomento de boas práticas nesta área; e III - 

apoio técnico e financeiro aos judiciários e executivos estaduais para que promovam melhorias nos seus 

sistemas de aplicação e fiscalização das alternativas penais.  

Em 2004, foi realizado o segundo ciclo de capacitações regionais sobre o monitoramento e fiscalização 

de penas e medidas alternativas, ocorrido nas cidades de Belém, Recife e Curitiba, voltados para as 

Regiões Nordeste, Norte e Sul.  

2.2 Da Expansão do Programa  

A partir de 2004, a CENAPA passou a disponibilizar dados no site do Ministério da Justiça, por intermédio 

do seu corpo técnico, relativos aos números e perfil dos beneficiários das alternativas penais, bem como 

do progresso alcançado pelo programa nacional, com a divulgação de indicadores sociais e jurídicos.  

A CENAPA passou a selecionar e capacitar os técnicos e as entidades conveniadas, oriundos da 

sociedade civil e dos órgãos públicos para, juntamente com os juízos competentes, atuar diretamente 

junto aos indivíduos submetidos às alternativas penais. Naquele mesmo ano, a Comissão Nacional de 

Penas e Medidas Alternativas (CONAPA) sofreu uma reestruturação, ampliando o número de membros 

integrantes para contemplar representação de todas as unidades da federação.  

Ainda durante o ano de 2004, o investimento do Ministério da Justiça tornou-se seis vezes maior que nos 

anos anteriores, destinando recursos para projetos nos Estados membros que criassem ou ampliassem 

as estruturas das Centrais de Apoio - CEAPAS.  

Até o final daquele ano, registrou-se o funcionamento de 39 centrais, 56 núcleos e 7 Varas especializadas 

na execução das alternativas penais (Fortaleza - 1998; Recife - 2001; Porto Alegre - 2001; Salvador - 

2001; Belém - 2002; Curitiba - 2004; e Aracajú - 2004).  

No ano de 2005, a CENAPA divulgou um vídeo institucional contendo diversas experiências bem-

sucedidas relativas às alternativas penais no Brasil, oportunidade em que determinou a realização de uma 

segunda pesquisa nacional, junto ao ILANUD, órgão responsável pela primeira pesquisa já mencionada, 

para traçar um diagnóstico atualizado da execução das alternativas penais no País, contemplando nove 

Estados e mais o Distrito Federal.  

Em março de 2005, a Comissão Nacional (CONAPA) organizou e gestou, com o apoio do Ministério da 

Justiça e do Ministério Público do Estado do Paraná, entre outras instituições, o "I Congresso Nacional de 

Execução de Penas e Medidas Alternativas" (I CONEPA), na cidade de Curitiba, com a participação de 

mais de 400 congressistas, no qual foram discutidos temas específicos referentes à execução das 

alternativas penais no Brasil.  



Segundo dados da própria CENAPA, até março de 2006, mais de 500 técnicos de todo o país passaram 

pelas capacitações promovidas pelo programa e, em julho do mesmo ano, nova reestruturação do 

DEPEN alçou o programa voltado para as penas e medidas alternativas vinculado a uma coordenação 

própria, a Coordenação Geral de Fomento ao Programa de Penas e Medidas Alternativas (CGPMA), 

substituindo a denominação CENAPA.  

No ano de 2006, foi divulgado o levantamento nacional sobre a execução de penas alternativas, pesquisa 

anteriormente solicitada, junto ao ILANUD, que apresentou um diagnóstico quanto à questão, traçado a 

partir da análise da realidade da execução das alternativas penais nas cidades de Belém, Belo Horizonte, 

Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo, além do Distrito Federal, 

verificando, além dos aspectos socioeconômicos dos submetidos às alternativas penais, outros dados 

relativos ao efetivo cumprimento, as espécies de alternativas penais mais aplicadas e os crimes que mais 

são alvo desta modalidade de sanção.  

Na mesma esteira do ocorrido em 2004, acontece o II Congresso Nacional de Execução de Penas e 

Medidas Alternativas (II CONEPA), em novembro de 2006, na cidade de Recife - PE, com cerca de 600 

participantes, em parceria entre o Ministério da Justiça e o Governo do Estado de Pernambuco, no qual o 

fortalecimento do programa nacional de execução de alternativas penais foi amplamente debatido.  

Apresentado no final de 2006, o Relatório de Gestão da CGPMA, antiga CENAPA, evidenciou que o 

crescimento do número de execuções de penas e medidas alternativas no Brasil, acompanhadas pelo 

sistema do Ministério da Justiça, foi da ordem de 200% em comparação com os números do ano de 2002, 

correspondendo a 63.457 penas e medidas aplicadas contra 21.560, verificadas em 2002, sendo 

altamente animadores os números para o ano de 2007 pois os dados relativos às penas e medidas 

aplicadas até junho daquele ano já alcançavam 301.402 alternativas penais.  

Quanto às estruturas responsáveis pelo monitoramento e fiscalização das alternativas penais, o ano de 

2006 registrou, ao seu final, a existência de 213 Centrais e Núcleos e 15 Varas Especializadas em pleno 

funcionamento.  

No apagar das luzes do ano de 2007, os números divulgados pelo Ministério da Justiça acusavam: 18 

Varas Especializadas; 249 Centrais/Núcleos; 88.837 execuções e 422.522 aplicações de penas e 

medidas alternativas no País. A expansão das CEAPAS pode ser verificada em todo o país com a 

presença atualmente de unidades em cada Estado, destacando-se alguns que proporcionaram um maior 

investimento neste modelo de execução penal, como o Estado do Rio de Janeiro, que conta com doze 

Centrais, atendendo a dezesseis municípios, o mesmo acontecendo com os Estados de Minas Gerais, 

com dez Centrais, sendo cinco na Região Metropolitana e cinco em outros municípios, Pernambuco, 

também, com dez Centrais, atendendo a quatorze municípios e o Estado do Acre, mantendo três 

Centrais, que abarcam seis municípios[3]. (SERVIÇOS PÚBLICOS DE PMA NO BRASIL, 2008).  

