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SSIINNOOPPSSEE  
 

O trabalho aborda a aplicação das penas alternativas aos crimes e 

contravenções penais e como e quando fazer sua devida aplicação. 

De forma que é notório os problemas no sistema prisional no 

Brasil, no qual sabemos que não recupera ninguém, apenas torna os 

infratores mais perigosos, em razão das superlotações nas prisões e sem um 

tratamento de recuperação com profissionais especializados, bem 

remunerados, com o fim de combater a criminalidade, reintegrando esses 

criminosos, novamente, à sociedade. 

Motivo pelo qual escolhi tal tema, defendendo a substituição das 

penas privativas de liberdade pelas alternativas, focalizando a prestação de 

serviços à comunidade, a qual evita o infrator menos perigoso de manter 

contato com os criminosos de grande periculosidade, assim tornando-se 

mais perigosos com esse convívio, vez que sabemos da precariedade das 

nossas prisões. 

O objetivo das penas alternativas é manter o convívio, desse 

pequeno infrator, na sociedade e no convívio de sua família, com penas 

equivalentes ao crime cometido, bem como, evitar ainda mais as 

superlotações nos presídios que hoje recolhem apenados além de sua 

capacidade. 
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INTRODUÇÃO 

Procurei neste trabalho dissertar sobre a importância das penas 

alternativas e sua aplicação aos crimes e contravenções penais, bem como, 

em quais crimes e contravenções penais estas podem ser aplicadas. 

Como bem observou Cezar R. Bitencourt: “... atualmente 

predomina uma atitude pessimista, que já não tem muitas esperanças 

sobre os resultados que se possa conseguir com a prisão tradicional. A 

crítica tem sido tão persistente que se pode afirmar, sem exagero, que a 

prisão está em crise. Essa crise abrange também o objetivo 

ressocializador da pena privativa de liberdade, visto que grande parte das 

críticas e questionamentos que se fazem à prisão referem-se à 

impossibilidade – absoluta ou relativa – de obter algum efeito positivo 

sobre o apenado” 1. 

Ademais, conforme declara Grecianny Carvalho Cordeiro: “... a 

pena privativa de liberdade falhou em seus propósitos, mostrando-se 

insuficiente para ressocializar o infrator. A prisão tornou-se campo fértil 

para a promiscuidade entre os presos, para a corrupção da administração 

                                                 
1 Bitencourt, Cezar Roberto, Novas penas alternativas, p.1. 
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prisional, para o surgimento de organizações criminosas, para a 

reincidência, enfim, para despertar o que há de pior no ser humano”.2 

Razão pela qual defendo as penas alternativas, especialmente a de 

prestação de serviços à comunidade.  

Desta forma, acredito que podemos ter esperança de recuperar 

essas pessoas, que na verdade não são criminosas, mas que precisam de 

uma segunda chance. 

Com o advento da Lei 7.209/84, responsável pela Reforma do 

Código Penal de 1940, inserindo no nosso ordenamento jurídico as penas 

alternativas de prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de 

semana e interdição temporária de direitos, denominando-as como espécies 

de restritivas de direitos. Essas penas obtiveram, ainda, um reforço trazido 

pela Lei 9.714/98, como bem observa Cezar R. Bitencourt o advento desta 

lei: “...procurou minimizar a crise da pena de prisão, a qual, sabidamente, 

não atende a um dos objetivos fundamentais da sanção penal, que é 

reeducar o apenado para reintegra-lo à sociedade.”3,   

 

 

 

                                                 
2 Cordeiro, Grecianny Carvalho, Penas Alternativas, p.2. 
3 Bitencourt, Cezar Roberto, Novas Penas Alternativas, p.7. 
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1. A HISTÓRIA DA PENA 

 
Desde do tempo do homem primitivo existiam as penas, claro que 

de uma outra forma da qual é hoje, eram os perigos imaginários e 

sobrenaturais e, esse homem encontrava-se muito ligado à sua 

comunidade, pois fora dela sentia-se desprotegido dos perigos imaginários, 

de acordo com a obra de Aníbal Bruno citada por Oswaldo Henrique Duek 

Marques. 4  

Este vínculo era chamado de vínculo de sangue, no qual seriam 

protegidos aqueles que tivessem descendência comum, era a tutela 

recíproca. Assim, originou-se a vingança de sangue, definida por Erich 

Fromm como “um dever sagrado que recai num membro de determinada 

família, de um clã ou de uma tribo, que tem de matar um membro de uma 

unidade correspondente, se um de seus companheiros tiver sido morto”.5   

Bem como noticia Giorgio Del Vecchio, “no caso de a ofensa ser 

praticada por membro do mesmo grupo, o mesmo princípio exige a 

expulsão do ofensor. Este, uma vez expulso do grupo, que é a única tutela 

jurídica nesta fase, fica destituído de qualquer direito e equiparado a uma 

                                                 
4 Segundo Aníbal Bruno, “nessas formas primarias de comunidade, a que falta órgão que exerça a 
autoridade coletiva, a vigência das normas resulta do habito e a sua obrigatoriedade assenta no temor 
religioso ou mágico, sobretudo em relação com o culto dos antepassados, cumpridores das normas, e com 
certas instituições de fundo mágico ou religioso, como o tabu”. Direito Penal Parte Geral, cit. P. 54. 
5 Erick Fromm, Anatomia de Destritividade Humana, obra citada por Oswaldo Henrique Duerk Marques 
em sua obra Fundamentos da Pena, p. 2-3. 
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fera, ou seja: exposto às ofensas de todos. O desterro primitivo, imposto 

por meio de fórmulas sacras”... “apresenta-se assim com gravidade 

extrema e não deve confundir-se com o exílio de épocas posteriores, em 

que o indivíduo, mesmo banido do grupo, continua a dispor de outros 

meios de tutela jurídica.”6  

 

A vingança de sangue era desvinculada de um poder central e 

totalmente sem controle externo de sua extensão. Esse descontrole gerava 

guerras infindáveis entre as famílias, levando a comunidade a prejuízo. 

Com o passar do tempo essas penas passaram a ser regulamentadas e 

administradas por um poder central. 

Desta forma, as vinganças (as penas) que eram praticadas pelo 

particular passaram a ser substituídas pelas penas públicas em razão do 

fortalecimento do poder social, conforme pesquisa realizada na obra de 

Oswaldo H. Duek Marques.7 

Naquele período, para justificarem a aplicação de uma pena aos 

que descumprissem as regras estabelecidas, esses homens primitivos 

diziam que tal aplicação era de seres sobrenaturais, que os levava a ser 

dominados por totens e tabus. Segundo Freud, citado na obra do autor 
                                                 
6 Vecchio, Georgio Del, Lições de Filosofia do Direito, obra citada por Oswaldo H. Duek Marques em 
sua obra Fundamentos da Pena, p. 3. 
7 Marques Oswaldo H. Duek. Obra citada Fundamentos da Pena. 
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mencionado acima, os primitivos “povoam o mundo com inumeráveis 

seres espirituais, benevolentes e malignos; e consideram esses espíritos e 

demônios como as causas dos fenômenos naturais acreditando que não 

apenas os animais e vegetais, mas todos os objetos inanimados do mundo 

são animados por eles”.8 

Assim, para justificarem o sentimento de vingança diziam que era 

uma manifestação totêmica, ou decorrentes de tabus, sendo esta, a primeira 

expressão da fase mais remota de reação punitiva entre os povos 

primitivos. Tal vingança tinha por finalidade a destruição simbólica do 

crime, achando que desta forma estariam purificando a comunidade 

contaminada pela transgressão. 

A pena de morte foi a pena aplicada por excelência, que servia 

além de castigar o infrator, servia também para intimidar aqueles que ainda 

não haviam enveredado pelo caminho do crime, conforme preceitua  

Grecianny Carvalho Cordeiro.9 

Essas penas cruéis permaneceram por muito tempo atingindo até 

mesmo a Grécia Antiga e o Império Romano, Mirabete descreve que: 

 

                                                 
8 Sigmund Feud, Totem e Tabu. In: Obras Completas de Sigmund Freud.Obra citada por Oswaldo H. 
Duek Martins.Fundamentos da Pena,p.7 
9 CORDEIRO, Grecianny Carvalho. Penas Alternativas, p. 1. 
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“Mesmo na época da Grécia Antiga e do Império Romano, 

predominavam a pena capital e as terríveis sanções do 

desterro, açoites, castigos corporais, mutilações e outros 

suplícios”.10 

 

 E ainda, nas antigas civilizações orientais as penas encontravam 

sua justificativa em fundamentos religiosos e objetivava satisfazer a 

divindade ofendida pelo crime.  

Enfim, a pena teve várias fases, iniciando-se como algo sobre-

natural, no qual as vinganças se justificavam pelos totens e tabus e, 

posteriormente se justificavam pelo desejo divino. 

 

2. A EVOLUÇAO DA REPRIMENDA PENAL 

A História do mundo registrou várias penas que buscavam a 

crueldade na aplicação delas, sempre causando grande sofrimento para o 

apenado e assustando os futuros infratores. 

Entretanto, a partir do Iluminismo que essas idéias começaram a 

mudar, com a expansão das idéias de democracia, liberdade e dignidade 

humana, passaram a substituir, aos poucos, essas penas pelas de privativa 

de liberdade. 

                                                 
10 Mirabete, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal, p. 244. 
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Ademais, Oswaldo H. Duek Marques descreve que: 

“Na Antiguidade, a administração da pena foi transferida 

pouco a pouco do particular para o poder central. Embora 

inicialmente representasse uma espécie de satisfação a 

determinada divindade ofendida pelo crime, passou a ser 

considerada como satisfação à própria comunidade”.(...) 

“De qualquer forma, durante esse período, a punição não 

perdeu seu caráter de vingança, quer no seu aspecto divino, 

quer no seu aspecto público proporcionada (Aristóteles) e à 

finalidade da pena como emenda do condenado(Sêneca). 

Tais conceitos, sem dúvida, constituíram grande 

contribuição da Antiguidade ao desenvolvimento das idéias 

penais.”11 

 

Porém, mesmo a punição passando para o poder central, estas 

penas não estavam sendo suficientes para recuperar o infrator, por vários 

motivos, um deles era o descaso e a desumanidade como eram tratados, 

causando revolta e tornando-os mais perigosos. Como bem disse Beccaria 

                                                 
11 Marques, Oswaldo H. Duek. Fundamentos da Pena, p. 26. 
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ao criticar o fato de poucos terem se dedicado a combater “a crueldade das 

penas e as irregularidades dos procedimentos criminais”.12 

O Estado, então, passou a ter o direito de punir, bem como, o 

dever de punir, que nasce com a prática do crime, assim surgiram três 

correntes doutrinárias a respeito da natureza e dos fins da pena, neste 

aspecto pesquisei na obra de Julio Fabbrini Mirabete. 