O Estado de São Paulo, hoje, ocupa posição de liderança, possuindo trinta Centrais, em trinta municípios, 

conforme dados da sua Secretaria da Administração Penitenciária (SAP/SP, 2008).  

O Estado da Bahia, além da Central existente na Capital, iniciou um processo de interiorização com o 

envio, pelo Gabinete do Governador, de projeto de lei à Assembléia Legislativa, propondo a criação de 10 

Centrais nas diversas regiões do Estado, gerando a edição da Lei nº. 11.042/2008, cuja geografia 

pretende contemplar cerca de 50 municípios.  

Em procedimento similar, o Ministério público do Estado da Bahia, por meio do ato nº 006/2007 do 

Procurador-Geral de Justiça Lidivaldo Brito recomendou a todos os Promotores de Justiça com atuação 

na área criminal no interior do Estado que envidem esforços necessários à implantação dos núcleos ou 
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Centrais de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas. Ensejando a recomendação, pelo 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, da adoção da medida por todos os demais 

Procuradores-Gerais de Justiça do País.  

Também em 2007, no mês de novembro, teve lugar o III Congresso Nacional de Penas e Medidas 

Alternativas (III CONEPA), realizado na Cidade de Belo Horizonte - MG, com mais de 700 participantes, 

dentro de uma política posta pela CGPMA-MJ, que passou a disponibilizar, recursos específicos para a 

realização anual deste evento, que se tornou símbolo da política pública das alternativas penais.  

No final do ano de 2007, na última reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP), que ocorreu no mês de dezembro, em Brasília - DF, foi aprovada, por 

unanimidade, proposta de resolução que objetivou assegurar, quando da elaboração do orçamento anual 

do DEPEN para projetos na área de execução penal, verba no mínimo igual à relativa ao custo total de 

uma unidade prisional federal (aproximadamente R$ 20.000.000,00), para os programas direcionados ao 

apoio e suporte às unidades da Federação para a criação, ampliação ou melhoria dos seus órgãos e 

estruturas de execução de alternativas penais.  

De igual modo, a proposta também trouxe a exigência da comprovação de previsão orçamentária, com 

recursos do próprio Estado Membro, destinada às ações voltadas para aplicação, execução e 

acompanhamento de penas e medidas alternativas, no percentual mínimo de 5% sobre todo e qualquer 

dispêndio proposto junto ao DEPEN.  

Ambas as propostas resultaram na Resolução nº 5, de 11 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária que serve de diretriz a ser executada pelo DEPEN.  

Desde a sua criação, o Programa Nacional de Penas e Medidas Alternativas do Ministério da Justiça 

contou com a coordenação de profissionais experimentados e especializados nas áreas correlatas ao 

tema, tendo sido dirigido pela magistrada aposentada gaúcha Vera Regina Muller, pela socióloga paulista 

Heloísa Helena Pires Adário, pela advogada cearense Leila Paiva, pela advogada e professora no Distrito 

Federal Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva e, atualmente, pela psicóloga pernambucana Márcia de 

Alencar Araújo Matos. Tendo a CONAPA sido presidida pelo Juiz de Direito do Estado do Ceará Haroldo 

Máximo e pela Promotora de Justiça do Estado do Paraná Maria Espéria Costa Moura.  

Recentemente, com a criação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), 

pelo Governo Federal, que tem por objetivo uma política de contenção da criminalidade que integre ações 

de segurança pública em sentido estrito e programas sociais, preservando a cidadania das comunidades 

afetadas com a violência, estão previstas ações voltadas para o alargamento da aplicação das 

alternativas penais à prisão, com a colaboração da CGPMA.  

No último mês de junho (2008) foi realizado pelo Ministério da Justiça, por intermédio da CGPMA e da 

CONAPA, na Cidade de Manaus, o IV Congresso Nacional de Execução de Penas Alternativas - 

CONEPA. Com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, o evento contou com mais de 800 

participantes.  

Dadas a importância e a contribuição da Comissão Nacional de Penas e Medidas Alternativas (CONAPA) 

para a construção e a consolidação de uma política focada na cultura da aplicação e execução das 

alternativas penais à prisão no Brasil, cogita-se, no cenário nacional, a sua transformação em órgão da 

execução, nos termos do artigo 61 da Lei de Execução Penal.  

Ressalte-se que a proposta de elaboração de projeto de lei a ser encaminhado, pelo Ministério da Justiça, 

ao Congresso Nacional, visando alteração da Lei de Execução Penal para a inclusão da CONAPA como 



órgão de execução, que se encontrava em discussão, desde o mês de dezembro de 2007, no Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, prevendo, inclusive, a criação de um sistema de execução 

de penas e medidas alternativas, integrado pelos Conselhos Penitenciários Estaduais e Conselhos da 

Comunidade, além da definição legal acerca dos estabelecimentos penais competentes para a 

fiscalização, o monitoramento e o acompanhamento da execução penal, nos moldes das CEAPAS, foi 

aprovado, a unanimidade, na Reunião Ordinária do mês de abril de 2008 e encaminhado oficialmente ao 

Ministro de Estado da Justiça em julho do mesmo ano.  

3. O Sistema das Centrais de Acompanhamento das Penas e Medidas Alternativas (CEAPAS)  

3.1 Da Estrutura e Funcionamento das Centrais  

A estrutura correspondente às Centrais de Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas 

(CEAPAS), organismo criado a partir da concepção forjada pelo Programa Nacional de Acompanhamento 

e Monitoramento das Penas e Medidas Alternativas do Ministério da Justiça, em 2000 (CENAPA), 

composta de equipe multidisciplinar integrada por psicólogos, assistentes sociais, advogados, terapeutas, 

tem como principais atribuições as que se seguem:  

Inicialmente, cabe às Centrais, prestar assessoria ao Juízo de Execução quanto ao processo de 

adequação das alternativas penais aplicadas ao perfil do beneficiário, no intuito de conferir efetividade ao 

cumprimento da reprimenda imposta, colaborando para evitar o seu insucesso.  