Temos as teorias absolutas que são as de retribuição ou 

retribucionistas, tendo como fundamento da sanção penal a exigência da 

justiça, ou seja, praticou o crime, então será punido, a conseqüência da 

prática do crime é a punição. Assim como dizia Kant a pena é um 

imperativo categórico, é uma conseqüência natural da prática de um delito, 

pois ao mal do crime aplica-se ao mal da pena. O castigo compensa o mal e 

dá reparação à moral, este castigo é imposto por uma exigência ética. Para 

Hegel, a pena anula o crime, razão do delito. Verifica-se, assim, que quanto 

à natureza da retribuição, que se procurava sem sucesso não confundir com 

o castigo, dava-se um caráter ora divino (Bekker, Sthal), ora moral (Kant), 

ora jurídico (Hegel, Pessina). Para a escola Clássica, a pena era tida como 

puramente retributiva, não havendo qualquer preocupação com a pessoa do 

delinqüente. A ausência da preocupação com a pessoa do infrator, como 

                                                 
12 Beccaria, Cesare, Dos Delitos e das Penas, p.40. 
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acentua Manoel Pedro Pimentel, foi o ponto fraco da referida escola, que a 

tornou vulnerável as críticas mais sérias. 

Enquanto que as teorias relativas davam-se à pena um fim 

exclusivamente prático, especialmente o de prevenção. O crime, nesta 

teoria, não seria causa da pena, mas a ocasião para ser aplicada. Para 

Feurebach a finalidade do Estado é a convivência humana de acordo com o 

Direito. Sendo o crime a violação do Direito, o Estado deve impedi-lo por 

meio da coação psíquica (intimidação) ou física (segregação). Sendo assim, 

a pena é intimidação para todos, ao ser cominada abstratamente, e para o 

criminoso, ao ser imposta no caso concreto. 

Para as teorias mistas  -  ecléticas - fundiram-se as duas correntes. 

A pena, por sua natureza, é retributiva, tem seu aspecto moral, mas sua 

finalidade não é só a prevenção, mas um misto de educação e correção.13 

Na obra de Aníbal Bruno é citado Beccaria, que não era um jurista, 

mas sim um filósofo, discípulo de Rousseau e Montesquieu, que preceitua: 

 

“BECCARIA, que inicia o movimento renovador do Direito 

Penal na Itália e abre caminho à escola clássica, adota uma 

concepção relativa da pena, a pena justificada e definida 

                                                 
13 Obra citada de Julio Fabbrini Mirabete. Manual de Direito Penal. P.244 e 245. 
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pelos seus fins, a pena como movimento de defesa que não 

visa a nada mais do que a “impedir o réu de fazer novos 

danos aos seus concidadãos e remover os outros de fazê-lo 

iguais”. O que resultava da lição de Beccaria era o Estado 

de Direito e uma pena cercada de garantias que 

assegurassem as prerrogativas da pessoa do homem e 

imposta só nos limites em que fosse indispensável à defesa 

social.”14  

 

A partir de 1924 o Brasil adotou a suspensão condicional da pena, 

conhecida como sursis. E em 1984 com o advento da Lei 7.209, que 

reformou o Código Penal, introduziu no nosso ordenamento jurídico as 

penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, limitação de fim 

de semana e interdição temporária de direitos, conhecidas como penas 

restritivas de direitos.Desse modo, tudo isso nos proporcionou várias 

formas de punir, aplicando-as de acordo com os crimes cometidos, 

buscando evitar a promiscuidade ao crime dos presos perigosos daqueles 

de menor periculosidade.15 

                                                 
14 Bruno, Aníbal. Direito Penal, p. 75. 
15 Obra citada de Grecianny Crvalho Cordeiro. Penas Alternativas, p. 3. 
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Em nosso Código Penal, reformado com o advento da Lei 

7.209/84, foram inseridas as seguintes espécies de penas: 

Art. 32. As penas são: 

I – privativas de liberdade; 

II – restritivas de direitos; 

III – de multa. 

•• Caput e incisos com redação determinada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. 

 

3. CONCEITO DE PENA E SUA CLASSIFICAÇÃO 

“Para Luiz Vicente Cernicchiaro, a pena pode ser encarada 

sobre três aspectos: substancialmente consiste na perda ou 

privação de exercício do direito relativo a um objeto 

jurídico; formalmente está vinculada ao princípio da 

reserva legal, e somente é aplicada pelo Poder Judiciário, 

respeitado o princípio do contraditório; e teleologicamente 

mostra-se, concomitantemente, castigo e defesa social”.16 

 

Damásio E. de Jesus cita Soler e Jose Frederico Marques em sua 

obra, preceituando o conceito de pena, qual seja: 

 
                                                 
16 Luiz Vicente Cernicchiaro citado por Julio Fabbrini Mirabete em sua obra Manual de Direito Penal, 
p.246 
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“Pena é a sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante 

ação penal, ao autor de uma infração (penal), como 

retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de 

um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos delitos”.17 

 

A pena é uma sanção, ou seja, uma punição pelo ato ilícito 

cometido, essa pena, nos dias de hoje, será sempre aplicada pelo Estado, 

somente ele tem o poder de punir. 

Uma das classificações das penas mais usadas, antigamente, eram 

as penas corporais, que atingiam a integridade física do criminoso, por 

exemplo, o açoite, a morte e as mutilações. 

A segunda classificação, trazida pelo tempo até os dias de hoje, são 

as penas privativas de liberdade, embora sabemos de sua precariedade e de 

sua ineficiência, são as penas mais usadas nas legislações modernas. 

As penas restritivas de liberdade classificam-se em terceiro lugar, 

na qual o infrator não será recolhido à prisão, este terá, tão somente, a 

limitação do poder de locomoção, por exemplo, perda dos direitos 

políticos, perda do direito de habitar no país, conhecido como banimento, 

sendo que esta última é absolutamente proibida pela nossa Constituição. 

                                                 
17 Jesus, Damásio E. de. Direito Penal Parte Geral. P.475 
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Na quarta classificação estão as penas pecuniárias, que acarretam, 

diretamente, a diminuição do patrimônio do condenado, resultado de 

pagamentos de multas pelo autor do ato ilícito. 

Finalmente, as penas privativas e restritivas de direitos que privam 

ou restringem direitos do condenado, dividindo-se em: prestação 

pecuniária; perdas de bens e valores; prestação de serviços à comunidade 

ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de 

fim de semana.18 

 

4. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE 

Esse tipo de pena descreve E. Magalhães Noronha em sua obra 

que: 

“... retira do condenado, de uma forma mais rígida ou 

menos branda, o direito à liberdade. É a que restringe, com 

maior ou menor intensidade, a liberdade do condenado, 

consistente em permanecer em algum estabelecimento 

prisional, por um determinado tempo, tudo na 

conformidade do regime imposto”.19 

 

                                                 
18 Obra citada de Julio Fabbrini Mirabete. Manual de Direito Penal, 246-249. 
19 Noronha, E. Magalhães. Direito Penal Introdução e Parte Geral. P. 234. 
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Julio F. Mirabete em sua obra cita Pedro M. Pimentel e, este 

declara que: 

  

 “O sistema de penas privativas de liberdade e seu fim 

constituem verdadeira contradição. É praticamente 

impossível a ressocializaçao do homem que se encontra 

preso, quando vive em uma comunidade cujos valores são 

totalmente distintos daqueles a que, em liberdade deverá 

obedecer”.20 

 

Por outro lado, sabemos que essas penas foram um avanço para a 

sociedade porque eliminaram as penas aflitivas, os castigos corporais, as 

mutilações, entre outros. Porém, as penas privativas de liberdade nada 

fizeram para reduzir a criminalidade, como preceitua Damásio E. de Jesus: 

 

 “(...) a aplicação da pena de prisão ou agravamento das 

penas, não reduzem a criminalidade”.21 

 

                                                 
20 Pimentel, Manoel Pedro, Obra citada por Julio Fabbrini Mirabete em Manual de Direito Penal, p.251-
252. 
21 Jesus, Damásio E. de, Penas Alternativas, p.12 



 22 

Aníbal Bruno preceitua que “só a pena detentiva permite sujeitar o 

condenado a um processo de recomposição da personalidade segundo as 

exigências da vida dentro do Direito. Esta a sua grande vantagem e a 

razão primordial da ascendência que tomou entre as medidas punitivas, 

embora até aqui os resultados não tenham alcançado o que dela se 

esperava”.22 

Sabemos que a pena privativa impõe a privação da liberdade, 

excluindo o condenado do meio social e o internando em sistema 

penitenciário. Assim, conseqüentemente, cessam para ele as relações 

normais com a família e o grupo social a que pertence, o exercício do 

trabalho livre, a satisfação de hábitos e necessidades que só a vida em 

liberdade pode proporcionar. 

Todo esse conjunto de privações constitui o conteúdo aflitivo da 

pena, por conseqüência natural do encarceramento.23 

As penas privativas de liberdade objetivam tirar o indivíduo 

criminoso do meio social, isolá-lo num local onde poderão reeducá-lo para 

que volte a conviver em sociedade harmonicamente. 

Entretanto, sabemos, infelizmente, que isso não ocorre no dia-a-dia, 

sendo que ao invés desse infrator ser recuperado com especialistas, 

                                                 
22 Bruno Aníbal, Direito Penal Parte Geral. P.59. 
23 Obra citada. Aníbal Bruno. Direito Penal Parte Geral. P. 60 e 61. 
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educação, trabalho e aprender a conviver em sociedade, ele se torna cada 

vez mais perigoso para a própria sociedade. 

Para Manoel Pedro Pimentel a prisão precisa ser mantida, para 

servir como recolhimento inicial dos condenados que não tenham 

condições de serem tratados em liberdade.24 

 

5. NOSSO SISTEMA É REABILITADOR? 

De acordo com Cezar R. Bitencourt a criminologia critica não 

admite a possibilidade de que se possa conseguir a ressocialização do 

delinqüente numa sociedade capitalista, como é o caso da nossa.25 

Para a manutenção e o controle dessa sociedade capitalista surgiu 

como necessidade a prisão. A instituição carcerária, que nasceu junto com 

a sociedade capitalista, tem servido como instrumento para reproduzir a 

desigualdade e não para obter a ressocializaçao do delinqüente. A 

verdadeira função e natureza da prisão esta condicionada a sua origem 

histórica de instrumento assegurador da desigualdade social.26 

Os sérios problemas de gestão do sistema penitenciário estão 

associados aos problemas básicos de uma sociedade, como a falta de 

emprego, educação, saneamento básico, saúde e cultura de um povo, 
                                                 
24 Obra citada de Manoel Pedro Pimentel. P. 185-186. 
25 Bitencourt, Cezar Roberto. Novas Penas Alternativas. P.7 
26 Alessandro Barata citado na obra de Cezar R. Bitencourt. Novas Penas Alternativas, p.8. 
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impulsionando esse infrator ao cometimento de delitos. Toda essa 

deficiência social é o resultado do sistema capitalista que propaga a má 

distribuição de renda e a desigualdade social. 