Cabe à CEAPA acompanhar, durante todo o período do cumprimento da alternativa penal imposta, o 

comportamento do beneficiário, auxiliando e intervindo nas possíveis situações que potencializem o 

descumprimento.  

A promoção da orientação e do estreitamento nas relações entre o beneficiário e o seu corpo familiar, 

bem assim com a própria sociedade, também é missão da CEAPA que, através de atitude proativa, 

recruta, entre as instituições públicas e privadas, aquelas que, com perfil próprio, servem de células para 

a montagem da denominada "rede social", base de sustentabilidade do sistema CEAPA.  

Esta rede social origina um cadastro geral de instituições que recebem os beneficiários para o 

cumprimento efetivo das alternativas penais, principalmente as penas restritivas de direito de prestação 

de serviços à comunidade e de prestação pecuniária convertida em prestação de outra natureza.  

A orientação realizada junto às instituições conveniadas (rede social) é feita pela equipe da CEAPA, 

capacitando-as para compreender a função de interação entre a sociedade e o indivíduo que cumpre sua 

sanção penal, com o objetivo de tornar esta etapa do sistema punitivo (execução da pena) materializada 

dentro dos princípios constitucionais vigentes, mormente os relativos à observância da dignidade da 

pessoa humana.  

Na prática, a equipe da CEAPA utiliza técnicas inerentes à multidisciplinariedade da sua formação, 

através de dinâmica de grupo aplicada a todos os atores envolvidos no processo.  

Na montagem da rede social, utiliza-se o critério da variedade de atividades das entidades conveniadas, 

com a intenção de aproveitamento da diversidade de perfil, própria de uma sociedade cada vez mais 

plural, sendo comum o cadastramento de hospitais, escolas, ONG's, órgãos públicos, entidades 

beneficentes, creches, associações de bairro, etc.  



Para que a metodologia adotada pela CENAPA, hoje CGPMA, possa surtir os efeitos desejados, a 

participação da sociedade civil organizada é de extrema importância, pois a construção da parceria com 

as entidades que compõem a Rede Social que abriga os beneficiários, é a coluna vertebral do programa.  

A partir dessa constatação, foram formulados requisitos mínimos para a inclusão e o cadastramento da 

entidade beneficiária à Rede Social, os quais, entre outros, são: atividade sem fins lucrativos; 

funcionamento legal e regular junto aos poderes públicos; compromisso com a ideologia de reintegração 

social do programa; adequação ao procedimento estabelecido pela CEAPA.  

Portanto, estão descartadas as hipóteses de integração à rede de entidades públicas ou privadas que 

visem o lucro quando da utilização dos esforços empreendidos pelos beneficiários, no cumprimento de 

suas alternativas punitivas.  

A equipe técnica da CEAPA desenvolve um processo de capacitação com as instituições cadastradas, 

orientando e esclarecendo quanto aos objetivos do programa e a função social da pena, assim como 

informando acerca de todo o procedimento adotado no monitoramento, acompanhamento e fiscalização 

na execução das alternativas penais, ocorrendo, periodicamente, reuniões de reciclagem e avaliação, 

contando, inclusive, com a presença dos operadores do direito responsáveis pela execução penal (Juizes, 

Promotores, Defensores, etc.)  

Às CEAPAS, cabe a tarefa de análise do perfil do beneficiário[4], verificando suas aptidões, 

personalidade, conflitos, facilidade e dificuldade de relacionamento e, principalmente, o histórico da 

infração penal objeto de imposição da sanção.  

Na metodologia utilizada pela CEAPA, quando do contato com o beneficiário, através da equipe 

multidisciplinar, dois objetivos são prioritários: primeiramente o que se refere às impressões pessoais e 

externação destas por parte do apenado quanto à infração penal por ele praticada. Numa segunda 

vertente, busca-se estabelecer um diagnóstico relativo ao indivíduo para sua inserção adequada em uma 

entidade parceira que melhor se coadune com suas características e anseios.  

Com a noção acerca do perfil do beneficiário e da rede de instituições conveniadas, cumpre à CEAPA 

sugerir ao juízo competente o encaminhamento que se apresenta com o mais adequado, no que se refere 

à instituição e à alternativa punitiva.  

Esclarece-se que, embora seja atribuição específica do juiz a determinação da pena, o parecer técnico 

elaborado e encaminhado pela equipe da CEAPA se apresenta como suporte importantíssimo para a 

formação do pensamento do magistrado.  

Quando da indicação da entidade para o cumprimento da alternativa penal, o setor social da CEAPA 

busca apontar o parceiro que oferece as melhores condições disponíveis na rede social, para que o 

apenado possa cumprir tarefas que se adeqüem às suas aptidões, valorizando as habilidades e 

características positivas individuais, para a formação de um ambiente harmônico capaz de promover a 

idéia de cidadania e favorecer a reinserção social pretendida.  

Existe especial preocupação da equipe da CEAPA com o esclarecimento da situação jurídica do 

beneficiário, buscando informá-lo, em linguagem apropriada, acerca dos aspectos legais a ele relativos.  

De igual modo, entre as atribuições da CEAPA estão às relativas ao acompanhamento do cumprimento 

das alternativas penais impostas. Isto se verifica por intermédio do monitoramento junto às instituições 

conveniadas, acompanhando regularmente os beneficiários no curso da execução de suas reprimendas.  
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A equipe da CEAPA visita regularmente as instituições, avaliando o seu nível de compromisso com o 

programa, com a finalidade de prestar assessoria nas situações que se apresentem, proceder 

levantamento quanto à demanda e à capacidade para o recebimento de beneficiários, bem como formar 

opinião sobre a viabilidade da continuidade do convênio firmado ou da necessidade de 

descredenciamento da instituição conveniada.  

A metodologia utilizada pela CEAPA inclui a visita domiciliar aos beneficiários com a intenção de melhor 

subsidiar o diagnóstico psicossocial necessário ao processo de individualização da sanção, determinado 

por preceito constitucional (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal).  

Quanto ao procedimento, seguindo a orientação do manual editado pelo próprio programa (CENAPA), 

existem variáveis, conforme a alternativa penal imposta, no entanto com o eixo comum que trata da 

análise do perfil do beneficiário, da entidade conveniada que melhor se apresenta como indicada para o 

caso, além da sugestão da alternativa penal mais adequada para a situação fática posta.  

Tratando-se, como de fato se constata, as penas restritivas de direito de prestação de serviços à 

comunidade e de prestação pecuniária, as mais aplicadas no País, merece destaque, como exemplo, o 

procedimento utilizado pela CEAPA quanto à sua execução.  

De início, após o trânsito em julgado da decisão condenatória (no caso de pena substitutiva) e após a 

autuação do processo de execução na respectiva vara, antecedendo a audiência admonitória, que serve 

de momento para a fixação das condições de cumprimento da pena, ocorre o encaminhamento do 

apenado para a CEAPA.  

Nessa oportunidade, ocorre a denominada "entrevista psicossocial", procedida por psicólogos e 

assistentes sociais com o intuito de conhecer o indivíduo submetido à sanção penal, estabelecendo o seu 

perfil para fins da sugestão acerca do encaminhamento à instituição e ao programa disponíveis que 

melhor se adeqüem a ele beneficiário.  

Por ocasião dessa análise, interage a atuação jurídica da CEAPA, ressaltando em casos que tais, quanto 

à existência de vícios processuais ou materiais no feito, bem assim de causas extintivas da punibilidade 

como a prescrição, etc., além de diversas outras situações como a detração penal.  

Quando da realização da audiência admonitória, além das presenças exigidas pelo arcabouço legal do 

Magistrado, do Representante do Ministério Público, do Defensor Público ou Advogado constituído, 

participa o Representante da CEAPA, normalmente Advogado, que apresenta os pareceres técnicos 

elaborados pela equipe multidisciplinar, a serem submetidos à apreciação dos operadores jurídicos e, 

depois, considerados ou não como acatados pelo Juiz da Execução.  

Uma vez acolhida a orientação da CEAPA, o beneficiário recebe o ofício de encaminhamento para a 

instituição indicada e o respectivo relatório de freqüência, passando a ser obrigado a entregá-lo 

periodicamente àquela Central.  

Durante o período de submissão do indivíduo apenado à reprimenda imposta, a equipe da CEAPA 

monitora e fiscaliza regularmente a instituição conveniada indicada, com o fito de acompanhar o fiel 

cumprimento da alternativa punitiva. Por ocasião do cumprimento da sanção, toda e qualquer informação 

obtida pela CEAPA que diga respeito a intercorrências, são, de imediato, objeto da intervenção pela 

equipe técnica, buscando o retorno à regularidade.  



As ocorrências mencionadas são comunicadas ao Juiz de Execução por ofício e relatórios juntados aos 

autos. Na hipótese de insucesso na ação da equipe técnica, pode ocorrer a conversão da pena restritiva 

de direito em pena privativa de liberdade, nos termos da Lei.  

Transcorrendo o cumprimento regular da reprimenda imposta, sem que tenha havido revogação, a equipe 

da CEAPA informa ao respectivo Juízo de Execução, que põe termo ao feito. Quando do término do 

cumprimento da alternativa penal imposta, o procedimento adotado pela CEAPA ainda inclui uma reunião 

entre sua equipe técnica, a entidade beneficiária e o próprio apenado, denominada de "Reunião de 

Avaliação", na qual são colhidos informes quanto aos aspectos circunstanciais relativos ao processo de 

monitoramento do caso concreto, que servirão de subsídios para o aperfeiçoamento do programa.  

As alternativas penais elencadas na Lei 9.099/95, como a suspensão condicional do processo (artigo 89) 

e a transação penal (artigo 76), são contempladas no rol daquelas, objeto de monitoramento e 

fiscalização pelo trabalho da equipe técnica da CEAPA que, de forma relativamente diferente, intermedeia 

o cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo ou das medidas impostas 

na transação penal, fornecendo ao juízo competente o mesmo fluxo de informações acima descrito, 

relativo ao regular cumprimento das imposições legais.  

Registre-se que a intermediação corriqueira do contato entre a realidade do apenado no cumprimento da 

sanção e o Juízo da Execução consiste numa das principais contribuições proporcionadas pela CEAPA, 

uma vez que, a realidade burocrática e estrutural do Judiciário constitui obstáculo robusto para a 

efetivação desta proximidade, que se revela como indispensável a uma execução da pena que 

minimamente atenda a suas finalidades declaradas.  

Deve ser pontuada a complexidade do trabalho empreendido na execução penal, notadamente o que 

reconhece a necessidade de verificação da situação emocional do penitente, suas dificuldades diante do 

passado, que registra a prática delitiva, do presente, que impõe as restrições contidas na sanção penal, e 

do futuro, que se vislumbra nebuloso, em decorrência dos efeitos deletérios do sistema punitivo e do 

preconceito social que impregnam, como tatuagem, aquele que infringe a Lei Penal.  

Observa-se que a importância da existência de uma estrutura capaz de monitorar e fiscalizar o 

cumprimento das alternativas penais é vital para a noção de eficiência desta modalidade punitiva, para 

que se possa alterar a impressão deturpada que setores da mídia contribuem para formar no corpo social.  