Analisando as conseqüências que o cárcere provoca é possível 

entender o motivo de tantos autores defenderem a utilização da pena de 

prisão somente em último caso, ou seja, para delinqüentes de alta 

periculosidade e para os outros casos, a substituição destas por alternativas. 

As injustiças podem ser observadas de forma transparente em 

casos como o de um agente que praticou o crime de furto, não tipificado 

como “hediondo” e, quando enviado à prisão, sofre agressões, como 

atentado violento ao pudor, sendo este considerado “hediondo”, mesmo 

estando hipoteticamente protegido pelo poder estatal. Não se pode negar 

que o Estado, por omissão, passa a figurar como “co-autor”, isso porque os 

valores subjetivos estão sendo distorcidos, pois se a conduta ilícita 

praticada pelo acusado é reprovável, a punição que o Estado lhe oferece 

também o é. 

Neste aspecto os registros mostram que o ambiente da prisão é 

tenso e violento, estimulando a criminalidade. Cezar Roberto Bitencourt, 

citando Augustin Fernandez Albor e Heleno Fragoso, respectivamente, 

preceitua que: 
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“O ambiente penitenciário exerce uma influência tão 

negativa que a ineficácia dos mecanismos de compensação 

psíquica propicia a aparição de desequilíbrios que podem ir 

desde uma simples reação psicopática momentânea até um 

intenso e duradouro quadro psicótico, segundo a 

capacidade de adaptação que o sujeito tenha”.27 

“(...) a prisão representa um trágico equívoco histórico, 

constituindo a expressão mais característica do vigente 

sistema de justiça criminal. Só sendo válido pleitear que ela 

seja reservada exclusivamente para os casos em que não 

houver, no momento, outra solução”.28 

 

Porém, é defendido pelos doutrinadores que mesmo diante da 

comprovada falência da pena de prisão, não se pode admitir que ela seja 

abolida definitivamente da legislação penal, pois ainda constitui uma 

amarga exigência. Esta deve ocupar posição subsidiária, aplicável, tão 

somente, quando não houver mais outro tipo de pena cabível, por exemplo, 

as penas alternativas, restritivas de direitos. 

                                                 
27  Fernadez Augustin Albor citado na obra de Cezar R. Bitencourt. Falência da pena de prisão. P. 178. 
28 Heleno Cláudio Fragoso citado na obra de Cezar Roberto Bitencourt. Novas Penas Alternativas, p.23. 
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 Segundo Alessandro Baratta, citado na obra de Cezar R. 

Bitencourt assevera que “depois de iniciada uma carreira delitiva é muito 

difícil conseguir a ressocializaçao. Entre os delinqüentes e a sociedade 

levanta-se um muro que impede a concreta solidariedade com aqueles ou 

inclusive entre eles mesmos. A separação entre honestos e desonestos, que 

ocasiona o processo de criminalização, é uma das funções simbólicas do 

castigo e é um fator que impossibilita a realização do objetivo 

ressocializador. Os efeitos diretos e indiretos da condenação produzem, em 

geral, a sua marginalização, e essa marginalização se aprofunda ainda mais 

durante a execução da pena. Nessas condições é utópico pretender 

ressocializar o delinqüente; é impossível pretender a reincorporação do 

interno à sociedade através da pena privativa de liberdade, quando de fato, 

existe uma relação de exclusão entre a prisão e a sociedade. 29 

Na verdade, o grande problema é que qualquer reforma que se 

possa fazer no campo penitenciário não terá maiores vantagens, visto que, 

mantendo-se a mesma estrutura do sistema capitalista, a prisão manterá sua 

função repressiva e estigmatizadora. 30 

 

                                                 
29  Alessandro  Baratta citado na obra de Cezar R. Bitencourt. Novas Penas Alternativas. P.8-9. 
30 idem. P. 9. 
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6. SUBSTITUIÇAO DAS PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERDADE PELAS PENAS ALTERNATIVAS. 

Com o avento da Lei 9.714/98, o Código Penal sofreu profundas 

transformações em sua Parte Geral, inserindo novas modalidades de penas 

alternativas, como prestação pecuniária e perda de bens e valores e 

buscou-se aperfeiçoar as já existentes: prestação de serviços à 

comunidade, limitação de fim de semana e interdição temporária de 

direitos.31 

Segundo Grecianny C. Cordeiro as penas alternativas vem 

ganhando espaço em decorrência do desalento provocado pelo fracasso da 

pena privativa de liberdade e pela firme convicção de que a prisão não é 

capaz de ressocializar, ao contrário, possui o efeito de transformar o 

delinqüente não-habitual em reincidente contumaz e tornar o recluso 

perigoso ainda pior.32 

Claro que as penas alternativas não são a solução para o problema 

penitenciário, nem é essa sua pretensão. Contudo, servem elas para mostrar 

que a prisão deverá ser destinada para os crimes de maior gravidade e, 

conseqüentemente, para os criminosos que ofereçam maior perigo à paz 

social. 

                                                 
31 Cordeiro, Greciany Carvalho. Penas Alternativas. P.4.  
32 Idem.  
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Ademais, como bem observou Cezar R. Bitencourt, as referidas 

penas não são alternativas, mas sim substitutivas, posto que só podem ser 

aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade concretizada na 

decisão condenatória, de acordo com o artigo 44, caput, 54 e 55, do 

Código Penal33, assim vejamos: 

 

Artigo 44. As penas restritivas de direitos são 

autônomas e substituem as privativas de liberdade 

(...). 

 

Artigo 54. As penas restritivas de direitos são 

aplicáveis, independentemente de cominação na 

parte especial, em substituição à pena privativa de 

liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 (um) 

ano, ou nos crimes culposos. 

Artigo 55. As penas restritivas de direitos referidas 

nos incisos III, IV, V e VI do artigo 43 terão a 

mesma duração da pena privativa de liberdade 

substituída, ressalvado o disposto no § 4º do art. 

46. 

                                                 
33 Bitencourt, Cezar Roberto. Novas Penas Alternativas. P.68. 
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Conforme citado acima: 

 

Artigo 43. As penas restritivas de direitos são: 

III – (vetado) 

IV – prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas; 

V – interdição temporária de direitos; 

VI – limitação de fim de semana.  

Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade 

ou a entidades públicas é aplicável às condenações 

superiores a 6 (seis) meses de privação da 

liberdade. 

§4º Se a pena substituída for superior a 1 (um) ano, 

é facultado ao condenado cumprir a pena 

substitutiva em menor tempo (art. 55) nunca 

inferior à metade da pena privativa de liberdade 

fixada. 

  

A substituição da pena privativa de liberdade pelas penas 

alternativas esta estabelecida em nosso Código Penal, bem como, à 
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disposição do juiz para ser executada no momento da determinação da 

pena na sentença, conforme o  artigo 59, IV, do mesmo: 

 

Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos 

antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e 

conseqüências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme 

seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime: 

IV – a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. 

 

Para que haja a substituição da pena é necessário o infrator 

preencher alguns requisitos, como bem observou Cezar R. Bitencourt, a 

pena não pode ser superior a quatro anos – reclusão ou detenção – 

independentemente da natureza do crime, doloso ou culposo, pode ser 

substituída por pena restritiva de direitos. Estas penas, apesar de 

autônomas, não perdem seu caráter de substitutivas ou “alternativas”, pois 

além de não serem contempladas nos tipos penais da parte especial, como 
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as demais, limitam-se àqueles crimes dolosos que receberem in concreto 

pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, ou aos crimes 

culposos qualquer que seja a pena aplicada. Ressalva-se que no caso de 

pena superior a um ano de prisão, a substituição devera ser por uma pena 

restritiva de direitos, a cabível na espécie, e multa, ou, então, por duas 

penas restritivas de direitos, desde que possam ser executadas 

simultaneamente. 

Quando a pena aplicada não for superior a um ano de prisão, esta 

poderá ser substituída por pena de multa ou por restritiva de direitos, neste 

caso nunca poderá ser aplicada as duas cumulativamente. Sendo analisado 

no caso concreto qual será a mais recomendável.34 

Também será analisado o meio utilizado para a prática do crime, 

quando for usada a violência ou grave ameaça, certamente o autor não 

deve merecer o benefício da substituição. No entanto, essa limitação não se 

aplica nas contravenções penais, bem observado por Damásio de Jesus, 

ainda que cometidas com violência, vez que a Lei 9.714/98 fala tão-

somente de crimes cometidos com violência ou grave ameaça e não das 

contravenções penais.35 

                                                 
34 Obra citada Cezar R. Bitencourt. Novas Penas Alternativas, p.77-78. 
35 Cordeiro, Grecianny Carvalho. Penas Alternativas. P.24. 
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Os requisitos citados acima são ditos como objetivos, ou seja, basta 

preenchê-lo e o juiz deve aplicá-lo, o que veremos agora são os requisitos 

subjetivos, assim definidos na obra de Cezar R. Bitencourt. 

O réu não deve ser reincidente em crime doloso, se o for não 

receberá a substituição da pena de prisão. Desta forma aumenta-se a 

liberalidade basta que um dos crimes seja culposo e não haverá a 

reincidência dolosa. Ademais, a própria reincidência em crime doloso 

deixou de ser fator de impedimento absoluto, pois, em face de condenação 

anterior, a medida poderá ser socialmente recomendável. Somente a 

reincidência especifica constitui impedimento absoluto para a aplicação de 

pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade.36 

O outro requisito subjetivo engloba a culpabilidade, antecedentes, 

conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e 

circunstâncias do fato, todos previstos no artigo 44, III, do Código Penal: 

Artigo 44. As penas restritivas de direitos são 

autônomas e substituem as privativas de liberdade, 

quando: 

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do condenado, bem como 

                                                 
36 Bitencourt, Cezar Roberto. Novas Penas Alternativas. P. 85-86. 
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os motivos e as circunstâncias indicarem essa 

substituição seja suficiente. 

 

Com relação à conversão da pena privativa de liberdade à pena 

alternativa, afirma Luiz Flavio Gomes: 

 

“No momento da substituição a pena de prisão sai de cena, 

mas não completamente. Fica como um soldado reserva, à 

espera do cumprimento da pena alternativa. A prisão 

cumpre um papel de garantia. Caso não funcione o sistema 

alternativo, volta-se ao clássico”.37 

 

7. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO À COMUNIDADE 

O artigo 46 § 1º do Código Penal afirma que a prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de 

tarefas gratuitas ao condenado, salientando o sentido de gratuidade que 

esta pena tem.  

Neste sentido defende Valdir Sznick que: 

                                                 
37 Gomes, Luiz Flavio. Penas e Medidas Alternativas à Prisão. P.107. 
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“gratuito é o serviço prestado e, se constitui em um dos 

fatores mais importantes dessa pena, pois o serviço prestado 

não tem retribuição para o condenado, que nada recebe 

pela prestação de serviço”.38 

 

Assim, com relação a prestação de serviços as entidades 

particulares, a lei afastou em definitivo aquelas que possuem fins 

lucrativos, para impedir a válvula de escape do locupletamento ilícito, 

tendo em vista a mão de obra gratuita. Por isto, a alegação de que esta 

punição cria vínculo empregatício esta totalmente equivocada, uma vez 

que não trata-se de trabalho opcional e voluntário, mas obrigatório, gratuito 

e instituído por sentença condenatória. 