3.2 Da Efetividade do Sistema das Centrais  

Perquirindo os resultados alcançados pelo sistema criado, por meio das CEAPAS, o que se constata é 

uma dupla preocupação: de um lado, a capacidade de punir adequadamente os que praticam infrações 

de menor e médio potencial ofensivo; de outro, a capacidade em garantir um desenvolvimento do 

apenado, com vistas a auxiliá-lo na tarefa de superação das condições que favoreceram o ato criminoso, 

possibilitando a ampliação de suas trocas sociais para o alcance de uma convivência coletiva equilibrada 

com a autonomia individual.  

Contrariando o discurso que erroneamente identifica a aplicação das alternativas penais como sinônimo 

de impunidade, principalmente quando se trata de pena alternativa (restritiva de direito substitutiva), cabe 

a observação feita quanto à simbólica imposição da prisão para os casos de condenação de até quatro 

anos de privação da liberdade, dada a ausência de casas de albergados e da fiscalização da prisão 

domiciliar, o que implica em inefetividade da pena e consequentemente na criticada impunidade.  

Todavia, havendo a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, 

acompanhadas, monitoradas e fiscalizadas, como tem ocorrido após a criação e ampliação das CEAPAS, 



ter-se-á, ao invés de impunidade, o efetivo cumprimento de uma sanção, desmistificando o falacioso 

discurso em prol da prisão para as situações de infrações de menor e médio potencial ofensivo.  

Constata-se uma ótica de cunho utilitarista, pois a alternativa penal em nenhum momento deixa de ser 

uma sanção em sua essência, contudo busca contribuir para um bem maior, tanto do corpo social como 

do próprio infrator, considerando-o como sujeito ativo de sua própria mudança em face das trocas sociais 

possibilitadas pela natureza da execução das alternativas penais.  

Evidencia-se o compartilhamento do poder disciplinador do Estado com a sociedade, que interage com o 

infrator, permitindo que este se torne e se sinta útil a esta, reparando danos, prestando-lhe serviços, 

enfim, contribuindo de uma maneira geral, para ela.  

Pelo sistema de monitoramento, acompanhamento e fiscalização das alternativas penais posto em prática 

pela CENAPA, hoje CGPMA, o que se busca é que a aplicação e execução das alternativas penais 

cumpram simultaneamente, papel punitivo, educativo, reparador e de reinserção social.  

Não se deve, no entanto, confundir essa proposta com a idéia de desresponsabilização do Estado, que 

busca apenas diminuir os seus custos financeiros na área criminal, mas como uma tentativa clara e 

objetiva de formar uma ideologia distinta daquela que se orienta pela eleição da prisão como forma mais 

eficiente de contenção da criminalidade. A experiência prisional demonstra que a concepção de 

reinserção por via da exclusão é, por si só, contraditória, pois a falta de contato com as trocas sociais 

provoca a preponderância da exclusão sobre a reinserção.  

Já a experiência das alternativas penais se foca com maior intensidade na reinserção, embora punitiva, 

do que na exclusão, predominando a perspectiva de adequação do indivíduo aos valores do corpo social 

que são extirpados, na experiência prisional.  

Tais conclusões podem ser extraídas de pesquisas realizadas em Estados da Federação, que buscaram 

identificar respostas às questões já mencionadas acerca da política de adoção de um sistema de 

alternativas penais.  

No ano de 2001, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, realizou e publicou uma 

pesquisa (Penas Alternativas Valem a Pena?), buscando estabelecer um diagnóstico quanto às 

alternativas penais no âmbito do Distrito Federal, quando se encontrava a frente da Central de 

Coordenação da Execução das Penas e Medidas Alternativas (CEPEMA), o magistrado Henaldo Silva 

Moreira, um dos primeiros integrantes do Programa Nacional, posteriormente instituído pelo Ministério da 

Justiça.  

Os resultados dessa pesquisa forneceram elementos significativos relativos aos aspectos positivos da 

utilização das alternativas penais para as infrações de menor e médio potencial ofensivo.  

A pesquisa apontou para o fato de que 41% das entidades que compõem a Rede Social do Programa, no 

Distrito Federal, estão voltadas para a assistência social, como centros de desenvolvimento social, 

creches, lares para idosos e crianças, etc. Outras entidades ligadas à área de saúde alcançam o patamar 

de 20% da Rede Social, e, na área educacional, um percentual de 16,7% de estabelecimentos 

conveniados, como centros de ensino e escolas-classe. Completam a estrutura da Rede Social, órgãos 

da administração regional das Cidades Satélites, com 10% das entidades parceiras.  

Tais números demonstram o envolvimento do corpo social em esmagadora maioria na composição da 

Rede de entidades parceiras, atestando a inter-relação "sociedade-infrator" como pilar da recuperação do 

delinqüente. Da mesma pesquisa, extrai-se que 42% das organizações conveniadas declaram que a 



contribuição social para com a reinserção do infrator é o principal motivo de sua integração ao programa. 

E, para 56%, as instituições dão tanto quanto recebem dos sentenciados nesta dinâmica.  

Também se infere da pesquisa que, em 74% dos casos, as entidades mantêm um horário fixado para a 

recepção dos sentenciados e, em 97,8%, existe alguém responsável para recebê-los, orientá-los e 

encaminhá-los para as atividades a serem realizadas. Para o desenvolvimento dessas atividades, 78,3% 

das organizações contam com responsáveis pelo oferecimento de um processo educativo baseado 

intensamente na conversa.  

No que se refere à qualidade das tarefas desempenhadas pelos sentenciados em comparação com os 

funcionários, os números demonstram que 64,6% das entidades atestam idêntica qualidade nos serviços, 

20,7% consideram melhor do que as dos funcionários e, 14,6%, pior. Para efeito do conceito de 

qualidade, foram levados em conta critérios como pontualidade, assiduidade, compromisso com as 

tarefas, etc.  

Segundo colheu-se no trabalho de pesquisa, 79,3% das organizações disseram que os sentenciados 

cumprem a pena com tranqüilidade, 12,5% de que há indiferença e 10% de que há revolta.  

Esses dados retratam uma adequação do sentenciado ao modelo punitivo a que está submetido, e, por 

via de conseqüência, informa adequação da sanção imposta, tendo em vista a demonstração de 

tranqüilidade e adaptação durante o cumprimento da restrição, bem assim o nível do desempenho nas 

atividades desenvolvidas.  

Os números que dizem respeito ao relacionamento entre o infrator e o corpo técnico que compõe o 

sistema de acompanhamento e monitoramento das alternativas penais, dão notícias de que, na visão dos 

infratores, 65,5% não vêem dificuldades no relacionamento, enquanto, para a equipe, este percentual é 

de 45,5% classificando tal relação como boa ou muito boa.  

Um dos dados mais importantes extraídos da pesquisa diz respeito à mudança da trajetória dos 

sentenciados. Colhe-se que 67% dos supervisores entrevistados afirmaram existir mudança na trajetória 

dos sentenciados.  

Na avaliação das alternativas penais e suas vantagens em relação à prisão, 87% das respostas 

afirmaram ser o modelo alternativo à prisão vantajoso em relação a esta, sendo a pena de prestação de 

serviços à comunidade considerada a mais eficaz por quase 70% dos servidores. Quanto ao aspecto 

retributivo próprio de todas as sanções, a pesquisa revela que 62% dos entrevistados consideram que a 

alternativa penal torna o sentenciado quite com a sociedade, sendo negativa a resposta para 7,8% dos 

ouvidos.  

Merece referência a expressão que retrata o sentimento dos entrevistados que afirmam que a alternativa 

penal é "quitação com a sociedade", pois significa punição e pleno exercício da cidadania.  

Importante dado oferecido pelo trabalho realizado no Distrito Federal (2001) diz respeito ao custo mensal 

da execução da alternativa penal que, no máximo, chegava a R$ 36,00 (trinta e seis reais) por apenado.  

Naquela oportunidade, o perfil do sentenciado a alternativas penais era de 91,9% do sexo masculino, 

8,1% do sexo feminino, 67% abaixo dos 34 anos; 62,8% com, no máximo, 1º grau completo e 75% com 

renda inferior a três salários mínimos.  



Os crimes, objeto da imposição das alternativas penais, por ocasião, retratavam 35,9% de furto, 11,5% de 

estelionato, seguidos de 8,3% de casos de homicídios culposos no trânsito e outros tipos penais cuja 

estatística é pouco representativa.  

É imperativo registrar que, em 2005, o Ministério da Justiça divulgou oficialmente que as infrações penais 

de maior incidência das alternativas penais eram: furto, 20%; porte ilegal de armas, 16,2%; lesão corporal 

leve, 16,1%; e uso de drogas 14,4%, panorama atualmente alterado, em função das mudanças 

legislativas sofridas pela Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) e 

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).  

Retornando-se a análise da pesquisa, consigna-se que na visão dos próprios sentenciados, as 

alternativas penais são consideradas como melhor ou muito melhor que a pena de prisão, numa 

proporção de 97,3%.  

Demonstram os dados pesquisados que as penas impostas obedecem à seguinte seqüência: 72,8% de 

prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas; 14,4% de prestação pecuniária ou de outra 

natureza; 8,9% de multas; 2,0% de suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo e 

2,0%, outras.  

Na perspectiva dos próprios sentenciados, 84,9% dos ouvidos ressaltaram que perceberam mudanças na 

sua trajetória de vida em função do cumprimento dessa modalidade de pena, usando expressões como: 

"parei de aprontar", "estou mais tranqüilo", "abri os olhos", "percebi que estava errado", "nasci novamente 

para o mundo", "amadureci", "recuperei a confiança dos outros", "estou mais prudente", etc.  

A pesquisa demonstra que a aplicação das alternativas penais aparece como positiva para a mudança de 

comportamento dos sentenciados, sendo vista como uma oportunidade de redirecionamento de suas 

trajetórias de vida. Os dados indicam maior responsabilidade, tranqüilidade, consciência e 

amadurecimento, em 45,6% dos submetidos às alternativas penais.  

A multicitada pesquisa apresenta dados interessantes, no que diz respeito ao retorno ao crime por parte 

daqueles que foram submetidos ao sistema alternativo de punição, constatando que apenas 4,7% do total 

respondem a processo por delitos praticados posteriormente à pena.  

Em suas conclusões, a pesquisa ressalta que a condição de sentenciado às alternativas penais traz muito 

menos discriminação que a do condenado à prisão ou a do egresso, reduzindo o etiquetamento social das 

pessoas que cruzaram a fronteira penal.  

De igual modo, o trabalho pontua a visão dos operadores de direito quanto ao tema, aduzindo que estes 

aprofundam a crítica à prisão, taxando-a de repressiva, ineficaz, ineficiente e cara, ao tempo em que 

exortam a utilidade das alternativas penais, evidenciando, contudo, a falta de fiscalização e de 

acompanhamento como problemas a serem resolvidos.  

Os operadores do direito ouvidos externaram sua preocupação com a necessidade de mudança da atual 

cultura da repressão, baseada no discurso da lei e ordem que assola a sociedade e os Tribunais, 

registrando a indispensável atitude de investimento no sistema das alternativas penais, para a reversão 

deste quadro.  

Em outro trabalho de pesquisa, em 2006, sob o título Levantamento Nacional Sobre Execução de Penas 

Alternativas, o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do 

Delinqüente (ILANUD/Brasil), por intermédio de convenio firmado com o Ministério da Justiça, por meio do 



Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ), buscou retratar o sistema de execução das 

alternativas penais no País.  