Por estes mesmos motivos, não se pode falar em afronta aos 

princípios do artigo 7º, inciso XV, da Constituição Federal, que garante 

repouso remunerado, pois este somente atinge a atividade laborativa 

mediante contraprestação que garanta o sustento do indivíduo. 

É discutido porém, entre muitos autores, um suposto equívoco 

cometido pela nova lei, com relação ao cabimento da pena, para casos de 

no mínimo seis meses. Conforme o artigo 46 do Código Penal, esta pena é 

                                                 
38 Sznick, Valdir. Penas Alternativas. P. 204. 
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aplicável as condenações superiores a 6 (seis) meses de privação de 

liberdade. Para Valdir Sznick: 

 

“... essa limitação a um mínimo, ao contrário de ampliar, 

como pretende o legislador, restringe-o...”.39 

 

No entendimento de Damásio o fundamento é: 

 

“Se imposta a pena inferior a seis meses e um dia, sua 

duração não seria suficiente para produzir o desejado efeito 

ressocializador”.40 

 

Assim, para uma parte da doutrina o dispositivo é inviável, pois a 

prestação de serviços é a pena alternativa de maior repercussão e aceitação. 

Desta forma, não deveria sofrer limitação por força de um diploma legal 

que objetiva ampliar a aplicação destas modalidades punitivas. Já para 

outra parte da doutrina, a justificativa para esta contradição é a de que, se 

permitissem a substituição para penas inferiores a seis meses, não seria 

                                                 
39 Sznick, Valdir. Penas Alternativas. P. 205. 
40 Jesus, Damásio E. de. Penas Alternativas. P. 154. 
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possível obter os resultados almejados e na prática, poderá o magistrado 

avaliar a efetiva utilidade da substituição. 

O local da prestação de serviços à comunidade dar-se-á, conforme 

o § 2º do artigo 46: 

§2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á 

em entidades assistenciais, hospitais, escolas, 

orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, 

em programas comunitários ou estatais.  

 

A indicação do local que o condenado vai prestar o serviço é tarefa 

do Juiz da Execução, conforme artigo 149, I da Lei de Execução Penal: 

Cabe ao juiz da Execução Penal: 

I – designar a entidade ou programa comunitário 

ou estatal, devidamente credenciado ou 

convencionado, junto ao qual o condenado deverá 

trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas 

aptidões.41 

 

                                                 
41 LEP – Lei de Execuções Penais Nº 7.210/84, art. 149, inciso I. 
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No mais, caso o Juiz sentenciante, não tiver indicado a modalidade 

de pena alternativa a ser cumprida, cabe ao Juiz da Execução fazê-lo. 

Porém, esta pena pode ser alterada de forma que a anterior esteja 

prejudicando a jornada de trabalho do condenado, assim a mesma lei citada 

acima em seu artigo 148 descreve que: 

“Alterar a forma de execução a fim de ajustá-la as 

modificações ocorridas na jornada de trabalho”.42 

 

Em relação ao quantum da pena, dispõe o artigo 46, § 3º do Código 

Penal que deverá ser uma hora de prestação de serviço correspondente a 

um dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de 

trabalho do apenado. Por isto, é aconselhável ao Juiz, fixar a pena em dias 

e não em meses para não causar dúvidas. Assim, se o réu é condenado em 

8 meses, substituídos pela prestação de serviços, terá o condenado que 

trabalhar 240 horas para cumprir os 240 dias a qual foi condenado. 

O cumprimento da pena poderá ser em dias úteis, desde que não 

haja prejuízo à jornada normal de trabalho do condenado, ou então nos 

sábados, domingos, ou feriados e terá duração de 8 (oito) horas semanais, 

conforme artigo 149, §1º da LEP). 

                                                 
42 LEP – Lei de Execuções Penais Nº 7.210/84, art. 148. 
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Para que seja cumprida a prestação de serviço à comunidade, é 

necessária que a dignidade do condenado seja preservada, não pode 

submeter este infrator a qualquer atividade que lhe cause repulsa, seja 

degradante, vexatória ou humilhante. 

Porém, se o condenado não cumprir a pena substitutiva, conforme 

o artigo 44, §4º e §5º, ocorrera o seguinte: 

§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, respeitando o 

saldo mínimo de 30 (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. 

Para que este tipo de pena obtenha o sucesso e sua aplicabilidade, 

Mirabete citado por Jorge H. Martins descreve que: 

 

“O sucesso da inovação dependerá, e muito, do apoio que a 

comunidade der às autoridades judiciais, possibilitando a 
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oportunidade para o trabalho do sentenciado, o que já 

demonstra as dificuldades do sistema adotado diante da 

reserva com que o condenado é encarado no meio social. 

Trata-se, porém, de medida de grande alcance e, aplicada 

com critério, poderá produzir efeitos salutares, despertando 

a sensibilidade popular”. 43 

 

Desta forma, a prestação de serviços à comunidade pode ser a 

punição alternativa que trará os primeiros resultados desta nova investida 

penal. 

 

8. RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA 

 
Quando se fala na pena de prestação de serviços à comunidade, é 

preciso falar do respeito da dignidade humana. Esta por sua vez, está ligada 

a idéia de preservação e respeito à vida, a liberdade, a honra, a intimidade e 

a integridade física e mental, além do seu direito de consciência e opinião. 