A análise perquirida teve como foco um estudo qualitativo e quantitativo, em nove capitais brasileiras 

(Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo), 

além do Distrito Federal. O trabalho de investigação objetivou estabelecer um quadro analítico que 

identificasse: o perfil do indivíduo submetido às alternativas penais, os crimes mais praticados por este; os 

dados relativos ao cumprimento efetivo destas sanções e a maneira como o monitoramento, a 

fiscalização e o próprio sistema de execução se operacionalizam.  

Também foi objetivo da pesquisa conhecer o nível de aprofundamento da implementação dos serviços 

inerentes ao atendimento técnico prestado pelos organismos responsáveis pela execução e o grau de 

sistematização do procedimento utilizado, além da interação com o corpo social.  

Extrai-se das conclusões aferidas pelo estudo, entre outras, as que se seguem:  

O perfil dos sentenciados às penas alternativas, em face da substituição, é estreitamente semelhante ao 

dos encarcerados, quanto aos dados socioeconômicos. No entanto, difere em relação à infração penal 

praticada.  

A seletividade do sistema penal, por muitos já apontada, surge como conclusão do estudo, demonstrando 

que tanto os submetidos às alternativas penais quanto os encarcerados advêm, predominantemente, de 

"um universo masculino, jovem, pardo ou negro, com baixa escolaridade, mal remunerados, de extratos 

sociais mais baixos, de pouca qualificação profissional, em situação de trabalho vulnerável, afetos à 

criminalidade patrimonial de baixo impacto, com incidência predominante no delito de furto" (ILANUD, 

2006, p. 18).  

A prestação de serviços à comunidade é a alternativa penal mais aplicada e mais adequada às 

finalidades pretendidas pelas alternativas penais, mormente quanto à aproximação e à participação da 

comunidade em todo o procedimento de reintegração do infrator.  

Corroboram esta afirmação, dados como os obtidos no Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 

onde a prestação de serviços à comunidade é utilizada em cerca de 95% dos casos, sendo 61% de forma 

isolada e 34,1% em conjunto com outras alternativas penais (ILANUD, 2006, p. 56).  

De igual maneira, como de resto se verifica na maioria das capitais consultadas, no Estado do Ceará, em 

Fortaleza, a prestação de serviços à comunidade também predomina, aplicada em 92,5% dos casos, 

sendo 63,7% isoladamente e 28,8% em conjunto com outras (ILANUD, 2006, p. 104).  

Também se constatou que o crescimento da credibilidade da prestação de serviços à comunidade, junto 

ao corpo social e aos operadores do direito, deve-se, em muito, ao trabalho desenvolvido por meio da 

política empreendida pela CENAPA, atual CGPMA, que nos últimos anos possibilitou uma ampliação e 

divulgação das alternativas penais, contribuindo para o seu fortalecimento e visibilidade.  

Observou-se que a prestação pecuniária é a segunda alternativa penal mais aplicada, depois da 

prestação de serviços à comunidade. Subsidiam essa informação, os números fornecidos pelas análises 

na maioria das capitais pesquisadas, como, por exemplo, na cidade de Curitiba, Paraná, onde em 84,1% 

das vezes em que a prestação de serviços à comunidade foi aplicada conjuntamente com outra 

alternativa, esta outra foi a prestação pecuniária. Esclarece-se que a prestação de serviços à comunidade 

foi aplicada em 92,5% dos casos, sendo em 77,4% isoladamente e em 14,8% cumuladamente com outra 

sanção. (ILANUD, 2006, p. 79).  



Os estudos referendaram a importância e a vital necessidade da existência de um juízo especializado na 

execução de penas e medidas alternativas, dotado, por conseqüente, de todo um corpo técnico 

igualmente especializado para subsidiar as atividades jurisdicionais, devendo o seu funcionamento, pela 

própria natureza da sanção alternativa que difere da prisão, ocorrer de forma desvinculada das Varas de 

Execuções de penas privativas de liberdade.  

Na visão esboçada pela pesquisa, foi explicitada a necessidade de que o Judiciário, em todas as 

unidades da Federação, assuma a titularidade da execução das penas alternativas, conforme orienta a 

reforma penal de 1984 (artigo 66, V, "a", da Lei de Execução Penal), com a criação de Varas 

Especializadas e corpo técnico respectivo, em substituição às estruturas fomentadas pelos convênios 

firmados com o Ministério da Justiça, que têm caráter de temporariedade e incentivo.  

Um outro aspecto considerado pela pesquisa, ora em análise, de singular importância para o 

aprofundamento do tema, foi a constatação da deficiência no exercício de direitos como acesso à justiça, 

à ampla defesa e ao contraditório, em função da precária ou ausente atuação da Defensoria Pública.  

No monitoramento e acompanhamento, junto às instituições conveniadas que formam a rede social que 

serve de sustentáculo para a efetividade do cumprimento das alternativas penais, principalmente as mais 

utilizadas (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária convertida em prestação de outra 

natureza), o estudo destacou como positivas as experiências que consubstanciavam a formação de 

grupos de apenados para encontros que não só permitem uma avaliação acerca do cumprimento da 

sanção imposta, como também uma reflexão sobre questões relativas a aspectos intrínsecos à própria 

pena, como reinserção, crime, etc.  

Outro destaque, ainda quanto ao monitoramento e acompanhamento, é feito com relação à inclusão dos 

sentenciados em programas sociais ou na rede de serviços públicos de referência, atitude indispensável 

ao processo de reintegração social (ILANUD, 2006, p. 24).  

Quanto às questões que envolvem o descumprimento das alternativas penais impostas, os dados obtidos 

nos resultados da pesquisa, registram que, nas ocorrências de descumprimento, diversas intervenções 

são efetivadas por parte da equipe técnica responsável, inclusive com visitas domiciliares ao infrator, o 

que normalmente enseja a continuidade do cumprimento da sanção imposta.  

Esse procedimento corriqueiro implica um baixo percentual de conversões à pena privativa de liberdade, 

o que, por sua vez, aponta um resultado positivo da investigação, no que diz respeito à execução das 

alternativas penais.  

Entre as intervenções referidas, são mencionadas: a substituição da entidade na qual se iniciou o 

cumprimento da sanção, por outra integrante da rede social, a alteração da forma de cumprimento da 

sanção, as mencionadas visitas domiciliares, etc.  

As conclusões refletem a dicção dos números verificados, tomando como exemplo a cidade de Campo 

Grande, no Mato Grosso do Sul, onde cerca de 20% dos sentenciados se envolveram com 

intercorrências, durante o cumprimento da reprimenda, e, no entanto, após os esclarecimentos e as 

intervenções da equipe técnica, 15,7% retornaram para cumprir regulamente sua sanção. Portanto, o 

descumprimento deu-se em 4,3% dos casos (ILANUD, 2006, p. 149). Panorama similar verifica-se na 

Cidade de Recife, Pernambuco, que registra um percentual de 23,4% de ocorrência de descumprimento, 

retornando ao regular cumprimento, 14% dos apenados, implicando um percentual de descumprimento de 

9,4%, percentuais semelhantes aos encontrados em todas as outras capitais pesquisadas.  



Outro tópico relevante extraído da análise acerca da efetividade do sistema das Centrais diz respeito ao 

custo financeiro mensal por indivíduo alcançado pelo sistema punitivo nacional.  

Assim, tem-se por intermédio dos dados disponibilizados pela ONU, em 2004, por meio da Fundação 

Internacional Penal e Penitenciária - FIPP, que o custo de um preso no Brasil, por mês é de U$ 370,50 

(trezentos e setenta dólares e cinqüenta centavos de dólar).  

Recentemente, em setembro de 2007, durante a audiência realizada pela CPI do Sistema Penitenciário, 

na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Diretor-Geral do DEPEN, Maurício Kuehne, informou que o 

custo médio mensal do preso no Brasil é de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

Vale reiterar, que a pesquisa desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no 

ano de 2001, apontou um custo, à época, de R$ 36,00 (trinta e seis reais) mensais por indivíduo 

cumprindo sanção alternativa à prisão.  

O programa desenvolvido pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, atribui 

um custo mensal por penitente, em cumprimento de penas ou medidas alternativas à prisão, de apenas 

R$ 15,70 (quinze reais e setenta centavos), tendo como referência o primeiro semestre de 2007.  

Desta análise comparativa, pode-se concluir que o sistema de execução de alternativas penais é 

significativamente mais barato que o sistema carcerário, gerando uma economia extremamente 

expressiva para os cofres públicos e, consequentemente para a sociedade, pois um sentenciado em 

cumprimento de alternativas penais à prisão custa, em média, menos de 5% do custo mensal de um 

preso.  

Quanto à reincidência, considerando-se como tal o retorno ao crime após o cumprimento da sanção 

imposta por crime anterior, ou seja, conceito informal sobre o tema, tem-se que esta, relativamente 

oriundos do sistema carcerário brasileiro beira o percentual de 85%, conforme pesquisa realizada pelo 

ILANUD, em 1997, citada por Luiz Flávio Gomes (1999, p. 95; 101).  

No que se refere ao retorno ao crime "reincidência" daqueles oriundos dos sistemas de execução de 

penas e medidas alternativas à prisão (CEAPAS), conforme já mencionado, a pesquisa realizada pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em 2001, acusou um índice de 4,7%.  

No mesmo diapasão a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, por meio da 

Diretoria de Reintegração Social e Penas Alternativas, que congrega 30 Centrais, distribuídas por todo o 

Estado, aponta para o índice de "reincidência" em torno de 5%.  

4. Considerações Finais  

Depreende-se do quanto relatado e extraído das pesquisas comentadas que a perspectiva socializadora é 

muito mais significativa na aplicação e execução das alternativas penais, do que na pena privativa de 

liberdade.  

O sistema de sanções alternativas à prisão mostrou-se mais apto à conformação principiológica 

constitucional, tendo em vista aproximar-se do caráter humanitário de que deve ser dotada a reprimenda, 

bem como do respeito à dignidade da pessoa humana, dentro da ótica de uma intervenção penal mínima.  

A utilização do sistema de alternativas penais à prisão, impede as nefastas conseqüências causadas com 

o uso da pena privativa de liberdade, que corrompe, degrada e viola outros direitos fundamentais, 



principalmente nas hipóteses de infrações penais de menor e médio potencial ofensivo, demonstrando, 

desta forma, tratar-se de uma intervenção penal que se revela mais legítima e adequada que a prisão.  

Destarte, recomenda-se que as alternativas penais sejam mais intensamente perseguidas, diferindo, e, 

em muito, da política criminal que, ainda, predomina no Brasil, como se pode verificar com base no 

direcionamento do investimento que o Estado protagoniza na área do sistema punitivo, pois, a título de 

ilustração do que se afirma, revelam os números do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), órgão 

criado pela Lei Complementar nº. 79/94, regulamentado pelo Decreto nº. 1.093/94, com o objetivo de 

proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades de modernização e aprimoramento do 

sistema penitenciário brasileiro, que, desde a sua criação no ano de 1994 até o ano de 2007, foram 

investidos R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), sendo que, destes recursos, 

98,08% destinaram-se à prisão, restando às alternativas penais um investimento na ordem de 1,02%.  

Feitas tais considerações, registra-se a necessidade do alargamento no horizonte já descortinado pelo 

próprio sistema jurídico atual, em uma atitude prospectiva que busque um redesenho no sistema punitivo 

pátrio, para a ampliação da aplicação e execução das alternativas penais à prisão como critério de 

racionalidade, comungando-se da idéia de que conforme T. S. Eliot: "apenas os que se arriscam a ir longe 

são capazes de descobrir até onde se pode chegar".  
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