É assegurado pela nossa Constituição Federal que não tenha penas: 

de morte – exceto em caso de guerra – ; de caráter perpétuo; de trabalhos 

forçados; de banimento; cruéis. Assim, ao se referir à dignidade, respeito 

                                                 
43  Julio Fabbrini Mirabete citado por Jorge Henrique Martins em sua obra Penas alternativas. P.41. 
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ao ser humano e direitos constitucionais, é possível enxergar o alto 

significado e importância da pena de prestação de serviço à comunidade. 

Como já foi dito anteriormente através dos artigos 46, §3º do 

Código Penal e do artigo 149, I, da Lei de Execuções Penais, a espécie de 

prestação de serviço à comunidade deve atender não só a natureza do crime 

cometido como também às “aptidões do condenado”. 

Muitos eventos pediram pela aplicação de medidas não – 

privativas de liberdade, ensejando o respeito à dignidade humana, como 

por exemplo, A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que em seu 

artigo 5º declarou que: 

 

“... ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou 

punições cruéis, desumanos ou degradantes”.44 

 

Esta disposição ilustra que a pena de prisão é plenamente ineficaz, 

pois submete o sentenciado às condições aqui repudiadas. 

A prestação de serviços à comunidade, além de constituir um 

avanço democrático, exerce perante a sociedade um efeito benéfico e 

moralizador. Tal modalidade tem por objetivo evitar o afastamento do 

                                                 
44 Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 5º, Apud Gomes, Luiz Flavio. Penas e Medidas 
Alternativas à Prisão. P. 22. 
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condenado de seus afazeres normais, do trabalho, da família, sem 

enfraquecer a reprovação penal. 

Neste sentido, Sergio Salomão Shecaira declara que: 

 

“O afastamento forçado do trabalho e da família, ligado ao 

cumprimento da pena prisional, produz conhecidos efeitos 

prejudiciais, particularmente para as penas de curta 

duração. Daí, portanto, não constituir um exagero a 

afirmação de que a pena privativa de liberdade de curta 

duração, mais do que prevenir delitos acaba por fomentá-

los”.45 

 

Porém, do outro lado estão os magistrados que consideram a pena 

de prestação de serviço à comunidade uma afronta à dignidade do 

condenado, vez que constitui um trabalho forçado disfarçado, uma forma 

primitiva de pena que surge do passado. 

Contraria a idéia dos magistrados esta Sergio S. Shercaira, que 

afirma: 

                                                 
45 Shercaira, Sergio Salomão. Prestação de serviços à comunidade. P 14. 
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“Se a prestação de serviços à comunidade fosse atentatória 

da dignidade humana, por certo que os próprios 

condenados levantariam tal objeção, seriam os primeiros a 

fazê-lo”. 46 

 

A pena de prestação de serviços à comunidade visa oferecer uma 

nova oportunidade aos condenados, antes de partir para a solução drástica 

de enviá-los ao mundo degradante da prisão. A aplicação desta modalidade 

punitiva permite ao condenado continuar exercendo ocupação lícita e ainda 

não o distancia do convívio social e familiar, proporcionado condições 

favoráveis para sua reabilitação. 

Damásio de Jesus, neste sentido, preceitua que: 

 

“É crença errônea, arraigada na consciência do povo 

brasileiro, a de que somente a prisão configura a resposta 

penal. A pena privativa de liberdade, quando aplicada 

genericamente a crimes graves e leves, só intensifica o 

drama carcerário e não reduz a criminalidade. Com uma 

agravante: a precariedade dos estabelecimentos prisionais 

                                                 
46 Shecaira, Sergio Salomão. Prestação de serviços à comunidade. P.14. 
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no Brasil, permitindo a convivência forçada de pessoas de 

caráter e personalidades diferentes”.47  

 

Luiz Flavio Gomes também se manifestou em prol da aplicação de 

penas alternativas, assim vejamos: 

 

“A política criminal deve ter um realismo humanista, que vê 

a pena como reprimenda, que busca o Direito Penal, 

recorrendo a novas medidas que não o encarceramento, 

pretendendo fazer da execução da pena a oportunidade 

para sugerir e suscitar valores...”.48 

 

Conforme preceituam os dois últimos ilustres autores, o 

povo brasileiro acredita que a prisão é a única reprimenda para que 

uma sociedade tenha tranqüilidade e paz como resposta à realização 

de um crime. Entretanto, engana-se completamente, pois ao misturar 

condenados de crimes mais graves com condenados de crimes menos 

graves o sistema penitenciário oferece a oportunidade de intensificar o 

problema carcerário, de forma que não reduz a criminalidade. 

                                                 
47 Jesus, Damásio E. de. Penas Alternativas. P.135.                                                        
48 Gomes, Luiz Flavio. Penas e Medidas Alternativas à Prisão. P. 138. 
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9. CONCLUSÃO 

Conclui este trabalho mais convicta de que as penas alternativas 

devem ser cada vez mais aplicadas em nosso sistema jurídico. Seguindo 

seu trâmite e sua correta aplicação para sanar a infração cometida. 

Ademais, devemos nós brasileiros começar a enxergar com outros 

olhos as penas alternativas, pois elas também são formas de punição, com 

um diferencial, ao mesmo tempo o acusado cumpre a pena imposta e 

convive com sua família, ou seja, tem uma segunda chance de ser uma 

pessoa do bem, fazendo o que é lícito. Além disso, tal pena não gera custos 

para o Estado, diferente da pena de prisão que o Estado tem um custo para 

manter o apenado lá dentro. 

Razões pelas quais defendo as penas alternativas, pois elas são 

uma oportunidade para o arrependimento do infrator.  
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